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KUNSTEN Å SLÅSS 

Full kontakt
– Jeg synes det er ubehagelig å hente Lea i barnehagen  

med blått øye, sier Kjetil Kausland.

ll Kjetil Kausland forbereder seg til å slåss for livet i et bur i Teatergarasjen.
ll Deretter henter han datteren Lea (2) i barnehagen.

Egentlig skulle prosjektet hans for lengst 
ha tiltrukket seg all slags oppmerksomhet. 
Folk skulle hisset seg opp, sendt sinte brev 
til leserbrevspaltene, ringt ned summeto
neredaksjonen. Media skulle hanket inn 
kommentarer fra folk som mente at pro
sjektet hans forherliger og fremmer vold. 

Men det har ikke skjedd. Det har vært 
bemerkelsesverdig stille. 

Et par kommentarer i dagspressen er 
det blitt, i tillegg til at «Safari» på NRK 
viste levende bilder av kunstneren som 
slåss.

– Jeg hadde vel forventet litt mer 
oppstyr, men jeg har bevisst lagt meg 
på en ikke-provoserende linje, og ikke 
kjørt hele gladiatorpakken, sier han.

Han skal altså 10. mai slåss i et bur, 

i det som er tidenes første MMAkamp, 
en sport som til alt overmål er forbudt, 
i Norge. Og som om ikke det er nok; 
publikum kan til og med nyte øl og vin 
mens de ser på. At idrett og alkohol ikke 
hører sammen har vært mantraet til Nor
ges Idrettsforbund i årevis, men så holder 
ikke Kausland på med sport, han driver 
med kunst. 

– Hvorfor er dette kunst?
Kjetil Kausland, eller Kaus som han 

gjerne kalles, tenker seg om. Dette er noe 
han egentlig ikke vil si så mye om. Han 
mener at det ikke er hans oppgave å define
re hvorfor dette er kunst. Han er utøvende 
kunstner, ikke analytiker. 

– Det er kunst, når jeg kaller det 
kunst, sier han.

INGEN NÅDE: Det går hardt for seg når Kjetil Kausland trener. Her er det geologistudenten Martin Meland som får unngjelde.
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– Betyr det at hvem som helst kan gå 
en MMA-kamp og kalle det kunst?

– Nei. 

UNDER JORDEN: Vi treffer Kausland 
første gang utenfor Samfunnsvitenskape-
lig fakultet på John Lunds Plass. Vi går 
inn hovedinngangen, tar heisen ned fem 
etasjer og er langt under gateplan.

– Vi er en åtte-ti stykker som holder 
på med dette i Bergen, forteller Kaus-
land. 

Etter hvert har slåsskompisene – som 
blant annet består av IT-teknikere, jurister, 
studenter og en økonom – skjønt at Kaus-
land mener blodig alvor med prosjektet. 
Han har lagt om kostholdet og trener mel-
lom åtte og ti varierte økter i uken.

– Dette har vært livet mitt siden 
august i fjor, sier han.
     – Før det besto store deler av livet til 
kunstner Kausland av å fotografere. Han 
har fotografert rundt regnet 170 MMA-
kamper i Sverige og England. Noen av 
bildene har vært rene sportsbilder som er 
blitt trykket i blader som «Fighter’s Only» 
og «Full Contact Fighter». 

Men 20 bilder er brukt i Kauslands 
eget kunstprosjekt «No Holds Barred», 
bilder som har hengt på veggene under 
både Vestlands- og Høstutstillingen.

– Men så kom jeg til et punkt der jeg 
følte at det var på tide å ta prosjektet 
videre, sier han. 

«Men så kom jeg til et punkt der  
jeg følte at det var på tide å  

ta prosjektet videre.»

GJENSYNSGLEDE: Dagens trening er fort glemt, når Kjetil Kausland kommer i barnehagen for å hente datteren Lea.

»»»
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Og det var da han bestemte seg for å 
snu kameraøyet mot seg selv; å gå fra å 
være den som betrakter til å bli den som 
blir betraktet.

Kampen i teatergarasjen skal filmes og 
vises på en separatutstilling på Lautom 
Contemporary i Oslo høsten 2008.

– Hvis målet mitt var å gå en kamp, 
kunne jeg bare reist til England, sier 
han. 

For når alt kommer til alt, er det kuns
ten som er målet, ikke kampen. 

– Hvordan føles det å få seg en på try
net i kunstens tjeneste?

– Det gjør vondt, sier Kausland, men 
vil ikke fortelle oss i klare ordelag hvorfor 
han utsetter seg for dette.

Treningen er i gang nå. Det er mann 
mot mann, pusting og pesing. Det er 
lyden av ben som dunkes hardt mot 
betong.

– Det handler om absolutt tilste
deværelse, å kjenne at man lever, sier 
han.

TO SIDER: Et par timer senere henter 
Kjetil Kausland datteren Lea på to og et 
halvt år i barnehagen. Det gjør han med 
det han kaller en ding like under øyet.  

– Du har jo sand over hele deg, 
utbryter faren. 

Lea ler. Hun sitter i sandkassen og 
leker. Faren børster av henne. 

– Jeg kan jobbe en hel dag, bli desillu
sjonert og føle at det meste av det jeg hol
der på med er meningsløst, men så henter 
jeg Lea i barnehagen og det, akkurat det, 
gir så sykt mye mening, sier han.

Før han begynte med «No Más» – det 
er det han kaller prosjektet – hadde han 
pappapermisjon i ni måneder. 

