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Fra et bomberom i 1972 er en utstilling med 21 grafiske arbeider 
på papir av den norske kunstneren Victor Lind, født i 1940. Utstil-
lingen fant for første gang sted i et bomberom på Holtan ungdoms-
skole i Horten. Nå, 50 år senere, kommer utstillingen igjen tilbake 
til byen, denne gangen på Kihlegalleriet.

Victor Lind har et sterkt og livslangt kunstnerskap hvor mennesker 
- og konsekvensene av maktspillet mellom disse, står i fokus. 
Som medlem av Gras-gruppen tidlig på 70-tallet var de fleste 
av hans arbeider uttrykk for sterke og venstreradikale politiske 
meninger. Mange av arbeidene som vises har svært eksplisitte 
referanser til krigens redsler - og da spesielt til krigen i Vietnam 
og USA sin rolle som selverklært verdenspoliti. Utstillingen Fra 
et bomberom i 1972 tar for seg dette tidlige og viktige kapittelet 
i Victor Lind sitt kunstnerskap.

Andre arbeider som vises på utstillingen, kommuniserer ikke like 
direkte og utfordrende. Men, kan allikevel forstås som tydelige 
kommentarer til menneskelige relasjoner og sosaiale roller og 
posisjoner. Victor Lind forlater aldri sitt ståsed som samfunn-
skritisk betrakter og meningsbærer - enten blikket er rettet mot 
tunge og kompliserte geopolitiske omstendigheter - eller på det 
mer nære og hverdagslige. 

I 2022 opplever verden på nytt store geopolitiske omveltninger 
og aggressiv stormaktspolitikk som resulterer i store menneske-
lige lidelser og ødeleggelser. Utstillingen på Kihlegalleriet 
fremstår derfor med særskilt aktuell relevans.

Mange av oss husker Vietnamkrigen - og kan se utstillingen i en 
kontekst som kanskje nye generasjoner ikke har like gode forut-
setninger for. Vi håper derfor Fra et bomberom i 1972, på tvers av 
generasjoner, også kan bidra til refleksjon over historiske linjer 
og paralleller.
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I det politiske klimaet som hersket på det tidlige 1970-tallet, ble 
GRAS-medlemmenes opptredener i offentlige debatter nærmest å 
betrakte som en del av den kunstneriske virksomheten videreført 
i en annen form. GRAS brøt med skillet mellom kunst og politikk 
og ga begge samfunnsområdene felles ytringsformer. Det kan sees 
både i form og innhold i gruppens kunst. Kunsthistorisk er GRAS 
best kjent som et fellesskap av grafikere, en sammenslutning av 
unge kunstnere som arbeidet med grafikk og som delte verksted 
i perioden fra 1970–1974.

For GRAS måtte kunsten stå for noe mer enn form. Medlemmene 
hadde sin kunstneriske skolering i orden og kjente godt til den 
estetikken de skulle utfordre. Tidlig på 1900-tallet hevdet Henri 
Matisse at maleriet skulle være en kilde til harmoni og glede, 
noe «den travle forretningsmann kunne komme hjem til, og nyte 
som et glass vin etter en anstrengende dag». Så langt en slik 
tankegang hadde overlevd i publikums forhold til billedkunsten, 
så GRAS kunstens oppgave som noe helt annet. De så også et 
annet publikum: Folk snarere enn «den travle forretningsmann», 



Navnet kan uttrykke et romantisk ønske om å representere noe 
uforstilt, ekte og oppriktig. Allikevel er GRAS’ visuelle språk 
gjennomsyret av ironi og sarkasmer side om side med likefremme 
uttrykk for kampånd og fortvilelse. Det mest kjente eksempelet 
på det første er nok Per Kleivas Amerikanske sommarfuglar. Her 
er et av romantikkens fremste tegn for ynde og uskyld, sommer-
fuglen, spleiset med amerikanske militærhelikoptre. I bildet er 
fargene snudd. De amerikanske sommerfuglene svever gjennom 
nattemørke, rett mot betrakteren over en eng av flammer. Den 
logiske fortsettelsen av fortellingen i bildet er at vi som ser 
på, blir de neste som skal stå i flammer. Det er interessant å 
merke seg hvordan helikopteret, i kjølvannet av Vietnamkrigen, 
er blitt noe mer enn et militært våpen. Både gjennom Kleivas 
bilder, utallige filmer og TV-serier fremtrer helikopteret som et 
billedspråklig tegn for truende, absolutt og dødbringende makt. 

Det viktigste med GRAS er, etter min mening, at de tok pulsen 
på samtiden og utviklet sterke uttrykk i dialog med interna-
sjonale impulser. Amerikanske forhold gjør seg sterkt gjeldende 
i denne sammenhengen, både som gjenstand for kritikk og som 
kunstnerisk inspirasjonskilde. Andy Warhol og popkunsten må 
nevnes når man ser GRAS i en internasjonal sammenheng, delvis 
gjennom det tekniske fellesskapet de har i silketrykket, men 
også i det uproblematiske forholdet de hadde til det figurative 
og bruken av fotografi i kunstbilder. Victor Lind, Willibald 
Storn og Morten Krohg viser hvordan GRAS-medlemmene grep 
fatt i billedspråket som fantes i populærkulturen, reklamen og 
journalistikken, og brukte dette kunstnerisk og politisk.

