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förord Ursprunget till den här studien kan sägas ligga i en frustration
men än mer i en fascination. Genom de år som jag har samarbetat med
konstnärer i presentationen av deras konstverk har upplevelsen inför ver-
ket i den färdiga utställningen präglats av fascination. Oavsett processens
karaktär slår det aldrig fel. Frustrationen däremot infinner sig när vi står
oförmögna att kommunicera kring vår relation till utställandet. Att finna
att orden inte räcker till. Det här är alltså ett försök att finna ord.

Boken har kommit till inom en rad olika kontexter och sammanhang.
Utifrån en praktik som utställningscurator på Museet för Nutidskonst 
Kiasma övergick jag via Vasari-seminariet till en forskarplats vid Institu-
tionen för konstforskning vid Helsingfors Universitet. Största delen av 
arbetet kunde jag utföra inom ramen för den Nationella forskarskolan i
konsthistoria. Den avslutande processen kom till i samspel med mitt arbe-
te som professor i konstens teori och idéhistoria vid Kungliga konsthög-
skolan i Stockholm där jag fruktbart kunde kombinera forskningen med
undervisning och en dialog med konststudenterna.

Det är många människor som har varit mig behjälpliga under de år
som arbetet har fortskridit. Ett stort tack vill jag framföra till mina hand-
ledare professor Riikka Stewen och professor Renja Suominen-Kokkonen.
Utan Riikkas exceptionella och generösa intellekt hade denna studie för-
modligen aldrig ens fått sin början. Renja har med sina skarpa ifrågasätt-
anden hållit mig på spåret inom den akademiska traditionens krävande
vindlingar. Jag vill också tacka alla mina kollegor inom forskarskolan och
forskarseminariet för alla undranden, frågor och diskussioner. Att få 
undervisa blivande konstnärer på Mejan i Stockholm var för mig avgöran-
de för slutförandet av studien. Den utmaning som varje formulering om,
genom och med konst inför konstnärer är upprätthåller motivationen
samtidigt som den är en påminnelse om en nödvändig ödmjukhet och be-
redskap för omförhandling.  

Jag har i mitt arbete fått finansiellt stöd från Finska Kulturfonden för
vilket jag är oerhört tacksam. 

Förutsättningen för arbetet ligger till slut ändå i vardagen och utan
stödet från mina käraste skulle det inte ha kunnat ske. Åter står jag utan
ord och kan bara hoppas att de förstår hur outhärdligt livet skulle vara
dem förutan. 

Tölö, Helsingfors i december 2006
Maria Hirvi-Ijäs





Inledning

Konstutställningen som ett kulturellt fenomen och platsen för
mötet med konsten har varit en självklar del av den moderna
visuella kulturen. Utställningen har etablerats som den arena
där konstverk uppskattats, kritiserats och beundrats såväl som
de getts utrymme att chockera, utmana och väcka förundran.
Utställandet av konst har varit den metod som använts för att
integrera konsten i det kulturella livet och samtalet. Under den
senare delen av 1900-talet har konstutställningen allt oftare ifrå-
gasatts som ett normerande format för konstens presentation
och den samtida konsten söker alternativa former och kanaler
för sin existens. Men konstutställningen är fortfarande det domi-
nerande mediet för konstupplevelsen och visar sig som ett out-
forskat territorium som fortsätter att fungera som ett osynligt
skikt mellan konstverket och betraktaren. 

Denna studie är en avhandling om konstutställningen som
ett separat forskningsmotiv och om möjligheten att urskilja ett
konstverks relation till sin presentation i en modern konstutställ-
ning. Den kontext som jag främst relaterar min undersökning
till är nyare utställningsforskning och presentationer av samtida
konst under 1900-talet med betoning på seklets senare hälft. 

I stort ställer jag frågan om vad det kan sägas innebära att
presentera konstverk i konstutställningar, det vill säga om hur
konstverk visas i utställningsformat. Detta syfte kan sägas ha
två konsekvenser. Dels ser jag konstverkets innehåll inflätat i
våra olika sätt att använda oss av konsten, artikulera kring, om
och med konsten. Dels utgår jag ifrån att konstverk kan presen-
teras på en mängd olika sätt. Utställningsformatet kan då sägas
vara ett av många format samt kulturellt betingat och där-
igenom kopplat till rådande uppfattningar om konsten. 

Att påbörja en undersökning av det här slaget är inte själv-
klart inom konstforskningen idag. Bakgrunden till denna studie
ligger i det arbete som utställningscurator och arrangör som jag
varit engagerad i under de senaste decennierna. I samband med
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arbetet med utställningar, att presentera samtida konstverk för
en allmänhet, blir det många gånger viktigt att ställa sig frågor
om olika nivåer av verksamheten. Det är således möjligt att se
den här studien som forskning baserad på en praktik i den be-
märkelsen att frågorna sprungit ur verkliga situationer, även om
den egna praktiken inte fungerar som empiri.

Ett försök att artikulera en terminologi och verbala verktyg
för en utställningsforskning är i mina ögon relevant just nu ef-
tersom utställningsmediet genomgår grundläggande föränd-
ringar. Den utpräglade mångdimensioneringen av globala och
virtuella rumsligheter för kunskapsproduktion och distribution
har i praktiken differentierat utställningspraktikerna på alla ni-
våer av konstpresentationer. Min förhoppning är således att
denna studie kan bidra till vidare diskussioner om hur konstens
betydelse uppstår och förvaltas inom den kulturella sfär som
konstutställningen utgör, såväl inom konstforskningen som
inom den praktiska utställningsproduktionen.

Utställningen har setts som en enormt fruktbar och rikhaltig
plats för frågeställningar inom en mångfald av discipliner och
forskningsinriktningar. Befintlig litteratur om ämnet visar att
det är svårt att dra klara gränser mellan utställningsforskning-
en inom exempelvis konsthistoriska, museologiska, kulturella
och kulturpolitiska studier. Även studier inom visuell teori och
visuell kultur har aktivt engagerat sig i utställandet som aktivi-
tet och presentationsformat. Många liknande frågeställningar
återkommer inom flera områden och en överlappning av både
material och metoder tycks ske både avsiktligt och oavsiktligt.
Utställningen som enhetligt begrepp eller fenomen undflyr ofta
en uttömmande definition och det har varit kutym att tillåta en
otydlig applicering av den. 

Konstutställningen kan ses som en underavdelning till ut-
ställandet som kulturellt fenomen och mycket av den allmänna
utställningsdiskussionen har relevans för denna specifika prak-
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tik. Det som jag ändå saknar är teoretiskt inriktade analyser av
utställandets principer och en terminologi som kan vidga möj-
ligheterna till en granskning av specifikt konstutställningen som
en mångdimensionerad betydelseproducerande process. 

Därtill uppfattar jag att även det enskilda konstverkets roll,
öde och hantering i det som oftast utgör mötesplatsen mellan
konsten och betraktaren har lämnats ofokuserad. Betoningen
på det enskilda konstverkets presentation leder denna studie vi-
dare in i en diskussion kring villkoren för det moderna konst-
verkets tillblivande och vara, där utställandet ses som en avgö-
rande aktivitet. 

Avgörande för min granskning blir att jag ser utställningen
dels som ett rum för mötet med konsten och dels som ett utstäl-
lande, en aktiv handling med syftet att visa konst. Avhandling-
ens centrala frågeställning är alltså i grunden dubbel. Dels gäller
det att söka urskilja konstutställningen som ett forskningsob-
jekt och se hur detta objekt kan hanteras teoretiskt. Dels gäller
det att undersöka den presentationella, framställande funktio-
nen/akten som involverat i eller rent av som en del av innehållet
i det enskilda konstverket. Utställningen ses som det »områ-
de«, den »sfär« eller den »plats« som konstverket presenteras
både inom, på och av. 

Genom sökandet efter möjliga tankemodeller och genom
uppbyggandet av en vokabulär med en rad föreslagna termer
får studien till slut karaktären av en inventering av ett forsk-
ningsfält som inte tidigare avgränsats. Den terminologi, som
jag opererar med genom hela avhandlingen, kan uppfattas som
både specifik och vag. Detta syns genom att termer som medi-
um, kommunikation, gest och rum har vida användningsområ-
den inom såväl vardagliga som teoretiska resonemang. Begrepp
som representation, presentation och diskursivitet hänvisar till
såväl konkret praxis som abstraherade tankemodeller beroen-
de på kontext och syfte. Under studiens gång söker jag precise-
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ra användningen av varje term så långt det är möjligt i relation
till den tänkare som jag tagit med i mitt resonemang. Trots det-
ta kan betydelserna uppfattas som mångbottnade. Istället för
att söka absoluta definitioner ser jag flexibiliteten i vissa termer
som en tillgång i processen att hitta sätt att utveckla en teoreti-
sering av konstutställningen. En töjbarhet av vissa nyckelter-
mer ger utrymme för en öppenhet inför de nya utmaningar som
utställningspraktiken ständigt ställer oss inför. 

I mitt sökande efter lämpliga formuleringar kring utställan-
dets teori har jag tagit hjälp av en stor mängd teoretiker från
många discipliner, inte minst de konsthistoriska, konstteoretis-
ka, estetiska och filosofiska. Undersökningen innehåller även
genomgående en implicit semiotisk impuls. Det betyder att den
är engagerad i tydliggörande av olika former av semiosis, av be-
tydelseformande processer kring konstverket i relation till den
utställande akten. Många av de tänkare som jag hänvisar till i
studien är också rotade i en fenomenologisk tradition. Detta ger
studien en implicit filosofisk grund som endast fungerar som en
hänvisning till möjliga fördjupade frågeställningar. Det är såle-
des olika teoretiska territorium som blir det som jag här söker
formulera med syftet att vidareutveckla en terminologi för sam-
tal om utställningen och utställandet utanför en praktisk nivå.

