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Politiske aspekter vedrørende representasjon i bilder og 
tekst 
©tslaatta 
Mevit 2110 

re-presentasjon og realisme i kunst og medier 
•  problematiserer tekster og bilders representasjoner av det 

menneskelige mangfold, dets individer/subjekter og deres 
tilhørighet og kollektive fellesskap 

•  f.eks som "stereotypier" som gjør krav på eller trekker veksler 
på etablert sannhet/kunnskap om "folk" og "mennesker" 

•  knyttet til bestemte fremstillingsmåter,sjangere, 
fortellerteknikker, bilder, narrativer, myter osv. 

•  kan analyseres ut fra medienes ulike egenskaper; f.eks 
romanse og krim i litteratur/drama, tekstbasert popmusikk 
(hiphop, rap), thrilleren i filmen (eks. Hitchcock), osv... 

Tekstene 
•  som blir kommentert spesielt... 

– Paul Gilroy; British Cultural Studies and the Pitfalls of 
Identity (1996) 

– Janice Radway; The Readers and their Romance (1986) 
– Laura Mulvey; Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 

De andre... 
– Richard Dyer; Stereotyping (1986) 
– bell hooks: Eating the Other: Desire and Resistance (1992) 
– Patricia Hill-Collins: Booty Call: Sex, Violence and Images of 
Black Masculinity (2004) 

– Chandra Talpade Mohanty: Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses (1991) 

– Néstor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, Oblique Powers 
(1995) 

Fellestrekk 
• marginaliserte eller dominerte grupper retter bestemte, kritiske 

blikk på dominant kultur (gjerne populærkultur) 
•  tar utgangspunkt i en distinksjon som også er sosialt 

konstruert: kjønn, seksuell identitet, etnisitet, farge, nasjonal 
identitet 

•  fanger opp og kobles til ulike "intellektuelle vedninger" innen 
kulturfagene; etnografisk, kvalitativ, semiotisk, feministisk, 
postkolonial, qeer theory 

•  et aktivistisk potensiale; bevisst, politisert teoriutvikling og 
forskning 

reproduksjon, dominans, symbolsk makt 
– konstruksjoner av identiteter,  selvforståelser, historisk 
betydning og dynamikk/endring 

– angår forståelser av forskjeller, mann vs. kvinne, hetero- vs 
homoseksuell, hvit vs svart, normal vs. avvikende, rasjonell 
vs. irrasjonell 

– impliserer maktforhold; forskjeller er rangerte, sammenfallr, 
skaper og reproduser grenser  

– dermed et viktig tema i stadig nye gruppers og identiters 
frigjøringsarbeid, mulighet for overskridelse 

Paul Gilroy 
•  reflekterer over identitetsbegrepets historie i samfunnsfagene 
•  .... og dets aktualisering i nyere kulturpolitikk, både i "nye" og 

"gamle" stater 
• mao. både et radikalt og et konservativt potensiale i 

identitetsrelaterte diskurser 
•  aktualiser forholdet mellom individ og kollektiv, mellom selvet 

og samfunnet 
•  fra "who" til "what" (se s.339) 

three concerns... 
•  the question of the self 

– biologisk vs. sosial konstruktivistisk forming 
– om å ta kontroll, ta ansvar, forstå seg selv 

•  the question of sameness 
– hvordan man trekker grenser oss vs. dem 
– hvilket element etablerer likhet vs ulikhet 

•  the question of solidarity 
– hvilke politiske og moralske implikasjoner skal trekkes? 

"identity" i BCS 
•  class relations: fra Marx, via Thompson, Hoggart og Williams, 

m.fl. innenfor et nasjonalt perspektiv 
•  internationalism: fra Stuart Hall til Edward Said og erfaringer 

mht mobilitet og migrasjon, senere postkolonialisme 
•  feminism: Laura Mulvey, Charlotte Brundson, Ian Ang m.fl 
•  idag: det flerkulturelle og kulturell kompleksitet, religion og 

seksualitet 

Kjønnsforskning som eksempel: 
•  forskjellen mellom kjønnene; hva er den, egentlig ? 
•  hvordan fremvises, konstruerers eller iscenesettes denne 

forskjellen i populærkulturen og mediene? 
•  hvordan virker denne fremvisningen og iscenesettelsen tilbake 

på den kulturelle forskjellen (ideologisk effekt) 

grunnleggende observasjoner 
• Kvinners relasjoner til kulturen og rolle i kunst og kulturelle 

uttrykk er annerledes enn menns.... 
• Blir produsert og formet av en dominant (mannlig, 

partiarkalsk) elite/klasse 
• Blir lest og forstått gjennom etablerte (partiarkalske) 

forestillinger og dermed re-produsert  

Feministisk kulturteori 
• Å analysere og forstå dette blir en feministisk frigjørings- og 

bevisstgjørings-prosess;  
• man må utvikle en gyldig, kritisk forståelse av den 

dominerende patriarkalske kulturen 
•  og skape et rom for overskridende kunst og kulturelle uttrykk 

Janice Radway 
• Reading the Romance (1986) 
• En kultursosiologisk analyse, inspirert av ”etnographic turn” i 

USA 
– bruk av kvalitative metoder 
– tidlig eksempel på resepsjonsanalyse, som kombinerer 
tekstanalyse med observasjon og intervjuer mm. 

•  vekt på den mellommenneskelige, sosiale kontekst som 
lesning foregår innenfor 
– sosial interaksjon, samhandling 
– identitet, fellesskap, forståelser 

Smithton... 
• Dot, i bokhandelen 
•  de kvinnelige leserne i sovebyen... 
•  forlagenes dårlige kunnskap og forsøk på å nå ut 
•  behovet, selvforståelsen, fellesskapet og leseropplevelsene 

som oppstår 
•  et feministisk korrektiv? 

Kvinner og lesning av bøker i Norge idag...: 
•  de leser ofte mer enn menn 
•  de leser ofte andre bøker enn menn 
•  de leser spesielt visse sjangere som synes spesielt tilpasset 

kvinner, f.eks: 
• romantiske romaner, historiske fiksjonsdrama 
• magasiner, ukeblader 
• melodrama, kjærlighetshistorier, 50 shades... 
• science fiction fremstillinger av heroiske, selvstendige 
kvinner 

kvinner og lesning 
– leser de også på en annen måte? 
– er det noe frigjørende og progressivt i dette? 
– hva slags feministisk kritikk kan reises i forlengelsen av 
Radways studie, f.eks angående medieforbruk idag? 

lesing og leserkultur.. 
•  er bestemte sjangere (f.eks romansen eller kvinne-krimen) 

fortsatt tilpasset en kjønnet kultur? 
•  sok gir nytelse/glede av populærkultur i tråd med etablerte 

kjønnsroller, og dermed.... 
– reproduserer roller og etablerte forskjeller med fokuser på 
kjærlighetsoppfyllelse, forening med opprinnelig 
omsorgssavn, idealisering av behov 

– trener jenter til å gå inn i roller som erotisk begjærsobjekt for 
det mannlige blikk 

– praktisk læring i rolle- og konflikthåndtering i eget 
hverdagsliv og samliv 

men som også... 
– kan gi mulighet for å identifisere seg med sterke 
kvinneskikkelser som unnslipper den partiarkalske 
forventning 

– gi mulighet til kulturkonsum med mening for kvinner, 
spesielt: lesningen i seg selv kan være noe mer; noe privat, 
en spesielt viktig fantasiverden, og noe sosialt, noe å dele 
med andre kvinner 

kritiske spørsmål.... 
•  får lesning av romantisk, melodrama virkelig positive 

virkninger for kvinners identitet, seksuelle frigjøring, posisjon 
og makt? 50-shades-debatten... 

•  bør det at kvinner har (mer) glede av disse sjangrene ses som 
positiv eller negativ i forhold til et feministisk prosjekt? 

• Kan menn også påberope seg å være undertrykket, og kreve 
at maskuline verdier blir bedre ivaretatt i dagens mediekultur? 

Laura Mulvey 
• Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 
•  key text både fordi den ble berømt da den ble skrevet og fordi 

den er en tekst som stadig blir referert til og diskutert/kritisert, 
videreutviklet mm. 

• Screen; viktig filmtidsskrift på 70-tallet (suture-begrepet) 

filmens magi 
•  er bygget på bestemte premisser; fascinasjonsmønstre 
•  i en partiarkalsk kultur er dette fascinasjonsmønster bestemt 

av det mannlige blikket: 
– kvinnens annerledeshet utgjør en trussel(kastraksjonsangst)  
– fascinasjon/erotisering/sadisme innebærer en form for 
erobring//transformering av trussel 

– bekrefter mannens overlegenhet og re-etablerer 
partiarkatets orden 

de to blikkene (suture) 
•  kvinnen som objekt for den mannlige protagonistens begjær 

– gjøres synlig, gjerne i forlengete øyeblikk, fragmentert 
(byste, ben, kropp etc) 

– POV: muliggjør publikums identifisering med, og overtakelse 
av mannens blikk 

•  kvinnen fremvist direkte mot publikum, ser ut av bildet 
– vi kan nyte kvinnen direkte med det mannlige blikk 
– evt også møte blikket til det erotiske objektet, være mannen 
som blir begjært (som i pornografien) 

åpner for to strategier; 
•  skopofili; voyeurisme, bildet fremhever nytelsen i å se det 

erotiske objektet 
•  narcissisme; ego-libido; bildet åpner for identifisering med 

mannens kontroll, maktfølelse, "være i blikket" 

i den tradisjonelle filmen... 
•  ”..mannen artikulerer blikket og skaper handlingen”  
•  nytelsen i å se filmens bilder og fortellinger er mannens 

nytelse 
• Mulvey foreslår en radikal strategi: ødelegg nytelsen; analyser 

den, vis den frem... 