Victor Linds silketrykk My Love My Lai er klippet sammen av et 
reportasje- og et reklamefoto slik at de danner ett bilde. Rekla-
mefotoet danner en indre ramme i bildet. På venstre side av en 
madrass ligger en attråverdig dame, til høyre ser vi verken ekte-
mann eller elsker. Her er det klippet et hull i reklamebildet som 
tilsynelatende matcher konturen til den fraværende personen. 
Bildet under sengen er snudd nitti grader så vi må legge hodet 
skjevt til høyre for å se at det viser ofrene for en massakre i Viet-
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og politisk engasjement fremfor harmoni og nytelse. Evnen til 
å vekke publikum var GRAS’ krav til kunsten, og virkemidlene 
måtte tilpasses dét: «…med ”kunst” mener vi framstillinger av 
noe som angår oss, om framstillingen er slik at den får det som 
angår oss til å angå oss enda mer», sa representanter for gruppen 
i forbindelse med utstillingen Miljø-70 i Trondhjems Kunstfore-
ning. At kunsten til GRAS var ment for de mange, viste seg også i 
en bevisst prispolitikk. Gruppen gikk til det skrittet å fastsette 
maksimumspriser på sine grafiske blad. Kunsten skulle være så 
billig at «vanlige folk» hadde råd til den. Det var en sabotasje-
aksjon mot ideen om kunst som et opphøyet eksklusivt gode for 
de få. På toppen av dette bestod GRAS-grafikken for det meste 
av figurative bilder med en klar politisk slagside: mot krigen i 
Vietnam, utbytting og forurensning, for fred, solidaritet og miljø.

I en tradisjonell forståelse av kunst og kunsthistorie er maleriet 
uten tvil den gjenstanden som mest entydig oppfattes som kunst. 
I det sosiale liv hefter det en særlig ærverdighet ved det å eie 
originale malerier av anerkjente kunstnere. Derfor ble grafikken, 
og særlig silketrykket/serigrafiet viktig for GRAS. Silketrykket 
var i utgangspunktet en industriell teknikk, hovedsakelig brukt 
til etiketter, reklameplakater, tekstiler og så videre. Den er også 
velegnet til fotooverføringer, noe GRAS-medlemmene visste 
å benytte seg av. Bildene og teknikken de var laget i, utgjorde 
til sammen et slagkraftig estetisk-politisk uttrykk. Med sitt 
opphav i industri og reklame er det flate silketrykket den rake 
motsetningen til det pastose maleriet. I grafikken snakker man 
heller ikke om én original. Alle nummererte og signerte trykk 
gjelder som «ekte».

Navnet GRAS var Per Kleivas påfunn. I utgangspunktet var det 
en midlertidig betegnelse, men den ble altså sittende så lenge 
arbeidsfellesskapet bestod. Navnet spiller på et bredt assosias-
jonsregister: Gras er livskraftig og naturlig, det spirer og vokser. I 
motsetning til det danskpåvirkede bokmålsordet «gress», borger 
det for ekte og opprinnelig norskhet og en tilhørighet til gras-
rota, det tidlige 1970-tallets uttrykk for menigmann/-kvinne. 



namkrigen. I denne groteske sammenstillingen av erotisk ladet 
konsum i Vest og massakre i Øst, har Lind klippet inn ordene 
My Love, to engelske ord som gjenkjennes overalt i verden og 
minner både om kjærlighet og kulturell dominans. Samtidig 
er My Love, fonetisk og som skriftbilde, snublende nært My Lai, 
navnet på landsbyen som var åsted for amerikanske soldaters drap 
på et femhundretalls ubevæpnede sivile i 1968. I denne enkle, 
symmetriske komposisjonen er det som om Victor Lind tar med 
seg den barnlige forestillingen om det fryktinngytende som bor 
under sengen og viser at virkeligheten er verst. 

GRAS’ prosjekter bestod i å ta kunsten fra samfunnets maktbæ-
rende sjikt og gi den til Folket, til grasrota om man vil. Et av 
midlene var å skape en kunst som såkalt vanlige folk kunne forstå 
på bakgrunn av egne erfaringer og kunnskaper, uten omstende-
lige forklaringer fra allehånde magistre. Et annet middel var å 
frarøve kunsten overklassestempelet ved å selge grafikk billig. 
Forsøk på å ta kunsten fra samfunnseliten, eller å etablere alter-
native kunstformer eller estetikker som skal undergrave rådende 
maktforhold, finner man flere av i kunsthistorien. GRAS hører 
hjemme i en slik sammenheng, fra deler av dadaismen rundt 
første verdenskrig via John Heartfields slående fotomontasjer 
i mellomkrigstiden til 68-generasjonens diverse former for 
aksjonisme.  
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