I den första hälften av studien ligger Michel Foucaults tänkan-
de kring kunskapsproduktion både implicit och explicit till
grund för mycket av resonemanget. Jean-François Lyotards tan-
kegångar har varit till stöd även vid oväntade tillfällen. Som en
tredje tänkare från den franska postmoderna eran visar sig Gilles
Deleuze, vars reflektioner återkommer både i relation till Fou-
cault och som öppnande tendenser. I den senare hälften av studi-
en lyfter jag fram kulturteoretikern Walter Benjamin och littera-
turteoretikern Maurice Blanchot och dessas tänkande kring
konstverkets vara. Detta tänjer det teoretiska tankefältet över
hela 1900-talets modernitetsanalys, vilket påvisar den kom-
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plexitet som den moderna konstutställningen till slut ses inneha.
Avhandlingen är uppdelad i fyra delar som successivt följer

på varandra. Det betyder ändå inte att de är logiska härledning-
ar ur varandra. Däremot kan man se de fyra delarna som olika
ansatser att närma sig problematiseringen av presentationen av
konstverket i den moderna konstutställningen. 

I den första delen är det nödvändigt att fråga sig: Hur skall vi
förstå utställningen som ett format för presentation av konst?
Jag vänder mig till den befintliga utställningsforskningen för att
se hur talet om utställningen och utställandet av konst som ett
forskningsmotiv har formulerats. Till en början söker jag så
öppna vissa grundläggande termer som är så vedertagna att de
blir otydliga och rent av osynliga. Här avser jag främst termer
som kommunikation, media och framställning. Därefter söker
jag tydligare artikulera vad jag ser som utställandets fält, den
diskurs som alla konstutställningar fungerar i relation till. 

För att kunna hantera utställningen som en entitet etablerar
jag en grund för en studie av utställandet som en diskursiv prak-
tik med hjälp av Michel Foucaults arkeologiska tänkande. I hans
analys av de diskursiva formationernas sammansättningar söks
paralleller till konstverkets relation till konstutställandet som
praktik. Utsagans, utsägelsefältets och utsägelsefunktionens
appliceringsmöjligheter på konstutställningens mekanismer
diskuteras även med hjälp av Thierry de Duves analyser av
konstverket som ostentativt, samt Gilles Deleuzes reflektioner
av utsägelsefältets mångdimensionella rumsligheter.

Därefter gör jag en genomgång av begreppet medium utifrån
grundläggande kommunikationsteori och hur det kan ses när
det appliceras på konstutställningen. Jag introducerar även tan-
kegångar om konstverket som aktör i den kommunikativa si-
tuationen med relation till Niklas Luhmanns systemteori och
Bruno Latours tankar om mediatorer i ett kommunikativt nät-
verk av symboliserande akter.
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Den andra delen blir central i studien då jag problematiserar
tanken på utställandet som en gest och utställningen som en
producerad rumslighet. Här analyserar jag gesten som begrepp
och undersöker hur visandet som gest måste ses som retorisk
och performativ, d.v.s. som framställande. Klassisk modernis-
tisk estetikteori av Susanne Langer diskuteras parallellt med
framställandets filosofiska teorier av bl.a. Jean François Lyo-
tard och Giorgio Agamben. Detta blir i sin helhet en bred
granskning med referenser till såväl språkteori, performance-
teori och klassisk retorik som väcker många nya frågor kring
gestens betydelseformande akt. 

Därefter granskas det som den framställande gesten resulte-
rar i, d.v.s. utställningen som rumslighet. Här problematiserar
jag rumsbegreppet och gör en genomgång av samtida tolkning-
ar av rumslighet såväl inom filosofiska, kulturteoretiska och
konstteoretiska tankegångar. Michel Foucaults tänkande kom-
mer åter till bruk, bland annat i samspel med Henri Lefebvres
tankar om det sociala rummet.

Den andra delen avslutas med en formation av tre metaforis-
ka rumsligheter — ramen, agoran och tröskeln — som jag artiku-
lerar som summerande av de framställande gesterna. Ramen —
som kunskapens inramning — granskas bland annat genom
Martin Heideggers (enframing) och Jacques Derridas (parer-
gon); agoran — som platsen för representationen — granskas
genom bl.a. Jürgen Habermas och Hannah Arendts teorier om
det offentliga rummet; och tröskeln — rummet för möjligheten
för subjektets överskridande — diskuteras genom i huvudsak
Kaja Silvermans tankar om en subjektteoretisk analys av konst-
verket som reflektion. Dessa termer och problematiseringar blir
ett delbokslut på studien och fungerar som ett väsentligt resul-
tat som ger en stor mängd förslag till hur det vore fruktbart att
gå vidare med utställningsforskningen.

Det moderna konstverkets vara ser jag som sammanflätat
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med den moderna konstutställningen. Därför gäller det även att
fråga sig vad det betyder att ställa ut ett konstverk och hur ut-
ställandet kan vara ett sätt att konstituera konstverket. Den
hypotes som jag utgår från i undersökningen är att det är möj-
ligt att se konstverket som medierande aktör i den framställan-
de gesten. Det blir konstverkets svar på den framställande ges-
ten i den rumslighet som den är delaktig i att producera. Konst-
verket blir en aktiv mediator i kommunikationssituationen.

Fokus i den senare hälften av avhandlingen ligger alltså på
det enskilda verkets relation till utställandet, till presentatio-
nen. Presentation kan som begrepp ses beteckna ett framträ-
dande, ett konkret tillblivande, ett synliggörande för en publik,
ett delgivande eller ett öppnande beroende på vilket tilltal som
används. En problematisering görs kring distinktionen mellan
konstverkets presentation och konstverket som representation,
d.v.s. som föreställande något annat än sig själv, en företrädare
för något som inte finns närvarande. Presentationen skulle så
vara närmare konstverket självt, något-i-sig-själv-varande, som
i princip inte är bundet till något annat varande. 

I den tredje delen granskar jag två teoretiska närmandesätt
på utställningen som medium, händelse och tillblivelseplats för
konstverket, d.v.s. som den plats där konstverket blir offent-
ligt, där det är möjligt att delas i en gemenskap. Jag gör en ana-
lys av den framställande funktionen som en del av innehållet av
ett enskilt konstverk med hjälp av två teoretiker, Walter Benja-
min och Maurice Blanchot. 

Den tyske kulturkritikern och historiefilosofen Walter Ben-
jamin såg i sin undersökning av modernitetens processer expo-
neringen och framvisandet som en av de noder utifrån vilka
olika betydelser av modernitet kan avläsas. Benjamins former
för utställande är både de stora världsutställningarna och det
detaljerade varuutbud, som ökat alltmer i en konsumeristisk ut-
veckling av det moderna samhället. 1800-talets parisiska pas-
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sager blir likt en urbild för relationen mellan människan och
varan, varur Benjamin nystar fram olika betydelsegivande och
betydelseformande processer i det moderna samhället. Utstäl-
landet blir det skeende som samtidigt som det föder konstverket
även förintar det genom att göra det omöjligt att skilja från den
framställda varan. Konstverkets utställningsvärde urvattnar
det konstnärliga värdet och löser upp det i en allmän visualise-
rad modernitet.

Det andra närmandet görs genom den franske författaren,
kritikern och filosofen Maurice Blanchots tankar om konstens
nödvändiga och onåbara rymd. Blanchots tankegång måste läsas
genom hans idéer om språket, om kommunikationen och det
poetiska djup som konsten föds ur. Även Blanchots tankar om
konstverkets framställande och möte med betraktaren ger en
förintande bild av vår möjlighet att uppleva konst. Konstverket
förblir i Blanchots filosofi undflyende både för konstnären som
ständigt söker skapa det och för betraktaren som söker få ett
grepp om det. Utställningssituationen som den stund som konst-
verket förväntas bli gemensamt blir den kritiska stund då verket
drar sig undan.

I den fjärde delen gör jag nedslag i den moderna konsthisto-
rien och ser närmare på tre konstverk/presentationer för att for-
mulera en metod att granska presentationen som en del av
konstverket. Det blir samtidigt en undersökning av hur konst-
verket fungerar i relation till den framställande gesten, som be-
handlades i den första delen, d.v.s. hur konstverket kan ses
svara mot den situation av producerade rumsligheter som ut-
ställningen obönhörligen utgör.

Jag granskar tre presentationer av tre specifika verk som alla
fungerar aktivt i det utställande momentet. Granskningen sker
genom en genomlysning av de tre presentationerna med de cen-
trala begrepp som vaskats fram under undersökningens gång:
den framställande gesten, det producerade rummet, relationen
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mellan utställningsvärde och kultvärde samt tanken på konst-
verkets inre undflyende rum.

Den första fallstudien är Mile of String av Marcel Duchamp
som presenterades som ett interventivt och störande element i
utställningen First Papers of Surrealism i New York 1942.
Denna aktion/gest/händelse är svår att entydigt benämna som
konstverk, vilket är i linje med Duchamps performativa aktio-
ner genom hela hans konstnärskap. 

Den andra fallstudien är The Stations of the Cross, en serie
abstrakta målningar av Barnett Newman. Målningarna utför-
des under en period på åtta år och presenterades som en instal-
lation på Guggenheimmuseet i New York 1966. Denna måleri-
installation representerar gränserna för konsten som ett verk-
tyg och medel för transcendens samtidigt som den synliggör den
kroppsliga interaktionen i konstupplevelsen. 