Hitchcock som eksempel 
• Vertigo; eksempel på vojeuristisk skopofili som avføder en 

bestemt narrativ konsekvens; den sadistiske fortellingen som 
fjerner trusselen 

• Rear Window; eksempel på fetisjistisk skopofili hvor objektet 
forskjønnes, og trusselen forvandles til betryggende kjærlighet 

Vertigo og Rear Window 
•  trailere finnes på youtube 
•  bør ses! 

Mulvey, final remark... 
• Hvor gyldig er denne kritikken idag? 
•  Finnes motstrategier; hva slags film ville kunne bryte med 

dette? 
• Nyere eksempler på feministisk film? 

situasjonen i dag? 
•  hvor går den feministiske kritikken og kulturanalysen 

– det konstruerte kjønnet 
– queer theory 
– kulturell praksis, aktivistisk kunst 

•  Judith Butler, Toril Moi 

refleksjoner 
• Hvordan turnerer nyere fjernsynsserier og filmer 

identitetstematikken 
• Kunst: Vanessa Baird og Bjarne Melgaard; feministisk kunst? 

homoseksuell kunst? 
•  nye stemmer i norsk musikk: Bertine Zetterlitz, Jenny Wahl, 

Hanne Hukkelberg: representerer de noe nytt? 
• Hip hop - mannlig macho-kultur som reetablerer den 

tradisjonelle rockens idolisering av ”mannen på scenen”? 

Takk for idag! 
kvalifiseringsoppgave utleveres imorgen.... 
neste forelesning 20 .mars 
part V om postmodernisme, nye medier og sosiale nettverk 
prioriterte tekster:  
Jameson, Jenkins, McRobbie 
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Politiske aspekter vedrørende representasjon i bilder og 
tekst 
©tslaatta 
Mevit 2110 

re-presentasjon og realisme i kunst og medier 
•  problematiserer tekster og bilders representasjoner av det 

menneskelige mangfold, dets individer/subjekter og deres 
tilhørighet og kollektive fellesskap 

•  f.eks som "stereotypier" som gjør krav på eller trekker veksler 
på etablert sannhet/kunnskap om "folk" og "mennesker" 

•  knyttet til bestemte fremstillingsmåter,sjangere, 
fortellerteknikker, bilder, narrativer, myter osv. 

•  kan analyseres ut fra medienes ulike egenskaper; f.eks 
romanse og krim i litteratur/drama, tekstbasert popmusikk 
(hiphop, rap), thrilleren i filmen (eks. Hitchcock), osv... 

Tekstene 
•  som blir kommentert spesielt... 

– Paul Gilroy; British Cultural Studies and the Pitfalls of 
Identity (1996) 

– Janice Radway; The Readers and their Romance (1986) 
– Laura Mulvey; Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 

De andre... 
– Richard Dyer; Stereotyping (1986) 
– bell hooks: Eating the Other: Desire and Resistance (1992) 
– Patricia Hill-Collins: Booty Call: Sex, Violence and Images of 
Black Masculinity (2004) 

– Chandra Talpade Mohanty: Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses (1991) 

– Néstor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, Oblique Powers 
(1995) 

Fellestrekk 
• marginaliserte eller dominerte grupper retter bestemte, kritiske 

blikk på dominant kultur (gjerne populærkultur) 
•  tar utgangspunkt i en distinksjon som også er sosialt 

konstruert: kjønn, seksuell identitet, etnisitet, farge, nasjonal 
identitet 

•  fanger opp og kobles til ulike "intellektuelle vedninger" innen 
kulturfagene; etnografisk, kvalitativ, semiotisk, feministisk, 
postkolonial, qeer theory 

•  et aktivistisk potensiale; bevisst, politisert teoriutvikling og 
forskning 

reproduksjon, dominans, symbolsk makt 
– konstruksjoner av identiteter,  selvforståelser, historisk 
betydning og dynamikk/endring 

– angår forståelser av forskjeller, mann vs. kvinne, hetero- vs 
homoseksuell, hvit vs svart, normal vs. avvikende, rasjonell 
vs. irrasjonell 

– impliserer maktforhold; forskjeller er rangerte, sammenfallr, 
skaper og reproduser grenser  

– dermed et viktig tema i stadig nye gruppers og identiters 
frigjøringsarbeid, mulighet for overskridelse 

Paul Gilroy 
•  reflekterer over identitetsbegrepets historie i samfunnsfagene 
•  .... og dets aktualisering i nyere kulturpolitikk, både i "nye" og 

"gamle" stater 
• mao. både et radikalt og et konservativt potensiale i 

identitetsrelaterte diskurser 
•  aktualiser forholdet mellom individ og kollektiv, mellom selvet 

og samfunnet 
•  fra "who" til "what" (se s.339) 

three concerns... 
•  the question of the self 

– biologisk vs. sosial konstruktivistisk forming 
– om å ta kontroll, ta ansvar, forstå seg selv 

•  the question of sameness 
– hvordan man trekker grenser oss vs. dem 
– hvilket element etablerer likhet vs ulikhet 

•  the question of solidarity 
– hvilke politiske og moralske implikasjoner skal trekkes? 

"identity" i BCS 
•  class relations: fra Marx, via Thompson, Hoggart og Williams, 

m.fl. innenfor et nasjonalt perspektiv 
•  internationalism: fra Stuart Hall til Edward Said og erfaringer 

mht mobilitet og migrasjon, senere postkolonialisme 
•  feminism: Laura Mulvey, Charlotte Brundson, Ian Ang m.fl 
•  idag: det flerkulturelle og kulturell kompleksitet, religion og 

seksualitet 

Kjønnsforskning som eksempel: 
•  forskjellen mellom kjønnene; hva er den, egentlig ? 
•  hvordan fremvises, konstruerers eller iscenesettes denne 

forskjellen i populærkulturen og mediene? 
•  hvordan virker denne fremvisningen og iscenesettelsen tilbake 

på den kulturelle forskjellen (ideologisk effekt) 

grunnleggende observasjoner 
• Kvinners relasjoner til kulturen og rolle i kunst og kulturelle 

uttrykk er annerledes enn menns.... 
• Blir produsert og formet av en dominant (mannlig, 

partiarkalsk) elite/klasse 
• Blir lest og forstått gjennom etablerte (partiarkalske) 

forestillinger og dermed re-produsert  

Feministisk kulturteori 
• Å analysere og forstå dette blir en feministisk frigjørings- og 

bevisstgjørings-prosess;  
• man må utvikle en gyldig, kritisk forståelse av den 

dominerende patriarkalske kulturen 
•  og skape et rom for overskridende kunst og kulturelle uttrykk 

Janice Radway 
• Reading the Romance (1986) 
• En kultursosiologisk analyse, inspirert av ”etnographic turn” i 

USA 
– bruk av kvalitative metoder 
– tidlig eksempel på resepsjonsanalyse, som kombinerer 
tekstanalyse med observasjon og intervjuer mm. 

•  vekt på den mellommenneskelige, sosiale kontekst som 
lesning foregår innenfor 
– sosial interaksjon, samhandling 
– identitet, fellesskap, forståelser 

Smithton... 
• Dot, i bokhandelen 
•  de kvinnelige leserne i sovebyen... 
•  forlagenes dårlige kunnskap og forsøk på å nå ut 
•  behovet, selvforståelsen, fellesskapet og leseropplevelsene 

som oppstår 
•  et feministisk korrektiv? 

Kvinner og lesning av bøker i Norge idag...: 
•  de leser ofte mer enn menn 
•  de leser ofte andre bøker enn menn 
•  de leser spesielt visse sjangere som synes spesielt tilpasset 

kvinner, f.eks: 
• romantiske romaner, historiske fiksjonsdrama 
• magasiner, ukeblader 
• melodrama, kjærlighetshistorier, 50 shades... 
• science fiction fremstillinger av heroiske, selvstendige 
kvinner 

kvinner og lesning 
– leser de også på en annen måte? 
– er det noe frigjørende og progressivt i dette? 
– hva slags feministisk kritikk kan reises i forlengelsen av 
Radways studie, f.eks angående medieforbruk idag? 

lesing og leserkultur.. 
•  er bestemte sjangere (f.eks romansen eller kvinne-krimen) 

fortsatt tilpasset en kjønnet kultur? 
•  sok gir nytelse/glede av populærkultur i tråd med etablerte 

kjønnsroller, og dermed.... 
– reproduserer roller og etablerte forskjeller med fokuser på 
kjærlighetsoppfyllelse, forening med opprinnelig 
omsorgssavn, idealisering av behov 

– trener jenter til å gå inn i roller som erotisk begjærsobjekt for 
det mannlige blikk 

– praktisk læring i rolle- og konflikthåndtering i eget 
hverdagsliv og samliv 

men som også... 
– kan gi mulighet for å identifisere seg med sterke 
kvinneskikkelser som unnslipper den partiarkalske 
forventning 

– gi mulighet til kulturkonsum med mening for kvinner, 
spesielt: lesningen i seg selv kan være noe mer; noe privat, 
en spesielt viktig fantasiverden, og noe sosialt, noe å dele 
med andre kvinner 

kritiske spørsmål.... 
•  får lesning av romantisk, melodrama virkelig positive 

virkninger for kvinners identitet, seksuelle frigjøring, posisjon 
og makt? 50-shades-debatten... 

•  bør det at kvinner har (mer) glede av disse sjangrene ses som 
positiv eller negativ i forhold til et feministisk prosjekt? 

• Kan menn også påberope seg å være undertrykket, og kreve 
at maskuline verdier blir bedre ivaretatt i dagens mediekultur? 

Laura Mulvey 
• Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 
•  key text både fordi den ble berømt da den ble skrevet og fordi 

den er en tekst som stadig blir referert til og diskutert/kritisert, 
videreutviklet mm. 

