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Det avgjørende blikk 
 
Denne utstilingen er en fortelling om Axel 
Christophersens kulturelle møter i Tibet i 2005 
og 2006. Fotografiene fremstiller hans 
fascinasjon over slike møter. Slik den skriftlige 
reiseberetningen tillater leseren møter med 
konkrete steder og mennesker gir den 
fotografiske reportasjeformen dessuten et 
innblikk i hva som foregår i begge ender av 
kameralinsen. Vi presenteres for den 
nærværende visuelle scenen så vel som 
fotografens individuelle blikk i selve 
møteøyeblikket.  
 
De fleste av utstillingens bilder er tatt i det 
gamle Lhasa, som i løpet av et par tiår har blitt 
en enklave av historisk, tibetansk bygningsmiljø 
i sentrum av en mye større, moderne kinesisk 
by. Jokhang-tempelet er gamle Lhasas 
absolutte sentrum, slik det også er det åndelige 
sentrum for millioner av tilhengere av den 
tibetanske buddhismen. Pilegrimer fra hele det 
tibetanske platået, så vel som fra nabolandene  
i Himalaya-regionen, bruker måneder, og iblant 
år, på strabasiøse pilegrimsferder for å kunne 
være ved den ypperste helligdom én gang  
i dette livet. I sirkel rundt tempelet går 
Barkorgata, hvor pilegrimer og urbane 
Lhasabeboere foretar sine kora – medsols 
vandringer rundt et hellig punkt. I tillegg til  
å være slik intenst ladet med religiøs mening,  
er Barkor samtidig den viktigste handlegata  
i det tradisjonelle Lhasa, og den mest 
betydningsfulle møteplassen. Det er her Lhasas 
byfolk flanerer og treffer på kjente eller fillete 
pilegrimer og eksotiske handelsreisende fra et 
kulturelt nedslagsfelt på størrelse med halve 
Vest-Europa. Slike møter har Axel sett og 
videreformidlet til oss i noen av utstillingens 
bilder.  
 
Lhasa og Barkor i dag er også noe mer: 
Gamlebyen er selvsagt fokus for all turisme til 
Tibet. Her finner vi kaféer og backpacker-hotell, 

boder og butikker med Nepal-produsert juggel, 
og blant tibetanerne i promenade eller 
pilegrimsferd vrimler det om sommeren av 
vestlige og kinesiske turister som prøver  
å unngå å fotografere hverandre. Kineserne er  
i klart flertall, både blant turistene og de 
bofaste. Møtet mellom tradisjon og modernitet 
som Axel så presist dokumenterer som 
essensen av dagens Lhasa, er i meget stor 
grad et møte mellom det tibetanske og det 
kinesiske. Vår kulturelle tilbøyelighet til å sette 
likhetstegn mellom det vestlige og det moderne 
er et utslag av vår egen hybris mer enn noe 
annet. Den moderne storbyen som er i ferd 
med å erstatte det gamle Lhasa bygning for 
bygning kunne vært hvor som helst i Kina, men 
ikke i Europa. Det samme gjelder det urbane 
atferdsmønsteret, de kulturelle verdier og de 
nye drømmer og mål som er i ferd med  
å omslutte det tradisjonelle samspillet som 
fremdeles lever rundt Barkor, på den tibetanske 
landsbygda og i nomadenes enorme rike på 
platået. Foreløpig er Tibet en møteplass der 
tradisjon og modernitet glir om hverandre uten 
riktig å blandes, som olje og vann. Som de 
fargede oljeboblene i sekstitallets lavalamper, 
flyter elementer av det tradisjonelle Tibet 
ufortrødent omkring i vår moderne samtid.  
Det innebærer både at tradisjonen til en 
forbløffende grad ser ut til å glippe unna 
globaliseringens insisterende transformasjon  
av alt og alle, men i samme prosess forblir 
modernitetens privilegier og fristelser 
utilgjengelig for svært mange tibetanere 
gjennom et system av sosiale barrierer: 
språklige, kulturelle og politiske.  
 