Den tredje studien fokuseras på verket Bataille Monument
av Thomas Hirschhorn som presenterades som en del av utställ-
ningen Documenta 11 i Kassel sommaren 2002. I sin konstnär-
liga praxis tar Hirschhorn sin utgångspunkt i korsningen mel-
lan olika sociala ekonomier och exponerandets strategier. Ge-
nom att använda material som vanligtvis anses värdelösa och
att kombinera arbetet med skulpturala former med presentatio-
ner i vardagliga situationer och beteenden tagna från och på
gatan, utmanar han varje nivå av traditionella konstpresenta-
tioner. 

Valet av de tre verken följer flera plan av slutledningar. Jag
ville ha en spännvidd över större delen av 1900-talet för att ge
undersökningen ett historiskt djup. Alla tre konstnärerna har i
sitt arbete problematiserat utställningen, relationen till betrak-
taren och den offentliga mötessituationen. De har således för-
hållit sig kritiska till en given situation av att offentligt visa
konst. Alla tre har även intagit en etablerad position inom den
konsthistoriska skrivningen, även om Hirschhorn ännu måste
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ses som delaktig i en pågående process. De tre presentationerna
framstår i konsthistorieforskningen som specifikt intressanta
och kan ses som paradigmatiska för sin tid.

Studien avslutas med en sammanfattande diskussion om slut-
ledningar om vart de förda resonemangen kan leda och vilka de
centrala frågeställningar är som uppstår i relation till en kom-
mande utställningsforskning. 

Konstutställningen ses som ett betydelseproducerande, fram-
ställande medium som innehåller kommunikativa aktiviteter i
form av en kombination av kommunikation om, genom och
med konstverk. Konstverken måste i sig ses som aktanter, me-
diatorer, som deltar i en kommunikativ situation vars syfte inte
är att vara en renodlad förmedling av information, utan en si-
tuation som tolererar och producerar vagheter, ofärdigheter,
tvetydigheter, ironier och annat som kan tolkas och förstås på
skilda sätt. 

Jag menar att det är fruktbart att se utställandet av konst,
dess presentation, som en del av en kunskapsproducerande pro-
cess, likartad den som språket tilldelas av Foucault. Att visa, att
ställa ut, är en artikulationsform som ger betydelser. Jag har be-
handlat visandet som ett gestikulerande och gett gesten en
språklig form och dessutom något mer, något osynligare och
mindre artikulerat.

Gesten sågs som en språklig form som kontrasterades mot
en diskursiv förståelsemodell, men samtidigt som ett osynligt
stöd, ett upprätthållande — en performativ gest som har sin egen
retoriska logik. Konstverket som gest svarade, gjorde motstånd,
skapade en nyans av något som inte kan formas av den fram-
ställande gesten.

Den form, som utställandet visar sig ha under avhandlingens
gång, för konstutställningen mot ett mer ambivalent och ostruk-
turerat samspel mellan visandet som en social, kulturell, ling-
vistisk aktivitet och de inneboende egenskaperna hos konstver-
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ket, som använts för att subvertera, förändra, parasitera på
eller omvända den visande gestens anspråk.

De fyra ingångar som jag haft till ett utställningsteoretiskt
fält kan kort sammanfattas, med hjälp av studiens egna termi-
nologi, i fyra gester som möts i den relativt diffusa rumslighet
som den moderna konstutställningen utgörs av. Studiens reso-
nemang kan inte sägas slutgiltigt ha benat ut de diffusa skikten
men har, menar jag, bidragit med material som har en stor po-
tential för vidare analyser.
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Denna första del av avhandlingen behandlar den centrala frågan om hur
vi skall artikulera akten att presentera konstverk i konstutställningar,
d.v.s. vilken terminologi och vokabulär som kan vara användbara i analy-
sen av utställningen som entitet och specifikt forskningsmotiv. Till en bör-
jan gör jag en kort genomgång av den befintliga forskningen som berör
konstutställningen som forskningsområde. Med grunden i detta forsknings-
material lyfter jag fram konstutställningens kommunikativa och betydelse-
givande funktion, vilket tar sig uttryck i dess mediala egenskaper. 

Jag preciserar mitt närmandesätt till utställningen som ett kommuni-
kativt medium genom att granska den som en diskursiv entitet och en 
diskursiv praktik. Med hjälp av Michel Foucaults tankegångar om den dis-
kursiva formationen föreslår jag att konstutställningen kan uppfattas som
ett utsägelsefält där den kommunikativa aktiviteten sker då konstverket
visas med hjälp av en framställande gest. Utsagans, utsägelsefältets och ut-
sägelsefunktionens appliceringsmöjligheter diskuteras även med hjälp av
Thierry de Duves analyser av konstverket som ostentativt, samt Gilles 
Deleuzes reflektioner kring utsägelsefältets mångdimensionella rumsligheter.

Innan studien går vidare för att granska delarna av denna aktivitet 
diskuterar jag vissa grundfrågor gällande relationen mellan konst och kom-
munikation samt hur det är möjligt att förstå medialitet i denna kontext.
Därtill reflekterar jag över olika exempel på behandlingen av medialitetens
problematik i den befintliga utställningsforskningen. Slutligen introduce-
rar jag tankegångar om konstverket som aktör i den kommunikativa 
situationen med relation till Niklas Luhmanns systemteori och Bruno 
Latours tankar om mediatorer i ett kommunikativt nätverk av symbolise-
rande akter.



Om konstutställningen som 
forskningsobjekt 

En konstutställning kan definieras som en temporär samman-
sättning av ett antal konstverk till en konceptuell och formell
helhet som är till för att vara till påseende för någon i en mer
eller mindre offentlig situation.1 Den kan också ses som en form
för visandet av det som på något sätt anses värdefullt, originellt
eller speciellt, alltså det som enligt någon är värt att granskas
och ses närmare på. Detta ger utställandet i sig en evaluerande
funktion som del i en betydelseproducerande aktivitet.

När vi talar om en utställning menar vi vanligtvis den mo-
derna konstutställningen, placerad inom en tidsram på ungefär
de senaste 150 åren, d.v.s. från och med mitten av 1800-talet.
Under denna period har utställningsformatet dominerat som
den offentliga plattformen för mötet mellan konstverk och be-
traktare. Detta utgör den temporala ramen även i denna studie
och med hänsyn till studiens frågeställningar ser jag det inte
nödvändigt att precisera den ytterligare.2

Den moderna konstutställningen anses allmänt ha utveck-
lats ur den salongstradition som påbörjades i Paris under slutet
av 1600-talet och som slog igenom som den begynnande konst-
världens praxis under 1800-talet.3 De arkitektoniska omstän-
digheterna för konstpresentationen och dess förändringar från
1900-talets första decennium följer, tillsammans med de este-
tiska principerna för hängningen av konsten, stilmässigt en mo-
dernistisk vändning.4 Däremot följer principerna för utställan-
det av konst i sig i förvånansvärt hög grad samma modell ända
fram till 1900-talets sista decennium. 

Utställningsformatet ses så främst som en del av modernis-
men, ett uttryck för en modernitet och samtidigt som en del av
det moderna konstbegreppet. Den spelar således en stor roll i de
konventioner och institutioner som vi har skapat kring det mo-
derna konstobjektet. Konstutställningen har också setts som
den ultimata borgerliga formen för konstupplevelsen. Den är en
estetisk framställning som ger möjlighet att kontemplera konst-
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verket i stillhet men samtidigt är den platsen som gör det möj-
ligt att införskaffa verket som egendom.5

Utställandet av föremål för påseende följer dock praktiker
som har mycket längre och vidare historisk bakgrund. Att visa
föremål och att granska objekt är ett grundläggande sätt att se
dem som bärare av betydelser och samtidigt bilda sig en upp-
fattning om den omgivande verkligheten. Den sakrala, religiösa
tillbedjan som hör kultföremålet till ligger i hög grad till grund
för vår relation till konstföremålet. Det har omvandlats under
sekulariseringen, ändrat form men inte försvunnit.6 Upplys-
ningstidens vetenskapsideal gav oss en positivistisk vetenskaps-
metod och övertygelsen om den genomborrande blickens all-
omfattande kraft, vilket ytterligare gett anledningar till att nog-
grant granska utställda föremål.7 Utställningen innefattar många
skikt av tro, kunskap och vetande gällande vår relation till före-
mål. Dessa skikt måste i denna avhandling ses som en massiv
kulturell fond och bas som det här endast är möjligt att hänvisa
till mycket allmänt. 

Konstutställningen har betraktats som ett specifikt motiv för
fokuserad undersökning ur olika synvinklar genom hela dess
historia, men intresset för utställningsforskning har ökat sär-
skilt under de senaste två decennierna. En bas för mycket av
forskningen ligger nära den sociologiskt-museologiska inrikt-
ningen av ämnet konsthistoria. Där återfinns en historieskriv-
ning knuten till konstutställningen som kulturell händelse.8

Framkomsten av utställningen som en praktik har för konstens
roll i samhället setts som en avgörande faktor för utvecklingen
av det moderna konstlivet med början i mitten av 1800-talet.9

Den schweiziske konsthistorikern Oskar Bätschmann har gran-
skat konstnärens relation till utställningen och laborerar i sin
forskning med den temporala strukturen att »utställnings-
konstverket«, d.v.s. konstverket avsett att ställas ut, är en pro-
dukt av 1700-talet, på 1800-talet blir utställningen ett konst-
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verk och på 1900-talet uppstår vad han kallar utställnings-
konst.10 Även om Bätschmann inte fullt ut artikulerar de olika
funktionerna och skiftningarna i tolkningen av konstverk och
utställning, ger hans tankegångar en idé om den komplexa rela-
tion som utställandet som praktik har till konstverket och
konstnärernas situation och roll i den moderna kulturen. 