• Screen; viktig filmtidsskrift på 70-tallet (suture-begrepet) 

filmens magi 
•  er bygget på bestemte premisser; fascinasjonsmønstre 
•  i en partiarkalsk kultur er dette fascinasjonsmønster bestemt 

av det mannlige blikket: 
– kvinnens annerledeshet utgjør en trussel(kastraksjonsangst)  
– fascinasjon/erotisering/sadisme innebærer en form for 
erobring//transformering av trussel 

– bekrefter mannens overlegenhet og re-etablerer 
partiarkatets orden 

de to blikkene (suture) 
•  kvinnen som objekt for den mannlige protagonistens begjær 

– gjøres synlig, gjerne i forlengete øyeblikk, fragmentert 
(byste, ben, kropp etc) 

– POV: muliggjør publikums identifisering med, og overtakelse 
av mannens blikk 

•  kvinnen fremvist direkte mot publikum, ser ut av bildet 
– vi kan nyte kvinnen direkte med det mannlige blikk 
– evt også møte blikket til det erotiske objektet, være mannen 
som blir begjært (som i pornografien) 

åpner for to strategier; 
•  skopofili; voyeurisme, bildet fremhever nytelsen i å se det 

erotiske objektet 
•  narcissisme; ego-libido; bildet åpner for identifisering med 

mannens kontroll, maktfølelse, "være i blikket" 

i den tradisjonelle filmen... 
•  ”..mannen artikulerer blikket og skaper handlingen”  
•  nytelsen i å se filmens bilder og fortellinger er mannens 

nytelse 
• Mulvey foreslår en radikal strategi: ødelegg nytelsen; analyser 

den, vis den frem... 

Hitchcock som eksempel 
• Vertigo; eksempel på vojeuristisk skopofili som avføder en 

bestemt narrativ konsekvens; den sadistiske fortellingen som 
fjerner trusselen 

• Rear Window; eksempel på fetisjistisk skopofili hvor objektet 
forskjønnes, og trusselen forvandles til betryggende kjærlighet 

Vertigo og Rear Window 
•  trailere finnes på youtube 
•  bør ses! 

Mulvey, final remark... 
• Hvor gyldig er denne kritikken idag? 
•  Finnes motstrategier; hva slags film ville kunne bryte med 

dette? 
• Nyere eksempler på feministisk film? 

situasjonen i dag? 
•  hvor går den feministiske kritikken og kulturanalysen 

– det konstruerte kjønnet 
– queer theory 
– kulturell praksis, aktivistisk kunst 

•  Judith Butler, Toril Moi 

refleksjoner 
• Hvordan turnerer nyere fjernsynsserier og filmer 

identitetstematikken 
• Kunst: Vanessa Baird og Bjarne Melgaard; feministisk kunst? 

homoseksuell kunst? 
•  nye stemmer i norsk musikk: Bertine Zetterlitz, Jenny Wahl, 

Hanne Hukkelberg: representerer de noe nytt? 
• Hip hop - mannlig macho-kultur som reetablerer den 

tradisjonelle rockens idolisering av ”mannen på scenen”? 

Takk for idag! 
kvalifiseringsoppgave utleveres imorgen.... 
neste forelesning 20 .mars 
part V om postmodernisme, nye medier og sosiale nettverk 
prioriterte tekster:  
Jameson, Jenkins, McRobbie 
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re-presentasjon og realisme i kunst og medier 
•  problematiserer tekster og bilders representasjoner av det 

menneskelige mangfold, dets individer/subjekter og deres 
tilhørighet og kollektive fellesskap 

•  f.eks som "stereotypier" som gjør krav på eller trekker veksler 
på etablert sannhet/kunnskap om "folk" og "mennesker" 

•  knyttet til bestemte fremstillingsmåter,sjangere, 
fortellerteknikker, bilder, narrativer, myter osv. 

•  kan analyseres ut fra medienes ulike egenskaper; f.eks 
romanse og krim i litteratur/drama, tekstbasert popmusikk 
(hiphop, rap), thrilleren i filmen (eks. Hitchcock), osv... 

Tekstene 
•  som blir kommentert spesielt... 

– Paul Gilroy; British Cultural Studies and the Pitfalls of 
Identity (1996) 

– Janice Radway; The Readers and their Romance (1986) 
– Laura Mulvey; Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 

De andre... 
– Richard Dyer; Stereotyping (1986) 
– bell hooks: Eating the Other: Desire and Resistance (1992) 
– Patricia Hill-Collins: Booty Call: Sex, Violence and Images of 
Black Masculinity (2004) 

– Chandra Talpade Mohanty: Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses (1991) 

– Néstor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, Oblique Powers 
(1995) 

Fellestrekk 
• marginaliserte eller dominerte grupper retter bestemte, kritiske 

blikk på dominant kultur (gjerne populærkultur) 
•  tar utgangspunkt i en distinksjon som også er sosialt 

konstruert: kjønn, seksuell identitet, etnisitet, farge, nasjonal 
identitet 

•  fanger opp og kobles til ulike "intellektuelle vedninger" innen 
kulturfagene; etnografisk, kvalitativ, semiotisk, feministisk, 
postkolonial, qeer theory 

•  et aktivistisk potensiale; bevisst, politisert teoriutvikling og 
forskning 

reproduksjon, dominans, symbolsk makt 
– konstruksjoner av identiteter,  selvforståelser, historisk 
betydning og dynamikk/endring 

– angår forståelser av forskjeller, mann vs. kvinne, hetero- vs 
homoseksuell, hvit vs svart, normal vs. avvikende, rasjonell 
vs. irrasjonell 

– impliserer maktforhold; forskjeller er rangerte, sammenfallr, 
skaper og reproduser grenser  

– dermed et viktig tema i stadig nye gruppers og identiters 
frigjøringsarbeid, mulighet for overskridelse 

Paul Gilroy 
•  reflekterer over identitetsbegrepets historie i samfunnsfagene 
•  .... og dets aktualisering i nyere kulturpolitikk, både i "nye" og 

"gamle" stater 
• mao. både et radikalt og et konservativt potensiale i 

identitetsrelaterte diskurser 
•  aktualiser forholdet mellom individ og kollektiv, mellom selvet 

og samfunnet 
•  fra "who" til "what" (se s.339) 

three concerns... 
•  the question of the self 

– biologisk vs. sosial konstruktivistisk forming 
– om å ta kontroll, ta ansvar, forstå seg selv 

•  the question of sameness 
– hvordan man trekker grenser oss vs. dem 
– hvilket element etablerer likhet vs ulikhet 

•  the question of solidarity 
– hvilke politiske og moralske implikasjoner skal trekkes? 

"identity" i BCS 
•  class relations: fra Marx, via Thompson, Hoggart og Williams, 

m.fl. innenfor et nasjonalt perspektiv 
•  internationalism: fra Stuart Hall til Edward Said og erfaringer 

mht mobilitet og migrasjon, senere postkolonialisme 
•  feminism: Laura Mulvey, Charlotte Brundson, Ian Ang m.fl 
•  idag: det flerkulturelle og kulturell kompleksitet, religion og 

seksualitet 

Kjønnsforskning som eksempel: 
•  forskjellen mellom kjønnene; hva er den, egentlig ? 
•  hvordan fremvises, konstruerers eller iscenesettes denne 

forskjellen i populærkulturen og mediene? 
•  hvordan virker denne fremvisningen og iscenesettelsen tilbake 

på den kulturelle forskjellen (ideologisk effekt) 

grunnleggende observasjoner 
• Kvinners relasjoner til kulturen og rolle i kunst og kulturelle 

uttrykk er annerledes enn menns.... 
• Blir produsert og formet av en dominant (mannlig, 

partiarkalsk) elite/klasse 
• Blir lest og forstått gjennom etablerte (partiarkalske) 

forestillinger og dermed re-produsert  

Feministisk kulturteori 
• Å analysere og forstå dette blir en feministisk frigjørings- og 

bevisstgjørings-prosess;  
• man må utvikle en gyldig, kritisk forståelse av den 

dominerende patriarkalske kulturen 
•  og skape et rom for overskridende kunst og kulturelle uttrykk 

Janice Radway 
• Reading the Romance (1986) 
• En kultursosiologisk analyse, inspirert av ”etnographic turn” i 

USA 
– bruk av kvalitative metoder 
– tidlig eksempel på resepsjonsanalyse, som kombinerer 
tekstanalyse med observasjon og intervjuer mm. 

•  vekt på den mellommenneskelige, sosiale kontekst som 
lesning foregår innenfor 
– sosial interaksjon, samhandling 
– identitet, fellesskap, forståelser 

Smithton... 
• Dot, i bokhandelen 
•  de kvinnelige leserne i sovebyen... 
•  forlagenes dårlige kunnskap og forsøk på å nå ut 
•  behovet, selvforståelsen, fellesskapet og leseropplevelsene 

som oppstår 
•  et feministisk korrektiv? 

Kvinner og lesning av bøker i Norge idag...: 
•  de leser ofte mer enn menn 
•  de leser ofte andre bøker enn menn 
•  de leser spesielt visse sjangere som synes spesielt tilpasset 

kvinner, f.eks: 
• romantiske romaner, historiske fiksjonsdrama 
• magasiner, ukeblader 
• melodrama, kjærlighetshistorier, 50 shades... 
• science fiction fremstillinger av heroiske, selvstendige 
kvinner 

kvinner og lesning 
– leser de også på en annen måte? 
– er det noe frigjørende og progressivt i dette? 
– hva slags feministisk kritikk kan reises i forlengelsen av 
Radways studie, f.eks angående medieforbruk idag? 

lesing og leserkultur.. 
•  er bestemte sjangere (f.eks romansen eller kvinne-krimen) 

fortsatt tilpasset en kjønnet kultur? 
•  sok gir nytelse/glede av populærkultur i tråd med etablerte 

kjønnsroller, og dermed.... 
– reproduserer roller og etablerte forskjeller med fokuser på 
kjærlighetsoppfyllelse, forening med opprinnelig 
omsorgssavn, idealisering av behov 

– trener jenter til å gå inn i roller som erotisk begjærsobjekt for 
det mannlige blikk 

– praktisk læring i rolle- og konflikthåndtering i eget 
hverdagsliv og samliv 

men som også... 
– kan gi mulighet for å identifisere seg med sterke 
kvinneskikkelser som unnslipper den partiarkalske 
forventning 

– gi mulighet til kulturkonsum med mening for kvinner, 
spesielt: lesningen i seg selv kan være noe mer; noe privat, 
en spesielt viktig fantasiverden, og noe sosialt, noe å dele 
med andre kvinner 

kritiske spørsmål.... 
•  får lesning av romantisk, melodrama virkelig positive 

virkninger for kvinners identitet, seksuelle frigjøring, posisjon 
og makt? 50-shades-debatten... 