– Det er sjokkerende få fedre som vel
ger å være hjemme med barna sine. Det 
er en fantastisk mulighet til å bli kjent 
med barnet, og jeg tror det er lettere å få 
et nært forhold til barnet når man har lagt 
den grunnsteinen, sier han.

Men folk sliter med å forstå dette; 
at han på den ene siden er en kjærlig og 
omsorgsfull far, mens han på den andre 

fakta
MMA – Mixed Martial Arts.
MMA er en fullkontakts kamp

sport som blander ulike kamp
teknikker, der kampene gjerne 
går fra stående boksing til lig
gende bryting. Utgangspunktet 
er spørsmålene om en bryter 
kan vinne over en bokser, eller 
om en kickbokser kan slå en 
karateekspert.  

Man regner med at en tilsva
rende sport ble praktisert allere
de i de olympiske lekene 648 år 
før Kristus. Den gang ble spor
ten kalt for gresk pankration og 
var en blandet kampsport med 
et minimalt sett med regler. 

Dagens MMA startet i USA 
i 1993, da turneringen kalt Ulti
mate Fighting Championship 
(UFC) gikk av stabelen for før
ste gang. 

Den amerikanske senatoren 
John McCain, republikanernes 
presidentkandidat, kalte i 1996 
sporten for en menneskelig 
utgave av hanekamper. Han 
gikk i bresjen for et forbud.

Det førte til at UFC innførte 
et relativt omfattende sett med 
regler. Det opereres i dag med 
31 såkalte «fouls» (eller grep 
som ikke er tillatt). 

Siste kjente dødsfall i spor
ten var da Sam Vasquez (35) 
falt i koma med store hodeska
der etter en kamp i Huston 20. 
oktober i fjor. Seks uker senere 
døde han.

MMA er den raskest voksen
de sporten i USA. 
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«Det er Lea som er det  
altoverskyggende prosjektet 

i livet mitt.»

PÅKLEDNING: Kausland gjør seg klar til trening.

TREFF: Kausland har fått motstanderen slik han vil ha ham.PAUSE: Puster ut mellom slagene. 

»»»
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TREFF: Kausland har fått motstanderen slik han vil ha ham.

KOS:  
Datteren er 
hans store  
livsprosjekt.
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siden driver med den kampsporten som 
kanskje har det verste ryktet på seg. 

– Jeg synes ikke at det er paradok
salt at en personlighet kan romme flere 
ytterpunkter, sier han, og legger an til 
en verbal slagserie. 

– Andre mennesker tillegger ofte hand
lingene våre noe annet enn det vi gjør selv. 
Og for mange er det å drive med kamp
sport synonymt med vold og overgrep. 

– Kampsport handler om frivillighet, 
om to likeverdige utøvere som går i kamp, 
mens vold handler om tvang og krenking 
av integritet. 

– Du kan erstatte en tann, men den 
blinde volden kan gi psykiske sår som er 
vanskelig å lege.

– Jeg føler forakt for dem som går løs 
på uskyldige, som filmer overfallene og 
som legger det ut på internett, sier han, 
og langer ut:

– Idioter!

ØYEBLIKKET: Det nærmer seg. Om 
fjorten dager er det alvor. Da skal han 

møte den profesjonelle slåsskjempen Mar
tin Wojcik. 

– Er du redd?
– Jeg føler en del uro i forbindelse med 

kampen, jeg har blant annet slitt med nat
tesøvnen, men det har roet seg etter at jeg 
fikk vite hvem jeg faktisk skal møte. 

– Prosjektet ble mindre abstrakt.

– Hva frykter du mest?
– Det handler en del om forfengelig

het. I verste fall er jeg ute av kampen etter 
20 sekunder, sier han. 

– Jeg håper i hvert fall at jeg holder 
en runde, sier Kausland og frykter ingen 
fiasko.

– Det spiller i grunnen ingen rolle om 
jeg lykkes med kunstprosjektene mine, 
sier han.

– Det er Lea som er det altoverskyg
gende prosjektet i livet mitt.

HUGO IVAN HATLAND, 
SKJALG EKELAND (foto) 

og RUNE JOHANSEN (foto)

– Hvis dette bare var en 
kamp, så ville den ikke 
foregått hos oss, sier 
Sven Åge Birkeland.

Den kunstneriske lederen for 
BIT Teatergarasjen er klar på at 
de ikke spekulerer i prosjektet 
til Kaus
land. 

– Men 
hvorfor 
er dette 
kunst?

– For
di vi er 
en kunst
produsent 
som har 
valgt å ta 
prosjektet under våre vinger. Så 
veldig mye vanskeligere enn det 
er det ikke, sier Birkeland. 

Kausland idé føyer seg inn 
i en lang rekke av omstridte 
kunstprosjekter. Forrige århund
rets viktigste kunstverk, kåret 
av 500 britiske kulturpersonlig
heter, var den franske kunstne
ren Marcel Duchamp sitt verk 
«Fontenen». Han tok et urinal, 
plasserte det på en sokkel og 
stilte det ut på en kunstutstil
ling. 

Dadaisten Arthur Cravan 
gikk i 1916 en boksekamp mot 
den daværende verdensmeste
ren i tungvekt, Jack Johnson. 
Poeten drakk seg, etter sigende, 
full før kampen, og ble knock
et ut omtrent før kampen star
tet.

– Det Kausland gjør er 
i og for seg ikke noe bemer
kelsesverdig nytt, men det 
representerer noe nytt her 
på berget, sier Birkeland.

- Kunst
hos oss

SVEN ÅGE 
BIRKELAND

«Hvis målet mitt var å gå 
en kamp, kunne jeg bare reist 

til England.»

SKEPTISK: Lea er litt usikker på hvem fotografen er.
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