Utställningspraktiken har också starkt påverkat konsthisto-
rieskrivningen om särskilt 1900-talets konst. Den amerikanske
konsthistorikern Bruce Altshuler har i sin skrivning av den mo-
derna konstens historia visat hur de s.k. avantgardistiska rörel-
serna genom 1900-talet på olika sätt förändrat utställningsfor-
men genom att ta den i besittning som presentationsform.11 Den
italienske konsthistorikern Germano Celant å sin sida ser en tu-
delning av utställningspraktiken i 1900-talshistoriken i en for-
malistisk och en surrealistisk ådra.12 Konstutställningen har
även setts som en entitet möjlig att värdera och klassificera för
att beskriva väsentliga och betydelsefulla drag i konstens sam-
tida historia.13

Under 1990-talet har det pågått en allt tydligare konceptua-
lisering och teoretisering för att urskilja konstutställningen som
egen separat sfär och objekt för studie. Inom detta arbete är det
möjligt att skönja olika närmandesätt till utställningen. Den
har exempelvis setts som en institution, en produktionsapparat
eller som platsen där konsten upplevs och bedöms, alltså som
en social kontext.14 Granskningen har varit produktionsinrik-
tad eller receptionsinriktad, den kan vara ett beskrivande av
konventioner, strukturer och traditioner. Utställningen har
även setts som en representation, d.v.s. en visualiserad och för-
kroppsligad beskrivning av något som motsvarar en tidsepok,
en nationsanda, en grupp, ett helt liv eller en tolkning av en
strimma verklighet.15 Utställningen har också sökts fångas ge-
nom olika typologier, t.ex. i indelningar i grupputställning, se-
paratutställning, retrospektiv utställning, temautställning,

25om konstutställningen som forskningsobjekt



epokutställning m.m., eller typer av intentionella framställ-
ningar som utgår från en problematisering av vår relation till de
utställda objekten grundad i t.ex. förundran eller resonans,
tolkning eller förståelse.16

Den nyare kritiska museologin har granskat konstutställ-
ningen som en del av den kulturella konstruktion och apparat
som museiinstitutionen specifikt utgör. Praktiken av denna kri-
tiska ståndpunkt går långt tillbaka i tiden.17 Den kan även anses
vara inbyggd som både ett av utställningens inre och yttre krite-
rier, d.v.s. det utställda förväntas bedömas samtidigt som ut-
ställningen ger en möjlighet att synliggöra en kritik genom det
som ställs ut.18

Inom den kritiska utställningsforskningen ger den engelske
kulturteoretikern Tony Bennett en bred utgångspunkt med sin
inflytelserika text The Exhibitionary Complex.19 Där anläg-
ger han ett foucauldianskt perspektiv på det som kan kallas ut-
ställandets kultur20 och problematiserar det spel som kan sägas
pågå mellan den som ställer ut, det som ställs ut och den som
förväntas vara mottagare för det utställda. Bennett gör en kri-
tisk genomlysning av utställandets principer i relation till fram-
växten av den moderna staten och nationen. Genom en paral-
lelläsning av Michel Foucaults teorier om principerna för straff
och ordning, och Anthony Gramscis teori om nationens fram-
växt beskriver Bennett utställningsapparaten som en uppsätt-
ning av kulturella teknologier med avsikten att organisera ett
frivilligt självreglerande medborgarskap. Med utgångspunkt i
de stora världsutställningarna (London 1851–Glasgow 1938)
och i jämförelse med de permanenta museisamlingarnas orga-
nisationsprinciper ser Bennett utställningsapparaten som ett
flexibelt och interaktivt medel att användas för att organisera
och producera kunskap. Samtidigt ingår användaren/betrakta-
ren i ett självkontrollerande spel av att se och att bli sedd. Ana-
lysen av utställningsmediet som en exhibitionär apparat ge-
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nomsyrar mycket av utställningsforskningen i stort.21 Även i
denna studie ligger utställningsmediets kunskaps- och betydelse-
producerande funktioner som implicita utgångspunkter.

Den offentliga konstutställningen har traditionellt represen-
terat »god« och relevant konst som valts ut för visning med
hjälp av olika slag av organiserade urvals- och jurysystem.
Detta har konstnärer tidigt reagerat emot som en dominerande
och normativ maktstruktur.22 En senare kritik av utställningen
som institution bland andra konstvärldens institutioner har
särskilt varit synlig inom konstnärernas utövande av sitt grans-
kande arbete med början under 1970-talet.23

Den institutionella kritiken inom konsttraditionen har även
producerat en av de mest inflytelserika texterna inom utställ-
ningsforskningen från konstnärshåll, Inside the White Cube av
Brian O’Doherty.24 Texten publicerades först som en tredelad
essä i tidskriften Artforum och har sedan dess haft ett stort in-
flytande, inte enbart som stimulerande för forskningen utan
även som ett provokativt inslag i diskussionen om utställnings-
rum och ett kritiskt granskande av de förutsättningar som före-
ligger för samtida galleri- och museipraxis.25 Med en lättsam
och ironisk stil i sitt skrivande och med träffande exempel
lyckas O’Doherty peka på flera av konsthistoriens och den sam-
tida konstscenens huvudfrågor gällande konstverkets relation
till rumsligheter, till sociala kontexter och till de kommersiella
strukturer som utställningsrummet inbegrips i. Dessa relationer
implicerar även uppfattningar om kriterierna för betraktarens
beteende och den ideala konstupplevelsen från en kartesiansk
dualistisk kroppsuppfattning, via formalismens krav på det
oskyldiga ögats överhet till den minimalistiska konstens fysiska
inträde på arenan.26

Den institutionella kritiken fortsätter idag att existera som
en vidare systemkritik som underminerar konventioner av
olika slag. Det har gett även utställningsforskningen en mer
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specifik synvinkel på utställningen som konst i sig.27 Utställ-
ningen som en specifik konstform har diskuterats och behand-
lats ur två diametralt motsatta perspektiv. Det ena är tanken på
utställningscuratorns kreativa arbete, d.v.s. hur den som tema-
tiserar och sätter samman utställningen utövar ett konstnärligt
arbete. Det andra perspektivet behandlar utställningen som
material för konstnärer. Det mest kända exemplet här är Mar-
cel Broodthaers projekt Musée d’Art Moderne, Département
des Aigles.28 Andra kända senare exempel är t.ex. Mining the
Museum av Fred Wilson29 och utställningen Museum as Muse30

som behandlade konstnärers sätt att nyttja museala utställ-
ningspraktiker som delar av sina verk.31 Detta ifrågasättande av
institutionella ramar och strukturer har vidgat konstens fält
samtidigt som det har ifrågasatt mycket av den traditionella
konstforskningen.32

Den uppmärksamhet som nu finns på utställningen kan ses
som ett led i en större medvetenhet om sättet att visa konst.
Detta har skett genom att konsten allt tydligare tagit en aktiv
roll i presentationen. Det här har sin grund i att utställningen
särskilt under 1900-talets sista decennium radikalt ändrat
form i takt med att konstverken öppnats upp både innehålls-
mässigt och formellt. Nu ses parallella presentationsformer
även inom etablerade institutioner, inte enbart som marginella
experiment.33 Det som synliggörs är vår användning av konst.
Synliggörandet ger också konsten alternativ i sitt framträdan-
de. Samtidigt tydliggörs konstnärernas förändrade roll och
konstens delaktighet i produktionen av kunskap och mening.
Konstutställningen granskas som en av de platser som visar vad
som tillåts representeras och hur kulturens skiftningar gör det
möjligt. Under denna process framstår »den moderna konstut-
ställningen« som en politiskt, estetiskt och etiskt laddad repre-
sentations- och kommunikationsform.
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forskningsmetodologier och vokabulär

Symptomatiskt för den mångfald av synvinklar som här kort
sammanfattats är att den mesta forskning som pågår kring ut-
ställningen har publicerats i essäsamlingar och antologier.
Detta påvisar att fältet inte är lätt att urskilja som ett separat
forskningsområde. 

Den vanligaste metoden att närma sig utställningen som ett
motiv för granskning har varit genom en beskrivning och ana-
lys av enskilda och specifika fall. Konsthistorikern Michael
Baxandall ser det också som nödvändigt att utgå från det en-
skilda fallet. Han drar upp grundläggande linjer för utställ-
ningsanalys i sin text Exhibiting Intention.34 För att kunna
granska utställningen som objekt är det enligt honom vissa för-
utsättningar som måste klargöras. Det gäller dels att bestämma
vilken sorts utställning det handlar om — i Baxandalls fall en
kulturhistorisk museiutställning av föremål — och dels vilken
typ av betraktare man implicerar i sin analys — i hans fall en
vuxen människa från ett utvecklat samhälle med ett inlärt »mu-
seum set«, d.v.s. insikter kring museet som skattkammare, pe-
dagogiskt instrument och sekulärt tempel. Utställningsbesöka-
ren har också sökt sig dit för att se, för att visuellt tillgodogöra
sig något som han inte skulle ha kunnat läsa sig till. 