•  bør det at kvinner har (mer) glede av disse sjangrene ses som 
positiv eller negativ i forhold til et feministisk prosjekt? 

• Kan menn også påberope seg å være undertrykket, og kreve 
at maskuline verdier blir bedre ivaretatt i dagens mediekultur? 

Laura Mulvey 
• Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 
•  key text både fordi den ble berømt da den ble skrevet og fordi 

den er en tekst som stadig blir referert til og diskutert/kritisert, 
videreutviklet mm. 

• Screen; viktig filmtidsskrift på 70-tallet (suture-begrepet) 

filmens magi 
•  er bygget på bestemte premisser; fascinasjonsmønstre 
•  i en partiarkalsk kultur er dette fascinasjonsmønster bestemt 

av det mannlige blikket: 
– kvinnens annerledeshet utgjør en trussel(kastraksjonsangst)  
– fascinasjon/erotisering/sadisme innebærer en form for 
erobring//transformering av trussel 

– bekrefter mannens overlegenhet og re-etablerer 
partiarkatets orden 

de to blikkene (suture) 
•  kvinnen som objekt for den mannlige protagonistens begjær 

– gjøres synlig, gjerne i forlengete øyeblikk, fragmentert 
(byste, ben, kropp etc) 

– POV: muliggjør publikums identifisering med, og overtakelse 
av mannens blikk 

•  kvinnen fremvist direkte mot publikum, ser ut av bildet 
– vi kan nyte kvinnen direkte med det mannlige blikk 
– evt også møte blikket til det erotiske objektet, være mannen 
som blir begjært (som i pornografien) 

åpner for to strategier; 
•  skopofili; voyeurisme, bildet fremhever nytelsen i å se det 

erotiske objektet 
•  narcissisme; ego-libido; bildet åpner for identifisering med 

mannens kontroll, maktfølelse, "være i blikket" 

i den tradisjonelle filmen... 
•  ”..mannen artikulerer blikket og skaper handlingen”  
•  nytelsen i å se filmens bilder og fortellinger er mannens 

nytelse 
• Mulvey foreslår en radikal strategi: ødelegg nytelsen; analyser 

den, vis den frem... 

Hitchcock som eksempel 
• Vertigo; eksempel på vojeuristisk skopofili som avføder en 

bestemt narrativ konsekvens; den sadistiske fortellingen som 
fjerner trusselen 

• Rear Window; eksempel på fetisjistisk skopofili hvor objektet 
forskjønnes, og trusselen forvandles til betryggende kjærlighet 

Vertigo og Rear Window 
•  trailere finnes på youtube 
•  bør ses! 

Mulvey, final remark... 
• Hvor gyldig er denne kritikken idag? 
•  Finnes motstrategier; hva slags film ville kunne bryte med 

dette? 
• Nyere eksempler på feministisk film? 

situasjonen i dag? 
•  hvor går den feministiske kritikken og kulturanalysen 

– det konstruerte kjønnet 
– queer theory 
– kulturell praksis, aktivistisk kunst 

•  Judith Butler, Toril Moi 

refleksjoner 
• Hvordan turnerer nyere fjernsynsserier og filmer 

identitetstematikken 
• Kunst: Vanessa Baird og Bjarne Melgaard; feministisk kunst? 

homoseksuell kunst? 
•  nye stemmer i norsk musikk: Bertine Zetterlitz, Jenny Wahl, 

Hanne Hukkelberg: representerer de noe nytt? 
• Hip hop - mannlig macho-kultur som reetablerer den 

tradisjonelle rockens idolisering av ”mannen på scenen”? 

Takk for idag! 
kvalifiseringsoppgave utleveres imorgen.... 
neste forelesning 20 .mars 
part V om postmodernisme, nye medier og sosiale nettverk 
prioriterte tekster:  
Jameson, Jenkins, McRobbie 
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Politiske aspekter vedrørende representasjon i bilder og 
tekst 
©tslaatta 
Mevit 2110 

re-presentasjon og realisme i kunst og medier 
•  problematiserer tekster og bilders representasjoner av det 

menneskelige mangfold, dets individer/subjekter og deres 
tilhørighet og kollektive fellesskap 

•  f.eks som "stereotypier" som gjør krav på eller trekker veksler 
på etablert sannhet/kunnskap om "folk" og "mennesker" 

•  knyttet til bestemte fremstillingsmåter,sjangere, 
fortellerteknikker, bilder, narrativer, myter osv. 

•  kan analyseres ut fra medienes ulike egenskaper; f.eks 
romanse og krim i litteratur/drama, tekstbasert popmusikk 
(hiphop, rap), thrilleren i filmen (eks. Hitchcock), osv... 

Tekstene 
•  som blir kommentert spesielt... 

– Paul Gilroy; British Cultural Studies and the Pitfalls of 
Identity (1996) 

– Janice Radway; The Readers and their Romance (1986) 
– Laura Mulvey; Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 

De andre... 
– Richard Dyer; Stereotyping (1986) 
– bell hooks: Eating the Other: Desire and Resistance (1992) 
– Patricia Hill-Collins: Booty Call: Sex, Violence and Images of 
Black Masculinity (2004) 

– Chandra Talpade Mohanty: Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses (1991) 

– Néstor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, Oblique Powers 
(1995) 

Fellestrekk 
• marginaliserte eller dominerte grupper retter bestemte, kritiske 

blikk på dominant kultur (gjerne populærkultur) 
•  tar utgangspunkt i en distinksjon som også er sosialt 

konstruert: kjønn, seksuell identitet, etnisitet, farge, nasjonal 
identitet 

•  fanger opp og kobles til ulike "intellektuelle vedninger" innen 
kulturfagene; etnografisk, kvalitativ, semiotisk, feministisk, 
postkolonial, qeer theory 

•  et aktivistisk potensiale; bevisst, politisert teoriutvikling og 
forskning 

reproduksjon, dominans, symbolsk makt 
– konstruksjoner av identiteter,  selvforståelser, historisk 
betydning og dynamikk/endring 

– angår forståelser av forskjeller, mann vs. kvinne, hetero- vs 
homoseksuell, hvit vs svart, normal vs. avvikende, rasjonell 
vs. irrasjonell 

– impliserer maktforhold; forskjeller er rangerte, sammenfallr, 
skaper og reproduser grenser  

– dermed et viktig tema i stadig nye gruppers og identiters 
frigjøringsarbeid, mulighet for overskridelse 

Paul Gilroy 
•  reflekterer over identitetsbegrepets historie i samfunnsfagene 
•  .... og dets aktualisering i nyere kulturpolitikk, både i "nye" og 

"gamle" stater 
• mao. både et radikalt og et konservativt potensiale i 

identitetsrelaterte diskurser 
•  aktualiser forholdet mellom individ og kollektiv, mellom selvet 

og samfunnet 
•  fra "who" til "what" (se s.339) 

three concerns... 
•  the question of the self 

– biologisk vs. sosial konstruktivistisk forming 
– om å ta kontroll, ta ansvar, forstå seg selv 

•  the question of sameness 
– hvordan man trekker grenser oss vs. dem 
– hvilket element etablerer likhet vs ulikhet 

•  the question of solidarity 
– hvilke politiske og moralske implikasjoner skal trekkes? 

"identity" i BCS 
•  class relations: fra Marx, via Thompson, Hoggart og Williams, 

m.fl. innenfor et nasjonalt perspektiv 
•  internationalism: fra Stuart Hall til Edward Said og erfaringer 

mht mobilitet og migrasjon, senere postkolonialisme 
•  feminism: Laura Mulvey, Charlotte Brundson, Ian Ang m.fl 
•  idag: det flerkulturelle og kulturell kompleksitet, religion og 

seksualitet 

Kjønnsforskning som eksempel: 
•  forskjellen mellom kjønnene; hva er den, egentlig ? 
•  hvordan fremvises, konstruerers eller iscenesettes denne 

forskjellen i populærkulturen og mediene? 
•  hvordan virker denne fremvisningen og iscenesettelsen tilbake 

på den kulturelle forskjellen (ideologisk effekt) 

grunnleggende observasjoner 
• Kvinners relasjoner til kulturen og rolle i kunst og kulturelle 

uttrykk er annerledes enn menns.... 
• Blir produsert og formet av en dominant (mannlig, 

partiarkalsk) elite/klasse 
• Blir lest og forstått gjennom etablerte (partiarkalske) 

forestillinger og dermed re-produsert  

Feministisk kulturteori 
• Å analysere og forstå dette blir en feministisk frigjørings- og 

bevisstgjørings-prosess;  
• man må utvikle en gyldig, kritisk forståelse av den 

dominerende patriarkalske kulturen 
•  og skape et rom for overskridende kunst og kulturelle uttrykk 

Janice Radway 
• Reading the Romance (1986) 
• En kultursosiologisk analyse, inspirert av ”etnographic turn” i 

USA 
– bruk av kvalitative metoder 
– tidlig eksempel på resepsjonsanalyse, som kombinerer 
tekstanalyse med observasjon og intervjuer mm. 

•  vekt på den mellommenneskelige, sosiale kontekst som 
lesning foregår innenfor 
– sosial interaksjon, samhandling 
– identitet, fellesskap, forståelser 

Smithton... 
• Dot, i bokhandelen 
•  de kvinnelige leserne i sovebyen... 
•  forlagenes dårlige kunnskap og forsøk på å nå ut 
•  behovet, selvforståelsen, fellesskapet og leseropplevelsene 

som oppstår 
•  et feministisk korrektiv? 