Det er meget vanskelig å beskrive dagens 
Lhasa gjennom ord, uten å bli moraliserende 
eller normativ i den ene eller annen retning. 
Axels fotografier er befriende deskriptive, uten  
å påtvinge oss noen ferdigtygd konklusjon om 
globaliseringens forbannelse eller  



fortreffelighet, uten å farges av politisk agenda. 
Først og fremst er det en rapport om de mange 
møtene han ønsker å vise oss, preget av hans 
fascinasjon for selve møtet. Jeg har hatt gleden 
av å fotografere sammen med Axel 
Christophersen både i Lhasa og andre steder. 
Når Axel virkelig lar seg lede av 
fotografinstinktet, har jeg etter hvert lært meg 
hvor fånyttes det er å opprettholde noen særlig 
samtale, og på ingen måte har det noen effekt å 
rope at «nå må vi videre». Da er han hensatt  
i en visuell sanseverden og det er bare å la 
ham drive på mens han er som i transe. 
 
Billedspråket Christophersen benytter er det 
klassiske reportasjefotografiet, en form som 
først ble utviklet av pionerer som Henri Cartier-
Bresson og Frank Capa da små, nesten lydløse 
Leica-kameraer, revolusjonerte det fotografiske 
mediet fra slutten av 1930-tallet. 
Reportasjekameraet, som det ble kalt, var så 
bærbart, så diskret og så hurtig at Cartier-
Bresson kunne drive gatelangs i Paris på 
anonym, spontan jakt etter det avgjørende 
øyeblikk. Frigjort fra studioet, fra stativet og fra 
de arrangerte utendørsopptak fikk fotografiet et 
nytt, refererende forhold til virkeligheten.  
I stedet for å iscenesette en virkelighet under 
kontrollerte forhold, var det nå mulig å 
dokumentere den slik den spontant utspant 
seg. Reportasjebildets aura av objektivitet 
styrkes ofte ved at personer i motivet ikke later 
til å være klar over fotografens tilstedeværelse. 
For å fange det avgjørende øyeblikk kreves det 
også en intens mental tilstedeværelse, en 
årvåkenhet som bunner i en direkte opplevelse 
av her og nå. Enten det frosne øyeblikk er et 
resultat av lynsnar reaksjon når en scene 
plutselig utspiller seg, eller en tålmodig venting 
på at lyset eller motivet skal være akkurat riktig, 
så er dette drevet mer av fornemmelse og 
intuisjon enn et rasjonelt kalkulerende intellekt. 
 
Denne auraen av sannferdighet var fundert i et 
tillitsforhold mellom fotografen og publikum. Det 
illustreres tydelig med reaksjonene når dette 

tillitsforholdet ble svekket, som f. eks. da det ble 
stilt spørsmålstegn ved autentisiteten til Frank 
Capas berømte bilde fra den spanske 
borgerkrigen. En lojalistsoldat var foreviget  
i dødsøyeblikket, i det han faller for 
nasjonalistenes kuler. Siden har bildet blitt 
fastslått som autentisk, men kontroversen 
omkring det viser hvor avgjørende det var at 
fotografiet kunne stoles på som dokumentarisk, 
sant og ekte. Samtidig fikk slike krigsbilder 
ikoniske kvaliteter. Hvem husker ikke den 
jødiske gutten fra Warzawaghettoen, den 
amerikanske flaggreisingen på Iwo Jima, den 
nakne napalmbrente jenta fra Vietnamkrigen og 
det intenst gripende, fryktsomme blikket til den 
afghanske flyktningejenta som hadde sett så alt 
for mye under den sovjetiske invasjonen. Disse 
fotografiene er gjerne det første man ser for seg 
ved nevnelsen av disse krigene, og har blitt 
arketypiske, felles visuelle referanser for våre 
aller verste historiske minner. 
 