Axiomatiskt är, enligt Baxandall, att det inte är möjligt att
ställa ut något utan att lägga på det en konstruktion av något
slag. Häri ingår att just detta föremål har valts ut och anses vara
värt att visas, men även olika påståenden som genom visandet
fälls inte bara om föremålet i sig utan även om den kultur som
den kommer ifrån, den kultur som arrangörerna av utställning-
en befinner sig i och den kultur som betraktaren befinner sig i.
Föremålet som ställts ut måste antas vara värdefullt antingen
för dess kulturella värde, dess skönhet eller för att det påvisar
exceptionell skicklighet av dess upphovsman.
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Baxandall för fram tanken på utställningen som ett fält där
minst tre distinkta grupper av aktörer är i spel oberoende av
varandra: de som framställt objekten, de som ställer ut objek-
ten och betraktarna av de framställda, utställda objekten. Alla
tre är aktiva i utställningen men alla agerar med olika riktade
aktiviteter och är strukturerade på ett till och med inkompati-
belt sätt. Man kan säga att var och en spelar sitt eget spel på
samma plan. 

Den första aktören är verkets/objektets upphovsman. Den-
ne har medvetet framställt objektet. De reflektioner som gjorts
under framställningen är inte nödvändigtvis allmänna, men re-
laterar till kulturellt specifika och generella omständigheter. Den
andra aktören är utställaren som även är en kulturell operatör.
Frågan om dennes avsikter är komplex. I dessa ingår att göra en
bra utställning, att instruera publiken, men även att validera en
teori om konst och kultur. Tydligt är att utställarens verksam-
het har andra förutsättningar och mål än föremålets upphovs-
man. Den tredje aktören är utställningsbesökaren som är del av
sin kultur. Specifikt är att denne har kommit för att se visuellt
intressanta objekt och söker att på olika sätt förstå det som
visas. 

Det som jag ser som viktigt i Baxandalls inlägg är fastslåen-
det av utställningen som kulturell konstruktion och att det finns
flera aktörer på utställningsfältet , vars agerande resulterar i ett
flertal simultana aktiviteter. Väsentligt är ändå att aktörerna är
medvetna om vissa gemensamma spelregler om utställandet
och om det visuella uppskattandet av föremålen. Därför är det,
menar jag, ändå möjligt och fruktbart att generalisera i långt
högre grad än vad Baxandall medger. 

Att söka artikulera en teoretisering av utställandets akt ser
jag som fruktbart för ett tydliggörande av utställningsforsk-
ningens fält och metoder. Syftet är dock inte att söka nå en allt
omfattande metodologisk grund eller fast enhetlig teoribild-
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ning. Det eftersträvansvärda är för mig att söka finna olika sätt
att formulera frågor kring konstutställningen som en kulturell
praxis och betydelsegivande process. 

Väsentligt i det här fallet är att betona att utställningen
måste ses som skild från museiinstitutionen, även om de flesta
utställningar visas i nära förhållande till museipraxisen. Jag vill
inte heller se utställningen som en enskild historisk händelse
som kan beskrivas utifrån särskilda omständigheter. 

De centrala termer som jag i det som följer kommer att lyfta
fram ur utställningsforskningen som hjälp för att hitta olika ar-
tikuleringsmöjligheter är medialitet, rumslighet och gest.35 Ut-
ställningen behandlas här som ett medium, som en förmed-
lingssituation. Den består av både den rumslighet som helheten
utgör och en akt, ett utställande, en presentation. Utställningen
kan då sägas inneha en dubbel identitet, både som rum och som
gest. Gesten och rummet behandlas här som öppna begrepp,
abstraktioner, men de är samtidigt direkt relaterade till konkre-
ta händelser, akter och erfarenheter. 

När utställningen granskas som ett kommunikativt medium
urskiljs det som en form som följer godtagna konventioner.
Dessa konventioner synliggörs i den här studien genom en kort
analys av utställandets retorik. Presentationen som gest är såle-
des inte naturlig eller neutral utan i sig betydelsegivande. Sam-
tidigt som den visar ger den även det som visas betydelser. Ges-
ten blir en utsägelse, ett uttalande, ett påvisande, likt en perfor-
mativ talakt. 

En utveckling och kritisk granskning av dessa olika begrepp —
medialitet, gest, rum — för studien vidare. För att man i detalj
skall kunna analysera dessa begrepp i förhållande till den specifi-
ka praktiken som utställandet av konst utgör, krävs dock ett tyd-
liggörande av hur konstutställningen som entitet kan hanteras.
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Konstutställningen som diskursiv 
entitet och praktik

Det sätt på vilket man urskiljer konstutställningen som specifik
entitet är avgörande för hur undersökningen fortskrider samt
för hur vi skall tala om utställningen som forskningsmotiv.
Därtill styr det den terminologi som jag kommer att använda
mig av. I detta kapitel söker jag närma mig utställningen som
social händelse och kommunikativ konstruktion. Även om jag
inte ser utställningen som ett eget symbolsystem uppfattar jag
den ändå som en del av, eller som delaktig i, en symboliserande
process. Därför är det relevant att använda sig av en analys som
kommer nära det språkliga, det diskursiva.36

Diskursen som begrepp och praktik har definierats som en
abstrakt enhet av ett kommunicerbart område där det går att
urskilja och göra en bestämning av sändarens och mottagarens
positioner, samt där det är möjligt att pröva meddelandets an-
vändbarhet och legitimitet.37 Att granska konstutställningen ur
detta perspektiv innebär att den ses som ett område för kommu-
nikation och symbolisering som ger bestämmelser för och om
konstverken som visas. Tanken på en diskurs ger även möjlig-
heter att söka förstå formen för, förändringsmöjligheterna i,
och den ständiga rörelsen som utställandet utgör i förhållande
till konstens fält i stort.38

Jag talar om utställningen som en diskursiv praktik som är
relaterad till en mängd institutioner, ekonomiska processer och
samhälleliga relationer som här inte direkt kommer att beröras.
Dessa kan sägas fungera som parallella med den korta genom-
gång av den befintliga utställningsforskningen som gjordes
ovan. Konstutställningen är så starkt relaterad till strukturer
och praktiker för konsumtion, underhållning, reklam, mode
m.m. Den har också ofta använts i ideologiska syften och då
främst nationalistiska och representationspolitiska sådana.
Därtill har den även starka band till vetenskapliga och religiösa
praktiker med sina utarbetade ritualer, metoder och former.39

Allra oftast är konstutställningen förknippad med museikultu-
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ren som en del av institutionernas historieskrivning och sam-
hälleliga praktik. Dess centrala aktiviteter binder den vid en cu-
ratorkultur och andra strukturer inom den s.k. konstvärlden.
Konstutställningen har också ofta setts ha uppfostrande funk-
tioner, vilket ger den en pedagogisk ställning. Till utställandets
grundläggande synliggörande och visandets principer tillkom-
mer även många frågor om social status och andra sociala spel.

Varje synliggörande i offentligheten kan också avläsas som
genomsyrat av politiska aspekter. Den expositionära apparaten
har alltid fungerat som maktmedel och det finns många exem-
pel på estetiska strategier inom maktövertaganden och upprätt-
hållanden.40 Utställandets diskurs kan som maktstruktur förde-
las i dominerande diskurser och motdiskurser redan i t.ex. det
spel som uppstod mellan den parisiska salongens jurymetoder
och Courbets paviljong 1855.41

De diskursiva formationerna på olika områden fungerar i
växelverkan med maktens diskurser och endast de som är med-
görliga tillåts fungera. Utställandet kan därmed sägas handla
om vad Jean-François Lyotard kallat att forma »legitimerande
narrativer«42 enligt vilka estetiska bedömningar och värden
upprätthålls och genom vilka konstinstitutionen utvecklas. 

Frågan är dock i vilken grad de »legitimerande narrativer«
som skapas är förhandlingsbara. I utställandet handlar det
också om konstnärliga värden. Det är genom utställandet som
det moderna konstverket setts och bedömts. Utställningen är
inte enbart en marknadsplats för konstnärerna och samlarna,
eller en kunskapsbringande plats för undervisning och skol-
ning. Den är också platsen för konstverkets offentliga existens.
Det är specifikt denna aspekt av platsen som jag är intresserad
av och den ser jag som ambivalent, fylld av möjligheter för ak-
tion och tolkning. Därför är det väsentligt att bereda plats för
konstverket som aktör, vilket sker i etapper i avhandlingens
kommande delar. 
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Kontrasterande mot tanken på konstutställningen som en
diskurs ställs i denna studie den presentationella praktiken.
Den diskursiva formationen är således endast en utgångspunkt
gentemot vilken det är möjligt att spegla en »motberättelse«
som sammanflätas genom konstverkets del i den presentatio-
nella akten. Detta återkommer jag till i avhandlingens senare
hälft.43

Här görs så ett försök att artikulera konstutställningen som
en diskursiv aktivitet och här tas ett metodologisk avstamp i en
undersökning av Michel Foucaults teorier om den diskursiva
formationen. Då denna arkeologiska modell kommer att funge-
ra som en slags bakgrund till hela mitt resonemang i denna stu-
die är det relevant att granska den i detalj. 

Jag diskuterar hur Michel Foucaults arkeologiska modell
kan vara användbar i undersökningen av konstutställningen
och utställandet som ett specifikt forskningsobjekt. Genom att
göra en genomgång av modellen kan vi se att den diskursiva for-
mationens beståndsdelar, utställningsfunktionen och utsägelse-
fältet, kan användas som analoga verktyg med min hypotes om
att se utställningen som en gest och en rumslighet. Tillsammans
utgör de grunden för utsagans — konstverkets — varande.