Kvinner og lesning av bøker i Norge idag...: 
•  de leser ofte mer enn menn 
•  de leser ofte andre bøker enn menn 
•  de leser spesielt visse sjangere som synes spesielt tilpasset 

kvinner, f.eks: 
• romantiske romaner, historiske fiksjonsdrama 
• magasiner, ukeblader 
• melodrama, kjærlighetshistorier, 50 shades... 
• science fiction fremstillinger av heroiske, selvstendige 
kvinner 

kvinner og lesning 
– leser de også på en annen måte? 
– er det noe frigjørende og progressivt i dette? 
– hva slags feministisk kritikk kan reises i forlengelsen av 
Radways studie, f.eks angående medieforbruk idag? 

lesing og leserkultur.. 
•  er bestemte sjangere (f.eks romansen eller kvinne-krimen) 

fortsatt tilpasset en kjønnet kultur? 
•  sok gir nytelse/glede av populærkultur i tråd med etablerte 

kjønnsroller, og dermed.... 
– reproduserer roller og etablerte forskjeller med fokuser på 
kjærlighetsoppfyllelse, forening med opprinnelig 
omsorgssavn, idealisering av behov 

– trener jenter til å gå inn i roller som erotisk begjærsobjekt for 
det mannlige blikk 

– praktisk læring i rolle- og konflikthåndtering i eget 
hverdagsliv og samliv 

men som også... 
– kan gi mulighet for å identifisere seg med sterke 
kvinneskikkelser som unnslipper den partiarkalske 
forventning 

– gi mulighet til kulturkonsum med mening for kvinner, 
spesielt: lesningen i seg selv kan være noe mer; noe privat, 
en spesielt viktig fantasiverden, og noe sosialt, noe å dele 
med andre kvinner 

kritiske spørsmål.... 
•  får lesning av romantisk, melodrama virkelig positive 

virkninger for kvinners identitet, seksuelle frigjøring, posisjon 
og makt? 50-shades-debatten... 

•  bør det at kvinner har (mer) glede av disse sjangrene ses som 
positiv eller negativ i forhold til et feministisk prosjekt? 

• Kan menn også påberope seg å være undertrykket, og kreve 
at maskuline verdier blir bedre ivaretatt i dagens mediekultur? 

Laura Mulvey 
• Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 
•  key text både fordi den ble berømt da den ble skrevet og fordi 

den er en tekst som stadig blir referert til og diskutert/kritisert, 
videreutviklet mm. 

• Screen; viktig filmtidsskrift på 70-tallet (suture-begrepet) 

filmens magi 
•  er bygget på bestemte premisser; fascinasjonsmønstre 
•  i en partiarkalsk kultur er dette fascinasjonsmønster bestemt 

av det mannlige blikket: 
– kvinnens annerledeshet utgjør en trussel(kastraksjonsangst)  
– fascinasjon/erotisering/sadisme innebærer en form for 
erobring//transformering av trussel 

– bekrefter mannens overlegenhet og re-etablerer 
partiarkatets orden 

de to blikkene (suture) 
•  kvinnen som objekt for den mannlige protagonistens begjær 

– gjøres synlig, gjerne i forlengete øyeblikk, fragmentert 
(byste, ben, kropp etc) 

– POV: muliggjør publikums identifisering med, og overtakelse 
av mannens blikk 

•  kvinnen fremvist direkte mot publikum, ser ut av bildet 
– vi kan nyte kvinnen direkte med det mannlige blikk 
– evt også møte blikket til det erotiske objektet, være mannen 
som blir begjært (som i pornografien) 

åpner for to strategier; 
•  skopofili; voyeurisme, bildet fremhever nytelsen i å se det 

erotiske objektet 
•  narcissisme; ego-libido; bildet åpner for identifisering med 

mannens kontroll, maktfølelse, "være i blikket" 

i den tradisjonelle filmen... 
•  ”..mannen artikulerer blikket og skaper handlingen”  
•  nytelsen i å se filmens bilder og fortellinger er mannens 

nytelse 
• Mulvey foreslår en radikal strategi: ødelegg nytelsen; analyser 

den, vis den frem... 

Hitchcock som eksempel 
• Vertigo; eksempel på vojeuristisk skopofili som avføder en 

bestemt narrativ konsekvens; den sadistiske fortellingen som 
fjerner trusselen 

• Rear Window; eksempel på fetisjistisk skopofili hvor objektet 
forskjønnes, og trusselen forvandles til betryggende kjærlighet 

Vertigo og Rear Window 
•  trailere finnes på youtube 
•  bør ses! 

Mulvey, final remark... 
• Hvor gyldig er denne kritikken idag? 
•  Finnes motstrategier; hva slags film ville kunne bryte med 

dette? 
• Nyere eksempler på feministisk film? 

situasjonen i dag? 
•  hvor går den feministiske kritikken og kulturanalysen 

– det konstruerte kjønnet 
– queer theory 
– kulturell praksis, aktivistisk kunst 

•  Judith Butler, Toril Moi 

refleksjoner 
• Hvordan turnerer nyere fjernsynsserier og filmer 

identitetstematikken 
• Kunst: Vanessa Baird og Bjarne Melgaard; feministisk kunst? 

homoseksuell kunst? 
•  nye stemmer i norsk musikk: Bertine Zetterlitz, Jenny Wahl, 

Hanne Hukkelberg: representerer de noe nytt? 
• Hip hop - mannlig macho-kultur som reetablerer den 

tradisjonelle rockens idolisering av ”mannen på scenen”? 

Takk for idag! 
kvalifiseringsoppgave utleveres imorgen.... 
neste forelesning 20 .mars 
part V om postmodernisme, nye medier og sosiale nettverk 
prioriterte tekster:  
Jameson, Jenkins, McRobbie 
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Politiske aspekter vedrørende representasjon i bilder og 
tekst 
©tslaatta 
Mevit 2110 

re-presentasjon og realisme i kunst og medier 
•  problematiserer tekster og bilders representasjoner av det 

menneskelige mangfold, dets individer/subjekter og deres 
tilhørighet og kollektive fellesskap 

•  f.eks som "stereotypier" som gjør krav på eller trekker veksler 
på etablert sannhet/kunnskap om "folk" og "mennesker" 

•  knyttet til bestemte fremstillingsmåter,sjangere, 
fortellerteknikker, bilder, narrativer, myter osv. 

•  kan analyseres ut fra medienes ulike egenskaper; f.eks 
romanse og krim i litteratur/drama, tekstbasert popmusikk 
(hiphop, rap), thrilleren i filmen (eks. Hitchcock), osv... 

Tekstene 
•  som blir kommentert spesielt... 

– Paul Gilroy; British Cultural Studies and the Pitfalls of 
Identity (1996) 

– Janice Radway; The Readers and their Romance (1986) 
– Laura Mulvey; Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 

De andre... 
– Richard Dyer; Stereotyping (1986) 
– bell hooks: Eating the Other: Desire and Resistance (1992) 
– Patricia Hill-Collins: Booty Call: Sex, Violence and Images of 
Black Masculinity (2004) 

– Chandra Talpade Mohanty: Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses (1991) 

– Néstor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, Oblique Powers 
(1995) 

Fellestrekk 
• marginaliserte eller dominerte grupper retter bestemte, kritiske 

blikk på dominant kultur (gjerne populærkultur) 
•  tar utgangspunkt i en distinksjon som også er sosialt 

konstruert: kjønn, seksuell identitet, etnisitet, farge, nasjonal 
identitet 

•  fanger opp og kobles til ulike "intellektuelle vedninger" innen 
kulturfagene; etnografisk, kvalitativ, semiotisk, feministisk, 
postkolonial, qeer theory 

•  et aktivistisk potensiale; bevisst, politisert teoriutvikling og 
forskning 

reproduksjon, dominans, symbolsk makt 
– konstruksjoner av identiteter,  selvforståelser, historisk 
betydning og dynamikk/endring 

– angår forståelser av forskjeller, mann vs. kvinne, hetero- vs 
homoseksuell, hvit vs svart, normal vs. avvikende, rasjonell 
vs. irrasjonell 

– impliserer maktforhold; forskjeller er rangerte, sammenfallr, 
skaper og reproduser grenser  

– dermed et viktig tema i stadig nye gruppers og identiters 
frigjøringsarbeid, mulighet for overskridelse 

Paul Gilroy 
•  reflekterer over identitetsbegrepets historie i samfunnsfagene 
•  .... og dets aktualisering i nyere kulturpolitikk, både i "nye" og 

"gamle" stater 
• mao. både et radikalt og et konservativt potensiale i 

identitetsrelaterte diskurser 
•  aktualiser forholdet mellom individ og kollektiv, mellom selvet 

og samfunnet 
•  fra "who" til "what" (se s.339) 

three concerns... 
•  the question of the self 

– biologisk vs. sosial konstruktivistisk forming 
– om å ta kontroll, ta ansvar, forstå seg selv 

•  the question of sameness 
– hvordan man trekker grenser oss vs. dem 
– hvilket element etablerer likhet vs ulikhet 

•  the question of solidarity 
– hvilke politiske og moralske implikasjoner skal trekkes? 

"identity" i BCS 
•  class relations: fra Marx, via Thompson, Hoggart og Williams, 

m.fl. innenfor et nasjonalt perspektiv 
•  internationalism: fra Stuart Hall til Edward Said og erfaringer 

mht mobilitet og migrasjon, senere postkolonialisme 
•  feminism: Laura Mulvey, Charlotte Brundson, Ian Ang m.fl 
•  idag: det flerkulturelle og kulturell kompleksitet, religion og 

seksualitet 

Kjønnsforskning som eksempel: 
•  forskjellen mellom kjønnene; hva er den, egentlig ? 
•  hvordan fremvises, konstruerers eller iscenesettes denne 

forskjellen i populærkulturen og mediene? 
•  hvordan virker denne fremvisningen og iscenesettelsen tilbake 

på den kulturelle forskjellen (ideologisk effekt) 

grunnleggende observasjoner 
• Kvinners relasjoner til kulturen og rolle i kunst og kulturelle 

uttrykk er annerledes enn menns.... 
• Blir produsert og formet av en dominant (mannlig, 

partiarkalsk) elite/klasse 
• Blir lest og forstått gjennom etablerte (partiarkalske) 

forestillinger og dermed re-produsert  

Feministisk kulturteori 
• Å analysere og forstå dette blir en feministisk frigjørings- og 

bevisstgjørings-prosess;  
• man må utvikle en gyldig, kritisk forståelse av den 

dominerende patriarkalske kulturen 
•  og skape et rom for overskridende kunst og kulturelle uttrykk 

Janice Radway 
• Reading the Romance (1986) 
• En kultursosiologisk analyse, inspirert av ”etnographic turn” i 

USA 
– bruk av kvalitative metoder 
– tidlig eksempel på resepsjonsanalyse, som kombinerer 
tekstanalyse med observasjon og intervjuer mm. 

