
Inflationen i Danmark er historisk
høj, dollarkursen stiger, og ordet
finanskrise er hverdagskost igen,
men det er ikke kun i første sek-

tion af avisen eller i nyhedsudsendel-
serne, at økonomien fylder. Også i kul-
turlivet er det et emne, der for tiden er
fokus på. 

Tag bare Nationalmuseets nye ud-
stilling “Ka-ching! – Show Me the Mo-
ney”, der inviterer gæsterne indenfor i
pengenes verden, eller kig på nogle af
tidens mest omtalte tv-serier som
“Succession” og “Maid”, der handler
om henholdsvis over- og underklassen
i USA. Snart opsætter Nørrebro Teater
forestillingen “Fattigrøvsklubben” i
samarbejde med Dansk Aktionærfore-
ning, og Guldpalme-vinderen “Tri-
angle of Sadness” sætter fokus på hi-
erarkiet mellem milliardærer og en

rengøringskone, der som den eneste
kan fiske, da de strander sammen på
en øde ø. 

Og det er der en god grund til, siger
Birgit Eriksson, der forsker i kunstens
sociale rolle ved Aarhus Universitet.

“Det er ikke et tilfælde, at økonomi
fylder så meget for tiden. Hvad der rø-
rer sig i kunsten, siger noget om, hvad
der er i spil i samfundet nu og her, og
på den måde kan man jo se kunsten
som samfundets selvrefleksion. Når
der er noget, der ændrer sig i samfun-
det, eller når der opstår nogle kritiske
problemstillinger, så bliver det som
regel også tematiseret i kunsten,” si-
ger hun.

Privat- og verdensøkonomi
Nationalmuseets udstilling om penge
åbnede i slutningen af september og
guider de besøgende gennem penge-
nes og bankverdenens historie, fra
byttehandel og museets antikke

mønts- og pengeseddelssamling til
fremtidens digitale penge. Gæsterne
bliver også opfordret til at være med i
Pengespillet, hvor nogle få heldige og
hårdtarbejdende bliver rige, og man
kan tage en tur i hamsterhjulet, hvor
man skal bringe pizzaer ud i forsøget
på at tjene penge nok. Møntsamlingen
er udgangspunktet for udstillingen,
men det var det vigtigt for museet også
at fokusere mere på de sociale og kul-
turelle aspekter af pengene, fortæller
Nationalmuseets direktør Rane Wil-
lerslev.

“Vi ville lave en udstilling om, hvad
penge er, hvad de gør ved os menne-
sker, og hvad de har gjort ved menne-
skeheden gennem historien.” 

Han fortæller, at arbejdet med udstil-
lingen gik i gang for fire år siden, lang
tid før rygterne om en forestående fi-
nanskrise begyndte at svirre. Klima-
krisen har til gengæld været aktuel
under arbejdet med udstillingen.

“En af de problematikker, vi kigger
på, er, at hele det her vækstparadigme,
som opstod i renæssancen, og som el-
lers har tjent os godt, er kommer på
kort på grund af klima- og ressource-
krisen. Spørgsmålet er, hvad der skal
være motor i vores økonomi, hvis det
ikke er vækst. Det påvirker os også på
et personligt plan, for i århundreder
har livet handlet om, at vi skal tjene
penge, så vores børn kan få bedre ma-
terielle vilkår end os selv. Men det er
svært at se, hvordan det kan lade sig
gøre i en ny verden, hvor ressourcer er
mangelfulde. Der kommer til at ske
noget, men vi ved ikke hvad,” siger Ra-
ne Willerslev. 

Mens snakken om en finanskrise ik-
ke har gjort noget godt for verdens ak-
tiemarkeder, så har den været med til
at føre til en stor tilstrømning til mu-
seet, fortæller Rane Willerslev. Lige-
som pengene selv spænder udstillin-
gen, nemlig fra privat- til verdensøko-
nomi, og der er stor interesse for begge
dele for tiden:

“Udstillingen har et ret stort besøg-
stal. Vi kan se, at folk er interesserede

i, hvad penge er for noget, måske især
fordi de lige nu står og mangler dem til
at betale deres elregninger. Lige plud-
selig er der økonomisk knaphed, og
det er nok én af grundene til, at besøg-
stallet er så højt.”

Værdier versus penge
Pernille Wahlgren er uddannet inden
for kulturhistorie og etnologi, og som
sådan har hun været instruktør på ud-
stillingen på Nationalmuseet. Men
hun er også investor, forfatter og fore-
dragsholder, og i flere år har hun op-
fordret folk til at stå af hamsterhjulet.
Det gjorde hun selv, da hun for små
fem år siden sagde sit faste job op, og
siden da har hun haft fokus på at hjæl-
pe folk med at komme i gang med at in-
vestere:

“Der har været meget stor interesse
for økonomi de sidste mange år. Inter-
essen for at investere stiger altid i takt
med aktierne, og så falder den igen,
når aktierne gør det, selvom det jo
egentligt er der, man burde interessere
sig for dem og investere,” fortæller
hun. 