Kapitlet diskuterar även den belgiske konsthistorikern Thi-
erry de Duves resonemang kring konstverket som utsaga. Där
kan man se hur det utsägelsefält, den diskursiva formation, som
konstutställningen utgör fungerar som grundläggande kommu-
nikativt. Någon visar, d.v.s. uttalar, något med en gest och for-
mulerar därmed betydelsebärande rumsligheter. Denna diskus-
sion leder sedan studien vidare till granskningen av den utstäl-
lande gestens kommunikativa karaktär.
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Konstutställningen som diskursiv formation 

I sin bok Vetandets arkeologi44 utvecklar den franske filosofen
Michel Foucault det som kallats hans arkeologiska modell.45 I
denna modell ger han analytiska verktyg för en granskning och
beskrivning av olika kunskapsprocesser och tankesystem. För
Foucault är den arkeologiska modellen en form av historisk
analys av hur kunskap formas, uppehålls och används. 

Den arkeologiska modellen påvisar en metod som söker gå in
i en diskurs för att skönja och fastställa de regler som styr den och
beskriva de olika relationerna mellan de olika delarna i en diskur-
siv formation. Den diskursiva formationen är en samling uttalan-
den,tecken ellersymboler,som Foucault specifikt urskiljer som ut-
sagor, som kan tillskrivas statusen av vetande och kunskap. For-
mationen grupperar utsagorna i ett för en diskurs specifikt möns-
ter i vilka de fungerar som beståndsdelar i ett system av vetande. 

Ovan definierades diskursen som en abstrakt enhet av ett
kommunicerbart område där det går att urskilja och göra en be-
stämning av sändarens och mottagarens positioner, samt där
det är möjligt att pröva meddelandets användbarhet och legiti-
mitet. Denna typ av enheter är exempelvis olika kulturella
koder, system, strukturer eller nätverk som fungerar som en
grund för tänkandet. Dessa diskursiva formationer styr enligt
den arkeologiska modellen språket, perceptionen, värdena och
praktikerna under en viss tidsperiod.46

Diskursen är en struktur som upprätthåller kunskapen inom
en kultur och som har etablerats genom en särskild diskursiv
praktik. Praktikerna styrs av regler som föreskriver olika inne-
håll, motiv och objekt inom diskursen. Praktiken reglerar även
särskilda typer av uttalare av innehållet och den form som for-
muleringar, teorier och begrepp får. För att kunna undersöka
en dylik praktik gäller det enligt Foucault att utfråga diskursen
själv för att få veta enligt vilka regler den utformats.
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Den uppdelning som Foucault använder som verktyg vid
denna utfrågning är fyrdelad.47 För att kunna avgränsa studiens
område gäller det att för det första utröna enligt vilka system
objekten inkluderas i diskursen. Man bör alltså fråga sig vilket
innehåll som diskursen kan sägas ha, varför just detta innehåll
och inte något annat. Ofta finns det särskilda institutioner och
instanser som upprätthåller auktoriserade normer om det som
kan sägas ingå i diskursen. Det som inte anses tillhöra diskursen
enligt dessa normer kan inte föras dit. Detta kan i utställningens
fall gälla avgränsningen av konstbegreppet, d.v.s. det som ställs
ut som konst betraktas som konst just för att det ställs ut. Däri-
genom auktoriseras konststatusen av dem som är auktorisera-
de att arrangera utställningen.

Eftersom diskursen byggs upp av det som uttalas inom den
gäller det i dess analys att för det andra granska hur utsägelse-
modaliteterna, d.v.s. sättet att uttala sig, tar sin form, uppträder
och fördelas. Det betyder att man skall urskilja vem som uttalar
sig och var uttalandena sker. Inom diskursen framträder ofta
särskilda personer eller positioner som har möjlighet att uttala
sig och som tas på allvar. Granskningen innefattar även sättet
att tala på, själva utförandet av uttalandet, olika beteenden
kring det och olika konventioner som styr det. I diskursen finns
också särskilda platser för uttalanden vilka kan ses som avsatta
och överenskomna. Konstutställningar uppmärksammas, får
oftast betydelse och värde i förhållande till vem som arrangerar
utställningen, var den visas och vilken typ av språk som an-
vänds runtomkring utställningen.

Den tredje frågan gäller hur de olika begreppen som används
inom diskursen används och kommuniceras. Det betyder att
man undersöker vad det är som uttalas och vilken terminologi
som diskursen omges av. Formen för begrepp och teorier måste
förväntas bli accepterat som kunskap/vetande i diskursen. Slut-
ligen granskas hur de strategiska valen utvecklas, d.v.s. vilka

36 den framställande gesten — del 1



intentioner och val som styr uttalandena. Hit hör även frågan
om vilken terminologi som accepteras och vem som ges möjlig-
het att formulera terminologin. Här är det åter frågan om vil-
ken typ av uttalanden som tas som auktoriserande samt vilka
ideologiska och filosofiska tankegångar och val som ligger bak-
om den valda terminologin.

Foucaults modell att genomlysa diskursen arkeologiskt har
inte avsikten att genom en tolkning »avslöja« något i det mani-
festa objektet.48 Den diskursiva analysen är snarast tinglös,
utan specifika objekt. Snarare är det frågan om att genom en be-
skrivning av gränsdragningar för det accepterade, genom vid-
kännandet av marginalerna för det explicita och genom upp-
märksammandet av avbrott i det sammansatta synliggöra feno-
men som tidigare varit givna i sin osynlighet. Dessa fenomen är
förutsättningarna för objektens existens. I beskrivningen upp-
märksammas särskilt olika motsägelser, skillnader och olikhe-
ter på samma sätt som likheter och följaktligheter. I utställ-
ningssammanhang är en diskursanalys givande i de fall som en
jämförelse kan göras över tid eller i relation till ett geografiskt
eller socialt sammanhang.

I sin analys är Foucault inte heller intresserad av specifika
personers uttalanden eller av att klargöra vem som är upphovs-
man till någon särskild formation.49 Han förknippar alltså inte
diskursen med ett specifikt subjekt. Det som är mer väsentligt är
att subjektets position blir uppmärksammad som sådan, att
medvetenheten om individens roll och de regler som styr denna
roll upptäcks. Olika roller och positioner kan i princip fyllas av
olika individer. Detta kan ses i relation till diskussionerna kring
curatorns yrkesbild, professionalism och maktposition. Rollen
som uttalare innehas i allmänhet inte av en enskild person
någon längre tid, utan här finns en omsättning av personer vil-
ket också kan ge en grund för en undersökning av specifika val
och skillnader dem emellan. 
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Konstutställningens utsägelsefunktion och utsägelsefält

Vad kan det då innebära att tala om konstutställningen som en
diskursiv praktik? Där Foucault i sitt resonemang begrundar
enheter såsom »boken« eller »verket« vill jag istället fokusera
på den enhet som kallas »konstutställningen«.50 Det är lätt att
se parallellen mellan den diskursiva formationen som en sam-
ling tecken eller symboler som tillskrivits statusen av vetande
och konstutställningen som en samling konstverk som genom
att visas tillskrivits ett visst värde. Det är också möjligt att tänka
sig att den enskilda konstutställningen är en del av ett regelverk
som beskrivits ovan.51

Även om denna studie inte har som intention att utföra en
arkeologisk analys av utställningsdiskursen är det värt att kon-
statera att det skulle vara möjligt att göra det i likhet med de kri-
terier som Foucault ställer upp, d.v.s. en systematisk beskriv-
ning av en diskurs och de regler som styr den.52 De frågor som
skulle kunna ställas i en diskursiv analys av utställningsprakti-
ken kan jämföras med dem som den amerikanska konsthistori-
kern Martha Ward har formulerat som en början till en histo-
risk betraktelse över utställandets betydelse.53

Wards analytiska strategi utgår från fyra stora frågeställ-
ningar som alla innehåller en mängd underliggande frågor. Ut-
gångspunkten är att det är fråga om en undersökning av hur vi-
sandet av konst har institutionaliserats till att bli konstutställ-
ningar genom framkomsten av en offentlig social sfär och där-
med en publik. Utställandet av konst ses då som en av proces-
serna i en modernisering av det offentliga rummet. Den andra
helhetsfrågan gäller det som utställningen representerar, d.v.s.
vad som det kan ses referera till både i innehåll och intention.
Detta gäller vare sig det är någon totalitet eller något annat ut-
över själva utställningen som produkt. Här är det en undersök-
ning om på vilka sätt som det framkommer. 
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Därtill, menar Ward, är det väsentligt att ta reda på hur be-
traktaren placeras i utställningen, d.v.s. vilka arrangemang för
betraktandet av konst i utställningsformat som kan urskiljas i
praktiken. Denna fråga kopplar till vidare frågor om subjektets
differentiering och till idén om hur konst allmänt sett är menat
att upplevas. Den sista stora frågan gäller på vilka olika sätt ut-
ställningspraxisen har påverkat den konstnärliga produktio-
nen, d.v.s. konstnärernas arbetssätt och konstnärliga val. Detta
kan konkretiseras med bl.a. tekniska lösningar, arbetsförhål-
landen och marknadsrelaterade lösningar som utställnings-
praxisen lett till. 

Jag ser denna uppdelning som en fruktbar möjlighet för en
utveckling av en diskursiv analys av utställningspraktiken. I
den föreliggande studien vill jag dock istället ta den teori och
terminologi som utarbetats av Foucault till min hjälp för att gå
vidare i urskiljandet av presentationen av konstverk i utställ-
ningar som en särskild sorts framställning. 

Framställandet av konsten, själva presentationen, menar jag
är möjlig att urskilja med hjälp av en jämförelse med utsägelse-
fältet i Foucaults diskursteori. I sin analys talar Foucault om
verbala prestationer och han jämför logiska propositioner, ling-
vistiska satser och performativa talakter. Jag sätter det ordlösa
i den verbala prestationens ställe och opererar i första hand med
begreppen gest och rum som betydelseproducerande enheter.