•  vekt på den mellommenneskelige, sosiale kontekst som 
lesning foregår innenfor 
– sosial interaksjon, samhandling 
– identitet, fellesskap, forståelser 

Smithton... 
• Dot, i bokhandelen 
•  de kvinnelige leserne i sovebyen... 
•  forlagenes dårlige kunnskap og forsøk på å nå ut 
•  behovet, selvforståelsen, fellesskapet og leseropplevelsene 

som oppstår 
•  et feministisk korrektiv? 

Kvinner og lesning av bøker i Norge idag...: 
•  de leser ofte mer enn menn 
•  de leser ofte andre bøker enn menn 
•  de leser spesielt visse sjangere som synes spesielt tilpasset 

kvinner, f.eks: 
• romantiske romaner, historiske fiksjonsdrama 
• magasiner, ukeblader 
• melodrama, kjærlighetshistorier, 50 shades... 
• science fiction fremstillinger av heroiske, selvstendige 
kvinner 

kvinner og lesning 
– leser de også på en annen måte? 
– er det noe frigjørende og progressivt i dette? 
– hva slags feministisk kritikk kan reises i forlengelsen av 
Radways studie, f.eks angående medieforbruk idag? 

lesing og leserkultur.. 
•  er bestemte sjangere (f.eks romansen eller kvinne-krimen) 

fortsatt tilpasset en kjønnet kultur? 
•  sok gir nytelse/glede av populærkultur i tråd med etablerte 

kjønnsroller, og dermed.... 
– reproduserer roller og etablerte forskjeller med fokuser på 
kjærlighetsoppfyllelse, forening med opprinnelig 
omsorgssavn, idealisering av behov 

– trener jenter til å gå inn i roller som erotisk begjærsobjekt for 
det mannlige blikk 

– praktisk læring i rolle- og konflikthåndtering i eget 
hverdagsliv og samliv 

men som også... 
– kan gi mulighet for å identifisere seg med sterke 
kvinneskikkelser som unnslipper den partiarkalske 
forventning 

– gi mulighet til kulturkonsum med mening for kvinner, 
spesielt: lesningen i seg selv kan være noe mer; noe privat, 
en spesielt viktig fantasiverden, og noe sosialt, noe å dele 
med andre kvinner 

kritiske spørsmål.... 
•  får lesning av romantisk, melodrama virkelig positive 

virkninger for kvinners identitet, seksuelle frigjøring, posisjon 
og makt? 50-shades-debatten... 

•  bør det at kvinner har (mer) glede av disse sjangrene ses som 
positiv eller negativ i forhold til et feministisk prosjekt? 

• Kan menn også påberope seg å være undertrykket, og kreve 
at maskuline verdier blir bedre ivaretatt i dagens mediekultur? 

Laura Mulvey 
• Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 
•  key text både fordi den ble berømt da den ble skrevet og fordi 

den er en tekst som stadig blir referert til og diskutert/kritisert, 
videreutviklet mm. 

• Screen; viktig filmtidsskrift på 70-tallet (suture-begrepet) 

filmens magi 
•  er bygget på bestemte premisser; fascinasjonsmønstre 
•  i en partiarkalsk kultur er dette fascinasjonsmønster bestemt 

av det mannlige blikket: 
– kvinnens annerledeshet utgjør en trussel(kastraksjonsangst)  
– fascinasjon/erotisering/sadisme innebærer en form for 
erobring//transformering av trussel 

– bekrefter mannens overlegenhet og re-etablerer 
partiarkatets orden 

de to blikkene (suture) 
•  kvinnen som objekt for den mannlige protagonistens begjær 

– gjøres synlig, gjerne i forlengete øyeblikk, fragmentert 
(byste, ben, kropp etc) 

– POV: muliggjør publikums identifisering med, og overtakelse 
av mannens blikk 

•  kvinnen fremvist direkte mot publikum, ser ut av bildet 
– vi kan nyte kvinnen direkte med det mannlige blikk 
– evt også møte blikket til det erotiske objektet, være mannen 
som blir begjært (som i pornografien) 

åpner for to strategier; 
•  skopofili; voyeurisme, bildet fremhever nytelsen i å se det 

erotiske objektet 
•  narcissisme; ego-libido; bildet åpner for identifisering med 

mannens kontroll, maktfølelse, "være i blikket" 

i den tradisjonelle filmen... 
•  ”..mannen artikulerer blikket og skaper handlingen”  
•  nytelsen i å se filmens bilder og fortellinger er mannens 

nytelse 
• Mulvey foreslår en radikal strategi: ødelegg nytelsen; analyser 

den, vis den frem... 

Hitchcock som eksempel 
• Vertigo; eksempel på vojeuristisk skopofili som avføder en 

bestemt narrativ konsekvens; den sadistiske fortellingen som 
fjerner trusselen 

• Rear Window; eksempel på fetisjistisk skopofili hvor objektet 
forskjønnes, og trusselen forvandles til betryggende kjærlighet 

Vertigo og Rear Window 
•  trailere finnes på youtube 
•  bør ses! 

Mulvey, final remark... 
• Hvor gyldig er denne kritikken idag? 
•  Finnes motstrategier; hva slags film ville kunne bryte med 

dette? 
• Nyere eksempler på feministisk film? 

situasjonen i dag? 
•  hvor går den feministiske kritikken og kulturanalysen 

– det konstruerte kjønnet 
– queer theory 
– kulturell praksis, aktivistisk kunst 

•  Judith Butler, Toril Moi 

refleksjoner 
• Hvordan turnerer nyere fjernsynsserier og filmer 

identitetstematikken 
• Kunst: Vanessa Baird og Bjarne Melgaard; feministisk kunst? 

homoseksuell kunst? 
•  nye stemmer i norsk musikk: Bertine Zetterlitz, Jenny Wahl, 

Hanne Hukkelberg: representerer de noe nytt? 
• Hip hop - mannlig macho-kultur som reetablerer den 

tradisjonelle rockens idolisering av ”mannen på scenen”? 

Takk for idag! 
kvalifiseringsoppgave utleveres imorgen.... 
neste forelesning 20 .mars 
part V om postmodernisme, nye medier og sosiale nettverk 
prioriterte tekster:  
Jameson, Jenkins, McRobbie 
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Politiske aspekter vedrørende representasjon i bilder og 
tekst 
©tslaatta 
Mevit 2110 

re-presentasjon og realisme i kunst og medier 
•  problematiserer tekster og bilders representasjoner av det 

menneskelige mangfold, dets individer/subjekter og deres 
tilhørighet og kollektive fellesskap 

•  f.eks som "stereotypier" som gjør krav på eller trekker veksler 
på etablert sannhet/kunnskap om "folk" og "mennesker" 

•  knyttet til bestemte fremstillingsmåter,sjangere, 
fortellerteknikker, bilder, narrativer, myter osv. 

•  kan analyseres ut fra medienes ulike egenskaper; f.eks 
romanse og krim i litteratur/drama, tekstbasert popmusikk 
(hiphop, rap), thrilleren i filmen (eks. Hitchcock), osv... 

Tekstene 
•  som blir kommentert spesielt... 

– Paul Gilroy; British Cultural Studies and the Pitfalls of 
Identity (1996) 

– Janice Radway; The Readers and their Romance (1986) 
– Laura Mulvey; Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 

De andre... 
– Richard Dyer; Stereotyping (1986) 
– bell hooks: Eating the Other: Desire and Resistance (1992) 
– Patricia Hill-Collins: Booty Call: Sex, Violence and Images of 
Black Masculinity (2004) 

– Chandra Talpade Mohanty: Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses (1991) 

– Néstor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, Oblique Powers 
(1995) 

Fellestrekk 
• marginaliserte eller dominerte grupper retter bestemte, kritiske 

blikk på dominant kultur (gjerne populærkultur) 
•  tar utgangspunkt i en distinksjon som også er sosialt 

konstruert: kjønn, seksuell identitet, etnisitet, farge, nasjonal 
identitet 

•  fanger opp og kobles til ulike "intellektuelle vedninger" innen 
kulturfagene; etnografisk, kvalitativ, semiotisk, feministisk, 
postkolonial, qeer theory 

•  et aktivistisk potensiale; bevisst, politisert teoriutvikling og 
forskning 

reproduksjon, dominans, symbolsk makt 
– konstruksjoner av identiteter,  selvforståelser, historisk 
betydning og dynamikk/endring 

– angår forståelser av forskjeller, mann vs. kvinne, hetero- vs 
homoseksuell, hvit vs svart, normal vs. avvikende, rasjonell 
vs. irrasjonell 

– impliserer maktforhold; forskjeller er rangerte, sammenfallr, 
skaper og reproduser grenser  

– dermed et viktig tema i stadig nye gruppers og identiters 
frigjøringsarbeid, mulighet for overskridelse 

Paul Gilroy 
•  reflekterer over identitetsbegrepets historie i samfunnsfagene 
•  .... og dets aktualisering i nyere kulturpolitikk, både i "nye" og 

"gamle" stater 
• mao. både et radikalt og et konservativt potensiale i 

identitetsrelaterte diskurser 
•  aktualiser forholdet mellom individ og kollektiv, mellom selvet 

og samfunnet 
•  fra "who" til "what" (se s.339) 

three concerns... 
•  the question of the self 

– biologisk vs. sosial konstruktivistisk forming 
– om å ta kontroll, ta ansvar, forstå seg selv 

•  the question of sameness 
– hvordan man trekker grenser oss vs. dem 
– hvilket element etablerer likhet vs ulikhet 

•  the question of solidarity 
– hvilke politiske og moralske implikasjoner skal trekkes? 