Som instruktør på udstillingen har
hun blandt andet været med til at ud-
arbejde koncepter som det hamster-
hjul, pengespil og værdirum, der har
til formål at engagere folk i udstillin-
gen, så de bliver lidt længere. Hun hå-

ber, at udstillingen kan give folk en bed-
re forståelse for, hvad pengeverdenen
betyder for dem:

“Jeg håber, udstillingen får folk til at
tænke over, hvad der giver værdi for den
enkelte, og at vi får skabt et rum, hvor
man kan tale om økonomi. Selvom øko-
nomi fylder meget i samfundsdebatten,
og selvom det er ok at tale om, at for-
brugspriserne stiger, eller verdensøko-
nomien ændrer sig, så er der nemlig sta-
dig kæmpe tabu omkring, hvad vi hver
især bruger vores løn på,” fortæller hun.

De sidste mange år har Pernille Wahl-
gren holdt øje med de mange livsstil-
strends, der kredser om penge og ar-
bejdsliv. Hun er ikke i tvivl om, at de
kommende generationer har et helt an-
det svar på, hvad der skal være motor for
samfundsøkonomien, end renæssance-
mændene havde, da de opfandt vækst-
paradigmet og bankverdenen i italiens-
ke bystater for mange hundreder år si-
den:

“Der er den her overordnede trend
med, at de kommende generationer
kræver, at ting skal give mening. Det er
ikke status at have mange penge, hvis
man har tjent dem på en våbenfabrik, på
kul eller olie. Den måde, samfundet an-
skuer status og værdi på, har allerede
rykket sig meget, og den kommer kun til
at gøre det meget mere i de kommende
generationer.”

Kulturen har penge på hjernen
Økonomien fylder ikke kun i nyheds-
medierne, men også tv-serier, film og
udstillinger revurderer i øjeblikket,
hvad der egentligt har værdi

Økonomiske strømninger får ofte et visuelt udtryk i populærkulturen, som det er tilfældet med
musikfænomenet Gulddrengs kostume, der er udstillet på Nationalmuseet. PR-foto.

Af Michelle Arrouas

12 TENDENS FREDAG 14. OKTOBER 2022 13TENDENSFREDAG 14. OKTOBER 2022

Kulturel kapital
Fire tankevækkende oplevelser,
der er værd at bruge tid på lige nu

Katastrofekurs
Robert Östlunds domme-
dagskomedie “Triangle of
Sadness” om et ungt og
smukt modelpar, der tager på
luksuskrydstogt, hvor magt-
forholdene mellem de for-
muende gæster og tjeneste-
folkene bliver vendt på hove-
det efter en storm. Filmen
undersøger hvordan kultu-
rel, seksuel og økonomisk
kapital er bestemmende for
vores tilværelse. “Triangle of
Sadness” spiller i biografer-
ne nu.

PR-foto

Kan man 
eje en farve?
Hannibal Andersens nye
gavlmaleri, består af “Grund-
fos-rød” og “Mærsk-blå”, og
han ønsker at skabe opmærk-
somhed omkring, at virksom-
heder både i Danmark og ud-
landet i dag får eneret på far-
ver, ligesom kunstneren
Anish Kapoor i 2016 indgik en
aftale med firmaet Surrey Na-
nosystems om, at kun han må
bruge deres sorteste sorte i
kunstneriske sammenhænge.
Kan ses på Gothersgade 54.

PR-foto

Det totale tab
Alt er på spil i Roulettenburg,
hvor teaterinstruktør Elisa
Kragerup og dramatiker Line
Knutzon har kastet sig over
Dostojevskijs hasardroman
“Spilleren”, om hvordan en
gruppe gæster forholder sig
forskelligt til hinanden, alt
efter hvor rige de er, hvor rige
de tror hinanden er, og hvor-
dan statustabet er totalt, når
man mister alt på rouletten.
Oplev “Spilleren” til 30 okt.
på Betty Nansen.

PR-foto

Post-Capital på
Charlottenborg
“Post-Capital: Art and the
Economics of the Digital
Age” lyder den fulde titel på
Charlottenborgs ambitiøse
efterårsudstilling, der un-
dersøger, hvordan arbejde,
valutahandel, råvarehandel
og forbrugsmønstre er blevet
forandret markant af moder-
ne teknologier, der fortsat
udfordrer vores økonomiske
tænkning. Udstillingen viser
værker fra 21 kunstnere frem
til 15 jan. på Charlottenborg.

PR-foto

Udstillingen “Ka-ching! – Show Me the Money” på Nationalmuseet byder
både på historiske artefakter samt en regulær pengeregn. PR-foto

Nogle af verdens ældste mønter
blev slået i år 600 f.v.t. i kon-
geriget Lydien. Siden fulgte
bl.a. romerske mønter med
Kejser Augustus og med Svend
Tveskæg. PR-foto

Det er ikke 
et tilfælde, at
økonomi fylder så
meget for tiden.
Hvad der rører sig
i kunsten, siger
noget om, hvad 
der er i spil i
samfundet nu 
og her

Birgit Eriksson, 
forsker i kunstens 
sociale rolle
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