När jag på det här stadiet talar om utställandet som en bety-
delsegivande akt i formen av en gest är det möjligt att se vissa
samband med utsägelsefunktionen inom Foucaults diskursiva
formation. Utsägelsenivån, säger Foucault, är varken dold eller
synlig, den befinner sig vid språkets gräns. Den definierar mo-
daliteterna för språkets framträdande.54 Utsägelsefunktionen
sätter olika enheter i rörelse. Denna funktion ger inte i sig »men-
ing« åt dessa enheter, utan sätter dem snarare i förbindelse med
ett fält av objekt. Funktionen binder dem inte till ett specifikt
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subjekt, utan öppnar en mängd möjliga subjektiva positioner åt
dem. Den fastslår inte gränserna för de olika enheterna, utan
sätter in dem i ett område av samordning och samexistens. Den
bestämmer inte deras identitet, utan placerar dem i ett rum där
de investeras, begagnas och upprepas.55 På samma sätt är det
möjligt att tänka sig en framställande gest som förutsättningen
för att konstverket skall framträda och kontextualiseras.

Om man ser utställningen som ett rum, en plats som denna
diskursiva praktik formar, en plats där den framställande ges-
ten agerar, kan man se tydliga paralleller till det fält där utsagan
och utsägelsefunktionen opererar. En rumslighet finns implice-
rad i hela Foucaults resonemang. Foucaultforskaren Adi Ophir
menar att rumsligheten är en genomgående implicerad förut-
sättning för hela det forskningsfält som Foucault utarbetat
inom granskningen av kunskapens relation till maktstruktu-
rer.56 Han konstaterar i sin tolkning av Foucaults arbete kring
kunskapsproduktion och maktutövande att en diskursiv prak-
tik med nödvändighet skapar rumsligheter. De rumsliga förut-
sättningarna för dessa processer är begränsande och restriktiva,
samtidigt som det sociala rummet utgör det nödvändiga utrym-
met för deras fortskridande. Den diskursiva praktiken förhåller
sig till det sociala rummet både genom en organisation av rums-
ligheten, en avgränsning av en plats och en utplacering av ett
nätverk.57

Kort sagt, det vi upptäckt är inte den atomära utsagan — med dess mening,
dess ursprung, dess gränser och dess individualitet — utan det fält där utsä-
gelsefunktionen utövas och de villkor under vilka den får olika enheter
(som kan men inte nödvändigtvis behöver vara av grammatisk och logisk
natur) att framträda.58

Utsagans fält är en del av det rörliga rumsbegrepp som jag har
anledning att återkomma till senare i avhandlingen.

Även mitt kommande resonemang kring gestens performati-
vitet och utställningsmediets retoriska figurer finns implicita i
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Foucaults teori. De amerikanska retorikforskarna Foss, Foss &
Trapp ser Foucaults teorier om diskursiva formationer som di-
rekt sammankopplade med retoriska analyser och teorierna om
performativa talakter. Detta sker dels genom att ett av Fou-
caults centrala begrepp är att diskursen är ett sätt att veta, att ha
kunskap. En särskild diskursiv formation producerar en sär-
skild typ av kunskap på samma sätt som ett särskilt system av
vetande är intimt förbundet med den diskurs inom vilken det
materialiseras. Kunskap och sanningsvärde skapas genom en
retorisk process och är inte möjliga utanför denna process.59

Det andra området på vilket Foucaults teorier enligt Foss
medverkar i retoriken är talaktsteorin. Foucaults användning
av begreppet utsaga kan enligt henne grovt anses sammanfalla
med begreppet talakt. Även om de inte är identiska är de båda
akter. De är något utöver lingvistiska eller transkriberade sym-
bolmönster, de är mänskliga händelser (human events). Bety-
delsen av denna syn på utsagan (eller talakten) ligger bortom
dess effekt på en publik eller dess specifika innehåll. Den upp-
muntrar till en granskning av vad utsagans yttrande avslöjar
om den diskursiva formationen i vilken den är inbäddad; 

att den yttrades överhuvudtaget ger en ledtråd bland många om epistemo-
logiska strukturer, maktstrukturer och etiska ställningstaganden som var
operativa i samhället vid en viss tidpunkt.60

Jag återkommer till konstutställningens retorik och performa-
tivitet i ett senare kapitel.

Konstverket som utsaga

Foucaults arkeologiska modell ger oss också en möjlighet att
börja skönja relationen mellan konstverket och dess presenta-
tion. Denna aspekt synliggör redan i det här läget den samman-
flätning som hela tiden sker mellan utställandet och det enskil-
da konstverket.
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Diskursen består i Foucaults modell av en mångfald av utsa-
gor, uttalanden och påståenden. Utsagan är en samling symbo-
ler som tillskrivs kunskapsstatus. Den är en typ av artikulation
som, för att den följer ett visst regelverk i sin kultur, uppfattas
som sann. 

Foucault utarbetar sin definition av utsagan i jämförelse med
grundläggande delar av språket: den logiska propositionen,
den språkliga satsen och den performativa talakten. Utsagan är
dock inte en enhet av samma art som dessa, den lyder inte under
samma kriterier, utan utgör i sig något av en existensfunktion: 

Den är, i sitt säregna sätt att vara oundgänglig för att man skall kunna säga
om det finns en sats, en proposition eller en talhandling; och för att man
skall kunna säga om satsen är korrekt (eller godtagbar eller tolkbar), om
propositionen är väl grundad och formad, om handlingen stämmer överens
med kraven och önskemålen och om den verkligen utförts.61

Utsagan skall här förstås som ett koordinatsystem som består
av existensregler för de objekt som nämns, pekas ut eller be-
skrivs genom utsagan. Detta koordinatsystem bildar en plats
där det bestämmer möjligheten för det som skall uppträda och
avgränsas.62 Utsagan är så en existensfunktion som är utmär-
kande för tecknen och utifrån vilken man kan bestämma om de
bildar en mening. 

Man bör alltså inte förvåna sig över att man inte lyckas finna några struk-
turella enhetskriterier för utsagan; det beror på att den i sig själv inte är
någon enhet utan en funktion som korsar ett område av möjliga strukturer
och enheter och som får dem att framträda, med konkreta innehåll, i tid och
rum.63

Den belgiske konstteoretikern Thierry de Duve gör i sin bok
Kant after Duchamp en undersökning av det moderna konstbe-
greppet med hjälp av Foucaults arkeologiska modell.64 För
honom är konstverket som entitet möjligt att jämställa med ut-
sagan. Detta innebär att det inte kan förstås som ett atomiskt
element som avslöjas med en metodologisk reduktion. Konst-
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verkets liksom utsagans sätt att vara, att existera, baseras i de
Duves tolkning på det faktum att de uttalas, yttras eller regist-
reras. I vårt fall kan man se detta parallellt med det faktum att
konstverket visas. Detta, den utsägelsefunktion som jag kallar
gesten, ger utsagan — och konstverket — dess sätt att existera.

Denna framställande gest stärks ytterligare av att, såsom de
Duve konstaterar, även om konstfältet korsas av diskursiva for-
mationer kan konstverken i sig inte ses som diskursiva. De är
istället ostensiva, utpekande.65 Detta gör att konstverk inte kan
hanteras som påståenden. Eftersom utsagan dock inte kan för-
ankras i påståendets logik eller propositionens sanningsvärde
utan baseras på dess utsägelsefunktion, d.v.s. att det uttalas,
yttras, kan konstverket dock hanteras utifrån samma förutsätt-
ningar, från det »enunciativa« paradigmet. Då kan, menar de
Duve, konstverken ses som ostensiva utsagor, d.v.s. uttalanden
som alltid är av typen »detta är « eller »här är« samtidigt som
de själva är exempel på det som de påstår. 66

De förutsättningar som de Duve ser finns för att se konstverk
som denna typ av ostensiva uttalanden kan ses parallella med
en diskursiv formation.67 Här finns 1. ett objekt, 2. en upphovs-
man, 3. en publik, 4. en institutionell plats som är beredd att
uppmärksamma och dokumentera det. Här är det viktigt att
notera att det »enunciativa« paradigmet inte uppmärksammar
den nivå av dessa förutsättningar som kan räknas till konstver-
kets produktionsvillkor. Därför skall ovan nämnda villkor inte
förväxlas med kraven på handgjort objekt, spår av upphovs-
man, visuellt fenomen och institutionellt värde. 

Här är det endast fråga om att se verket ur utsägelsefunktion-
ens perspektiv.68 Då är, för de Duve, det nödvändiga och till-
räckliga kriteriet för konstverkets existens att »det här« beteck-
nat av ett »jag« visas för »dig« genom en ostensiv utsaga och
att denna utsaga upprepas och registreras under rubriken
»konst«. Detta menar de Duve är konstens betingelser. Endast
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utifall konstverket uttalas, d.v.s. visas, framställs, av sig själv
eller av någon annan, kan det anses vara referent till påståendet
»detta är ett konstverk«. 