"identity" i BCS 
•  class relations: fra Marx, via Thompson, Hoggart og Williams, 

m.fl. innenfor et nasjonalt perspektiv 
•  internationalism: fra Stuart Hall til Edward Said og erfaringer 

mht mobilitet og migrasjon, senere postkolonialisme 
•  feminism: Laura Mulvey, Charlotte Brundson, Ian Ang m.fl 
•  idag: det flerkulturelle og kulturell kompleksitet, religion og 

seksualitet 

Kjønnsforskning som eksempel: 
•  forskjellen mellom kjønnene; hva er den, egentlig ? 
•  hvordan fremvises, konstruerers eller iscenesettes denne 

forskjellen i populærkulturen og mediene? 
•  hvordan virker denne fremvisningen og iscenesettelsen tilbake 

på den kulturelle forskjellen (ideologisk effekt) 

grunnleggende observasjoner 
• Kvinners relasjoner til kulturen og rolle i kunst og kulturelle 

uttrykk er annerledes enn menns.... 
• Blir produsert og formet av en dominant (mannlig, 

partiarkalsk) elite/klasse 
• Blir lest og forstått gjennom etablerte (partiarkalske) 

forestillinger og dermed re-produsert  

Feministisk kulturteori 
• Å analysere og forstå dette blir en feministisk frigjørings- og 

bevisstgjørings-prosess;  
• man må utvikle en gyldig, kritisk forståelse av den 

dominerende patriarkalske kulturen 
•  og skape et rom for overskridende kunst og kulturelle uttrykk 

Janice Radway 
• Reading the Romance (1986) 
• En kultursosiologisk analyse, inspirert av ”etnographic turn” i 

USA 
– bruk av kvalitative metoder 
– tidlig eksempel på resepsjonsanalyse, som kombinerer 
tekstanalyse med observasjon og intervjuer mm. 

•  vekt på den mellommenneskelige, sosiale kontekst som 
lesning foregår innenfor 
– sosial interaksjon, samhandling 
– identitet, fellesskap, forståelser 

Smithton... 
• Dot, i bokhandelen 
•  de kvinnelige leserne i sovebyen... 
•  forlagenes dårlige kunnskap og forsøk på å nå ut 
•  behovet, selvforståelsen, fellesskapet og leseropplevelsene 

som oppstår 
•  et feministisk korrektiv? 

Kvinner og lesning av bøker i Norge idag...: 
•  de leser ofte mer enn menn 
•  de leser ofte andre bøker enn menn 
•  de leser spesielt visse sjangere som synes spesielt tilpasset 

kvinner, f.eks: 
• romantiske romaner, historiske fiksjonsdrama 
• magasiner, ukeblader 
• melodrama, kjærlighetshistorier, 50 shades... 
• science fiction fremstillinger av heroiske, selvstendige 
kvinner 

kvinner og lesning 
– leser de også på en annen måte? 
– er det noe frigjørende og progressivt i dette? 
– hva slags feministisk kritikk kan reises i forlengelsen av 
Radways studie, f.eks angående medieforbruk idag? 

lesing og leserkultur.. 
•  er bestemte sjangere (f.eks romansen eller kvinne-krimen) 

fortsatt tilpasset en kjønnet kultur? 
•  sok gir nytelse/glede av populærkultur i tråd med etablerte 

kjønnsroller, og dermed.... 
– reproduserer roller og etablerte forskjeller med fokuser på 
kjærlighetsoppfyllelse, forening med opprinnelig 
omsorgssavn, idealisering av behov 

– trener jenter til å gå inn i roller som erotisk begjærsobjekt for 
det mannlige blikk 

– praktisk læring i rolle- og konflikthåndtering i eget 
hverdagsliv og samliv 

men som også... 
– kan gi mulighet for å identifisere seg med sterke 
kvinneskikkelser som unnslipper den partiarkalske 
forventning 

– gi mulighet til kulturkonsum med mening for kvinner, 
spesielt: lesningen i seg selv kan være noe mer; noe privat, 
en spesielt viktig fantasiverden, og noe sosialt, noe å dele 
med andre kvinner 

kritiske spørsmål.... 
•  får lesning av romantisk, melodrama virkelig positive 

virkninger for kvinners identitet, seksuelle frigjøring, posisjon 
og makt? 50-shades-debatten... 

•  bør det at kvinner har (mer) glede av disse sjangrene ses som 
positiv eller negativ i forhold til et feministisk prosjekt? 

• Kan menn også påberope seg å være undertrykket, og kreve 
at maskuline verdier blir bedre ivaretatt i dagens mediekultur? 

Laura Mulvey 
• Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 
•  key text både fordi den ble berømt da den ble skrevet og fordi 

den er en tekst som stadig blir referert til og diskutert/kritisert, 
videreutviklet mm. 

• Screen; viktig filmtidsskrift på 70-tallet (suture-begrepet) 

filmens magi 
•  er bygget på bestemte premisser; fascinasjonsmønstre 
•  i en partiarkalsk kultur er dette fascinasjonsmønster bestemt 

av det mannlige blikket: 
– kvinnens annerledeshet utgjør en trussel(kastraksjonsangst)  
– fascinasjon/erotisering/sadisme innebærer en form for 
erobring//transformering av trussel 

– bekrefter mannens overlegenhet og re-etablerer 
partiarkatets orden 

de to blikkene (suture) 
•  kvinnen som objekt for den mannlige protagonistens begjær 

– gjøres synlig, gjerne i forlengete øyeblikk, fragmentert 
(byste, ben, kropp etc) 

– POV: muliggjør publikums identifisering med, og overtakelse 
av mannens blikk 

•  kvinnen fremvist direkte mot publikum, ser ut av bildet 
– vi kan nyte kvinnen direkte med det mannlige blikk 
– evt også møte blikket til det erotiske objektet, være mannen 
som blir begjært (som i pornografien) 

åpner for to strategier; 
•  skopofili; voyeurisme, bildet fremhever nytelsen i å se det 

erotiske objektet 
•  narcissisme; ego-libido; bildet åpner for identifisering med 

mannens kontroll, maktfølelse, "være i blikket" 

i den tradisjonelle filmen... 
•  ”..mannen artikulerer blikket og skaper handlingen”  
•  nytelsen i å se filmens bilder og fortellinger er mannens 

nytelse 
• Mulvey foreslår en radikal strategi: ødelegg nytelsen; analyser 

den, vis den frem... 

Hitchcock som eksempel 
• Vertigo; eksempel på vojeuristisk skopofili som avføder en 

bestemt narrativ konsekvens; den sadistiske fortellingen som 
fjerner trusselen 

• Rear Window; eksempel på fetisjistisk skopofili hvor objektet 
forskjønnes, og trusselen forvandles til betryggende kjærlighet 

Vertigo og Rear Window 
•  trailere finnes på youtube 
•  bør ses! 

Mulvey, final remark... 
• Hvor gyldig er denne kritikken idag? 
•  Finnes motstrategier; hva slags film ville kunne bryte med 

dette? 
• Nyere eksempler på feministisk film? 

situasjonen i dag? 
•  hvor går den feministiske kritikken og kulturanalysen 

– det konstruerte kjønnet 
– queer theory 
– kulturell praksis, aktivistisk kunst 

•  Judith Butler, Toril Moi 

refleksjoner 
• Hvordan turnerer nyere fjernsynsserier og filmer 

identitetstematikken 
• Kunst: Vanessa Baird og Bjarne Melgaard; feministisk kunst? 

homoseksuell kunst? 
•  nye stemmer i norsk musikk: Bertine Zetterlitz, Jenny Wahl, 

Hanne Hukkelberg: representerer de noe nytt? 
• Hip hop - mannlig macho-kultur som reetablerer den 

tradisjonelle rockens idolisering av ”mannen på scenen”? 

Takk for idag! 
kvalifiseringsoppgave utleveres imorgen.... 
neste forelesning 20 .mars 
part V om postmodernisme, nye medier og sosiale nettverk 
prioriterte tekster:  
Jameson, Jenkins, McRobbie 
 

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



26.02.14 

7 

Politiske aspekter vedrørende representasjon i bilder og 
tekst 
©tslaatta 
Mevit 2110 

re-presentasjon og realisme i kunst og medier 
•  problematiserer tekster og bilders representasjoner av det 

menneskelige mangfold, dets individer/subjekter og deres 
tilhørighet og kollektive fellesskap 

•  f.eks som "stereotypier" som gjør krav på eller trekker veksler 
på etablert sannhet/kunnskap om "folk" og "mennesker" 

•  knyttet til bestemte fremstillingsmåter,sjangere, 
fortellerteknikker, bilder, narrativer, myter osv. 

•  kan analyseres ut fra medienes ulike egenskaper; f.eks 
romanse og krim i litteratur/drama, tekstbasert popmusikk 
(hiphop, rap), thrilleren i filmen (eks. Hitchcock), osv... 

Tekstene 
•  som blir kommentert spesielt... 