I motsetning til gatefotografiets dyrking av det 
nære og hverdagslige, representerer det 
journalistiske krigsfotografiet en mulighet for 
folk flest til å få tilgang til visuelle 
representasjoner av det fjerne, utilgjengelige og 
dramatiske.  
En krysning mellom disse to utgjør den tredje 
hovedsjangeren innen reportasjefotografering, 
nemlig reisefotografiet. Det deler det 
hverdagslige og lavmælte med gatefotografiet, 
samtidig som det, i likhet med krigsreportasjen, 
bringer det fjerne og utilgjengelige til oss. 
Pionerene var gjerne de samme. Cartier-
Bresson kan sies å være grunnleggeren av 
også denne formen, og han reiste over hele 
verden på sin jakt etter de avgjørende øyeblikk. 
Bildene pretenderer ikke til noe budskap, de 
hevder ikke å stå for noe annet enn det vi ser. 
Like fullt har bildene kvaliteter langt utenfor det 
dokumentariske, de er ofte sterkt bevegende.  
I blant er de vakre, men de er ingen stilistiske 
øvelser i ren estetikk.  
 



De aller fleste fotobøker og reportasjer fra Tibet 
framstiller enten en «ren» verden der Axels 
utvalgte situasjoner ville være suppehår, eller 
en forarget beretning om hvordan det før så 
uberørte Tibet besudles i dag. Våre vestlige 
forestillinger om «Tibet» er så knyttet til myten 
om total geografisk isolasjon, kulturell tidløshet 
og åndelig renhet, at vi har svært vanskelig for 
å se Tibet, annet enn som bekreftelse eller 
krenkelse av vår kollektive representasjon av 
«Shangri-La». Nazistene sendte en ekspedisjon 
til Tibet på jakt etter den ubesudlede ariske 
rase de, ifølge sin egen, ugjennomtrengelige 
logikk, hadde resonnert seg fram til måtte leve 
der. Det er lett for oss å le av dette i dag, men 
vi skal vokte oss vel for å ikke fremdeles 
bedrive den samme øvelsen. Å se Lhasa 
gjennom Axels blikk tvinger oss i konfrontasjon 
med hva vi selv måtte projisere av fantasier og 
lengsler på Tibet. 
 
Slik blir denne utstillingen mer enn en beretning 
om de møter han har observert mellom pilegrim 
og turist, mellom ung og gammel, nomade og 
urbanitt, mellom religion og verdslighet, det 
tradisjonelle og det moderne eller mellom det 
tibetanske og det kinesiske. 

Fordi vi får alt presentert gjennom Axels blikk, 
er det hans personlige møte med Lhasa vi får ta 
del i. Det er som om vi får tilgang til å se verden 
gjennom en annens blikk, et annet sinn. Der 
kunstneren lar oss få et innblikk i hennes 
verden gjennom å målbevisst skape en 
framstilling for oss, er Axels bilder dokumenter 
over spontane innskytelser i hans 
oppmerksomhet – en fortelling fanget i og 
gjennom «øyeblikkets avgjørende blikk». 
 
Jeg tror ikke Axels fascinasjon over møter av 
alle slag er vesensforskjellig fra hans 
innstendige trang til å reise eller hans evne til å 
hensette seg i den visuelle sanseflyten når han 
bedriver gatefotografi. Og nettopp derfor 
inviterer denne utstillingen til en 
kindereggopplevelse: vi blir transportert til en 
fjern verden full av visuelt gripende møter, vi får 
en kortfattet opplevelse av virkeligheten sett 
gjennom en annens blikk, og vi blir konfrontert 
med våre egne forestillinger om «Tibet».  
Lar vi oss rykke ut av boblen i et stakket, 
men avgjørende øyeblikk? 
 

Kim Sørenssen 
 

 (Teksten er forkortet. Den foreligger i sin helhet på www.tkf.no) 

«Treffpunkt Lhasa» er et delprosjekt under 
«Lhasa meets the world: Global Tourism and 
Sustainable Cultural Heritage Management», 
som er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, 
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, 
Sosialantropologisk institutt og 
Vitenskapsmuseet.  
Utstillingen er blitt til i samarbeid mellom 
NTNU-Vitenskapsmuseet og TKF. 

 
 

 