– Paul Gilroy; British Cultural Studies and the Pitfalls of 
Identity (1996) 

– Janice Radway; The Readers and their Romance (1986) 
– Laura Mulvey; Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 

De andre... 
– Richard Dyer; Stereotyping (1986) 
– bell hooks: Eating the Other: Desire and Resistance (1992) 
– Patricia Hill-Collins: Booty Call: Sex, Violence and Images of 
Black Masculinity (2004) 

– Chandra Talpade Mohanty: Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses (1991) 

– Néstor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, Oblique Powers 
(1995) 

Fellestrekk 
• marginaliserte eller dominerte grupper retter bestemte, kritiske 

blikk på dominant kultur (gjerne populærkultur) 
•  tar utgangspunkt i en distinksjon som også er sosialt 

konstruert: kjønn, seksuell identitet, etnisitet, farge, nasjonal 
identitet 

•  fanger opp og kobles til ulike "intellektuelle vedninger" innen 
kulturfagene; etnografisk, kvalitativ, semiotisk, feministisk, 
postkolonial, qeer theory 

•  et aktivistisk potensiale; bevisst, politisert teoriutvikling og 
forskning 

reproduksjon, dominans, symbolsk makt 
– konstruksjoner av identiteter,  selvforståelser, historisk 
betydning og dynamikk/endring 

– angår forståelser av forskjeller, mann vs. kvinne, hetero- vs 
homoseksuell, hvit vs svart, normal vs. avvikende, rasjonell 
vs. irrasjonell 

– impliserer maktforhold; forskjeller er rangerte, sammenfallr, 
skaper og reproduser grenser  

– dermed et viktig tema i stadig nye gruppers og identiters 
frigjøringsarbeid, mulighet for overskridelse 

Paul Gilroy 
•  reflekterer over identitetsbegrepets historie i samfunnsfagene 
•  .... og dets aktualisering i nyere kulturpolitikk, både i "nye" og 

"gamle" stater 
• mao. både et radikalt og et konservativt potensiale i 

identitetsrelaterte diskurser 
•  aktualiser forholdet mellom individ og kollektiv, mellom selvet 

og samfunnet 
•  fra "who" til "what" (se s.339) 

three concerns... 
•  the question of the self 

– biologisk vs. sosial konstruktivistisk forming 
– om å ta kontroll, ta ansvar, forstå seg selv 

•  the question of sameness 
– hvordan man trekker grenser oss vs. dem 
– hvilket element etablerer likhet vs ulikhet 

•  the question of solidarity 
– hvilke politiske og moralske implikasjoner skal trekkes? 

"identity" i BCS 
•  class relations: fra Marx, via Thompson, Hoggart og Williams, 

m.fl. innenfor et nasjonalt perspektiv 
•  internationalism: fra Stuart Hall til Edward Said og erfaringer 

mht mobilitet og migrasjon, senere postkolonialisme 
•  feminism: Laura Mulvey, Charlotte Brundson, Ian Ang m.fl 
•  idag: det flerkulturelle og kulturell kompleksitet, religion og 

seksualitet 

Kjønnsforskning som eksempel: 
•  forskjellen mellom kjønnene; hva er den, egentlig ? 
•  hvordan fremvises, konstruerers eller iscenesettes denne 

forskjellen i populærkulturen og mediene? 
•  hvordan virker denne fremvisningen og iscenesettelsen tilbake 

på den kulturelle forskjellen (ideologisk effekt) 

grunnleggende observasjoner 
• Kvinners relasjoner til kulturen og rolle i kunst og kulturelle 

uttrykk er annerledes enn menns.... 
• Blir produsert og formet av en dominant (mannlig, 

partiarkalsk) elite/klasse 
• Blir lest og forstått gjennom etablerte (partiarkalske) 

forestillinger og dermed re-produsert  

Feministisk kulturteori 
• Å analysere og forstå dette blir en feministisk frigjørings- og 

bevisstgjørings-prosess;  
• man må utvikle en gyldig, kritisk forståelse av den 

dominerende patriarkalske kulturen 
•  og skape et rom for overskridende kunst og kulturelle uttrykk 

Janice Radway 
• Reading the Romance (1986) 
• En kultursosiologisk analyse, inspirert av ”etnographic turn” i 

USA 
– bruk av kvalitative metoder 
– tidlig eksempel på resepsjonsanalyse, som kombinerer 
tekstanalyse med observasjon og intervjuer mm. 

•  vekt på den mellommenneskelige, sosiale kontekst som 
lesning foregår innenfor 
– sosial interaksjon, samhandling 
– identitet, fellesskap, forståelser 

Smithton... 
• Dot, i bokhandelen 
•  de kvinnelige leserne i sovebyen... 
•  forlagenes dårlige kunnskap og forsøk på å nå ut 
•  behovet, selvforståelsen, fellesskapet og leseropplevelsene 

som oppstår 
•  et feministisk korrektiv? 

Kvinner og lesning av bøker i Norge idag...: 
•  de leser ofte mer enn menn 
•  de leser ofte andre bøker enn menn 
•  de leser spesielt visse sjangere som synes spesielt tilpasset 

kvinner, f.eks: 
• romantiske romaner, historiske fiksjonsdrama 
• magasiner, ukeblader 
• melodrama, kjærlighetshistorier, 50 shades... 
• science fiction fremstillinger av heroiske, selvstendige 
kvinner 

kvinner og lesning 
– leser de også på en annen måte? 
– er det noe frigjørende og progressivt i dette? 
– hva slags feministisk kritikk kan reises i forlengelsen av 
Radways studie, f.eks angående medieforbruk idag? 

lesing og leserkultur.. 
•  er bestemte sjangere (f.eks romansen eller kvinne-krimen) 

fortsatt tilpasset en kjønnet kultur? 
•  sok gir nytelse/glede av populærkultur i tråd med etablerte 

kjønnsroller, og dermed.... 
– reproduserer roller og etablerte forskjeller med fokuser på 
kjærlighetsoppfyllelse, forening med opprinnelig 
omsorgssavn, idealisering av behov 

– trener jenter til å gå inn i roller som erotisk begjærsobjekt for 
det mannlige blikk 

– praktisk læring i rolle- og konflikthåndtering i eget 
hverdagsliv og samliv 

men som også... 
– kan gi mulighet for å identifisere seg med sterke 
kvinneskikkelser som unnslipper den partiarkalske 
forventning 

– gi mulighet til kulturkonsum med mening for kvinner, 
spesielt: lesningen i seg selv kan være noe mer; noe privat, 
en spesielt viktig fantasiverden, og noe sosialt, noe å dele 
med andre kvinner 

kritiske spørsmål.... 
•  får lesning av romantisk, melodrama virkelig positive 

virkninger for kvinners identitet, seksuelle frigjøring, posisjon 
og makt? 50-shades-debatten... 

•  bør det at kvinner har (mer) glede av disse sjangrene ses som 
positiv eller negativ i forhold til et feministisk prosjekt? 

• Kan menn også påberope seg å være undertrykket, og kreve 
at maskuline verdier blir bedre ivaretatt i dagens mediekultur? 

Laura Mulvey 
• Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) 
•  key text både fordi den ble berømt da den ble skrevet og fordi 

den er en tekst som stadig blir referert til og diskutert/kritisert, 
videreutviklet mm. 

• Screen; viktig filmtidsskrift på 70-tallet (suture-begrepet) 

filmens magi 
•  er bygget på bestemte premisser; fascinasjonsmønstre 
•  i en partiarkalsk kultur er dette fascinasjonsmønster bestemt 

av det mannlige blikket: 
– kvinnens annerledeshet utgjør en trussel(kastraksjonsangst)  
– fascinasjon/erotisering/sadisme innebærer en form for 
erobring//transformering av trussel 

– bekrefter mannens overlegenhet og re-etablerer 
partiarkatets orden 

de to blikkene (suture) 
•  kvinnen som objekt for den mannlige protagonistens begjær 

– gjøres synlig, gjerne i forlengete øyeblikk, fragmentert 
(byste, ben, kropp etc) 

– POV: muliggjør publikums identifisering med, og overtakelse 
av mannens blikk 

•  kvinnen fremvist direkte mot publikum, ser ut av bildet 
– vi kan nyte kvinnen direkte med det mannlige blikk 
– evt også møte blikket til det erotiske objektet, være mannen 
som blir begjært (som i pornografien) 

åpner for to strategier; 
•  skopofili; voyeurisme, bildet fremhever nytelsen i å se det 

erotiske objektet 
•  narcissisme; ego-libido; bildet åpner for identifisering med 

mannens kontroll, maktfølelse, "være i blikket" 

i den tradisjonelle filmen... 
•  ”..mannen artikulerer blikket og skaper handlingen”  
•  nytelsen i å se filmens bilder og fortellinger er mannens 

nytelse 
• Mulvey foreslår en radikal strategi: ødelegg nytelsen; analyser 

den, vis den frem... 

Hitchcock som eksempel 
• Vertigo; eksempel på vojeuristisk skopofili som avføder en 

bestemt narrativ konsekvens; den sadistiske fortellingen som 
fjerner trusselen 

• Rear Window; eksempel på fetisjistisk skopofili hvor objektet 
forskjønnes, og trusselen forvandles til betryggende kjærlighet 

Vertigo og Rear Window 
•  trailere finnes på youtube 
•  bør ses! 

Mulvey, final remark... 
• Hvor gyldig er denne kritikken idag? 
•  Finnes motstrategier; hva slags film ville kunne bryte med 

dette? 
• Nyere eksempler på feministisk film? 

situasjonen i dag? 
•  hvor går den feministiske kritikken og kulturanalysen 

– det konstruerte kjønnet 
– queer theory 
– kulturell praksis, aktivistisk kunst 

•  Judith Butler, Toril Moi 

refleksjoner 
• Hvordan turnerer nyere fjernsynsserier og filmer 

identitetstematikken 
• Kunst: Vanessa Baird og Bjarne Melgaard; feministisk kunst? 

homoseksuell kunst? 
•  nye stemmer i norsk musikk: Bertine Zetterlitz, Jenny Wahl, 

Hanne Hukkelberg: representerer de noe nytt? 
• Hip hop - mannlig macho-kultur som reetablerer den 

tradisjonelle rockens idolisering av ”mannen på scenen”? 

Takk for idag! 
kvalifiseringsoppgave utleveres imorgen.... 
neste forelesning 20 .mars 
part V om postmodernisme, nye medier og sosiale nettverk 
prioriterte tekster:  
Jameson, Jenkins, McRobbie 
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