Rörlighet för förhandling

Även om denna placering av konstverket i relation till dess
framvisande funktion och karaktär är stödjande och använd-
bar i mitt resonemang ser jag det dock inte som fruktbart att se
det som en slutgiltig eller uttömmande definition.69 En rörlighet
i tankegången introduceras i diskussionen om förståelsen av ut-
sagan och dess roll genom Gilles Deleuzes tolkningar av Fou-
caults begrepp.70 Denna förståelse stärker tanken på en diffe-
rentiering av utsägelsefältets olika nivåer och utsagans, här
konstverkets, aktiva roll i en produktion av rumsligheter, av
svängrum, av platser för förhandlingsbarhet. Utsagan är, säger
Foucault, 

en modalitet som gör det möjligt för en mängd tecken att befinna sig i rela-
tion till ett område av objekt, att för varje möjligt subjekt föreskriva en de-
finierad position, att placeras bland andra verbala prestationer, att slutligen
vara försedd med en repeterbar materialitet. För att det skall röra sig om en
utsaga bör man snarare sätta den i förbindelse med ett angränsande fält. En
utsaga har alltid marginaler befolkade av andra utsagor. 71

Deleuze läser in en topologi som ger utsagan en gestaltning som
betydelseformande process och händelse i Foucaults diskus-
sion. Utsagan ges här som existensfunktion tre ytterligare rums-
liga dimensioner. Dessa stöder, såsom jag uppfattar dem, upp-
fattningen om konstverkets avgörande roll i en social, offentlig
situation. Särskilt stärks konstverkets egna möjligheter till ut-
tryck, vilket jag kommer att återkomma till under avhandling-
ens gång.

Utsagan, här förstått som en existensfunktion av ett utställt
konstverk, omges i detta topologiska tänkande av en »kollate-
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ral«, d.v.s. en associativ eller näraliggande, relation till andra
konstverk i samma situation. Detta sker genom att utsagorna i
en diskursiv formation rör sig mellan en mångfald av uttrycks-
former och använder sig av ett flertal språkliga nivåer eller sys-
tem, t.ex. beskrivning, observation, kalkylering, institutionali-
sering och preskription.

Den andra topologiska relationen ser Deleuze ligga i en kor-
relation inte till andra utsagor men till subjekt, objekt och be-
grepp. Här skulle det betyda konstverkets förbindelse och
möten med aktörer och de sätt som det hanteras på och talas
om. Ursprunget till denna förbindelse ligger dock inte i en lineär
kommunikativ relation från en sändare till en mottagare, utan i
en relation som formas av en i konstverket inbyggd förutsätt-
ning. Denna är inte möjlig att knyta vare sig till person, till refe-
rent eller till namn, utan har en klangbotten i något av en ano-
nymitet, något som är utan ursprung och utan riktad intention.
Detta har jag anledning att komma tillbaka till både i kapitlet
om kommunikativitet och senare i diskussionen om Maurice
Blanchots tankegångar om konstverkets inre rum. 

Den tredje rumsligheten anses vara knuten till utsagan som
existensfunktion och är en komplementär betydelseproduce-
rande rumslighet. Den fungerar i relation till icke-diskursiva
formationer, exempelvis instruktioner, politiska händelser, eko-
nomiska praktiker och processer. Detta kan ses som en abstra-
herad parallell till de tidigare nämnda relaterade praktikerna
runt omkring konstutställningen som diskursiv formation. Ta-
landet kring utställningen, bakomliggande ekonomiska och po-
litiska intentioner, pedagogiskt inriktade konventioner och han-
teringen av konstverket som objekt som skall bevaras är exem-
pel på denna typ av relationer. Dessa icke-diskursiva praktiker
utgör oftast både djupgående, vertikala och vidsträckta, hori-
sontala ramar för utsagorna som existensfunktioner: 
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… diskursiva relationer blir associerande med icke-diskursiva miljöer vilka
inte i sig är situerade vare sig inuti eller utanför en grupp utsagor utan formar
den ovan nämnda gränsen, den specifika horisonten utan vilka dessa objekt
inte skulle kunna vare sig framstå eller ges en plats i själva utsagan …72

Detta kapitel har etablerat den diskursiva formationens delmo-
ment, utsagan, utsägelsefunktionen och utsägelsefältet som ab-
straherade, analytiska redskap i processen att söka finna former
och sätt att tydliggöra konstutställningen som ett forsknings-
område. I nästa kapitel undersöks möjligheterna att tala om
konstutställningen som ett kommunikativt medium.
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Konstutställningens kommunikativa 
karaktär

Karaktären på den aktivitet som pågår i den diskursiva forma-
tion som konstutställningen i denna studie anses utgöra är kom-
munikativ. Detta framkommer också som en central fråga i
flera inslag inom utställningsforskningen.73 Utgångspunkten
tas i det här kapitlet i förslaget att se utställningen som en form
av kommunikation. 

Inom kommunikationsforskningen har den engelske forska-
ren John Fiske urskilt två skilda närmandesätt till kommunika-
tion. Det ena är en processinriktad modell där det intressanta är
att uppfatta hur väl medierad information överförs. Det andra
är en semiotiskt inriktad modell där man fokuserar på de bety-
delser som produceras.74 Här är det i första hand fråga om en
semiotiskt inriktad undersökning, även om denna skillnad på
närmandesätt inte alltid är tydlig i det material som utställ-
ningsforskningen utgör.

Kommunikationen sker obönhörligen i förhållande till ett
medium, ett medel för kommunikationen. Ordet »medius« har
i latinet betydelsen »det mellersta«, »det som är emellan«. Där-
till inbegriper det betydelser som »förmedlande«, »särskiljan-
de«, »störande« och »hindrande«. »Medium« är ett substan-
tiv som härletts ur »medius«. Detta betecknar både »mitt«,
»offentlighet, «allmänt väl» och «allmän väg». 

I sin enklaste bemärkelse betecknar media alltså något som
förmedlar, den instans som möjliggör kontakt och kommuni-
kation.75 Alltsedan Marshall McLuhans numera klassiska utta-
lande om mediet som budskapet76 är det inte möjligt att tala om
medium som neutralt utan också som innehavare av aktiva,
producerande funktioner som gör det delaktigt i de element
som medieras. Då inbegrips även betydelserna «särskiljande»,
»störande« och »hindrande« i begreppets användning.

Medieforskningen betonar en indelning av det medierade
materialet i dels en teknisk nivå, dels en semantisk nivå och dels
effekter av dessa på en social nivå.77 Den tekniska nivån består
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av medierad information som utgörs av kvantifierbara data.
Detta är intressant främst för en processinriktad studie. Denna
studie fokuserar snarare på den semantiska nivåns betydelser
som överförs och produceras, samt den inverkan och de konse-
kvenser som de kan antas ha i ett vidare socialt perspektiv.

Begreppet medium måste i detta sammanhang också ses i en
jämförelse mellan ett konstnärligt och ett kommunikativt medi-
um. Ett konstnärligt medium avser allmänt sett de faktiska ma-
terial och medel som konstnären valt att uttrycka sig genom.
Hur konstutställningen i sig har behandlats som konstnärligt
medium hänvisades kort till i det tidigare resonemanget.

De svenska medieforskarna Bjurström, Fornäs och Ganetz
arbetar med en uppdelning av medierna i tre kategorier där det
konstnärliga mediet är inbegripet som en del av en materiell
bas.78 Denna bas omfattar all materia som förmedlar symbolis-
ka former och innehåll. Den andra kategorin är det teknologis-
ka mediet som i vid mening omfattar all teknologi som förmed-
lar symboliska former och innehåll. Den tredje kategorin är till
slut de sociala institutionerna som ombesörjer förmedlingen av
symboliska former och innehåll. I en utställning kan alla tre de-
finitioner sammanfalla eftersom en utställning kan vara formen
för ett konstnärligt uttryck och en teknologisk struktur samti-
digt som den utgör en institutionell presentationsform.79

En kommunikations- och medieteoretiskt inriktad analys av
utställningen kompliceras ytterligare av att varken sändare,
meddelande eller mottagare alltid är entydiga. Det som kan kal-
las arrangören är avsändaren som dock ofta inte är specifice-
rad.80 Det kan vara fråga om en enskild person, en institution,
en konvention eller ett kulturellt synsätt. Avsändaren är dock
inte heller ensam om artikulationen av meddelandet. Konstver-
kets tillblivandeprocess i presentationen är oerhört avgörande
men även den mottagande parten, betraktaren, är delaktig i
både den performativa delen av gesten och inte minst delaktig i
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produktionen av de betydelserika rumsligheter som mötet med
konstverket resulterar i. 

I detta avsnitt undersöks även distinktionen mellan kommu-
nikation om konst, kommunikation genom konst och kommu-
nikation med konst, med utgångspunkt i den tyske systemteo-
retikern Niklas Luhmanns tankegångar. Att säga något om
konst innebär artikuleringar av definitioner av konstbegreppet,
värdet av enskilda konstverk eller hela konstnärskap och av
dess signifikanta betydelse. Att säga något med konst innebär
att konstverket och dess presentation blir obönhörligt samman-
gående, visandet av ett verk blir en komplex helhet som inte kan
rationaliseras till typ eller format, utan måste ses som individu-
ella sammanhang. Att säga något genom konst ger kommuni-
kationen ytterligare dimensioner som ger utrymme för betydelse-
formationer och tolkningar av dessa.

Jag ser det som fruktbart att se konstutställningen som en
kommunikativ verksamhet som tillåter och producerar vaghe-
ter för acceptans eller förkastande. Detta kan ses som en av de
funktioner som konstutställningen traditionellt haft — som plat-
sen för acceptans och bedömande. Detta stöder även min strä-
van att söka se utställandet som en del av ett samtal, en för-
handling istället för en »legitimerande narrativ«. 

Kommunikationens kodade media

John Fiske gör inom sin grundläggande kommunikationsteore-
tiska översyn en tredelad uppdelning av medierna utifrån defi-
nitionsmässigt tekniska eller fysiska medel för att omvandla
meddelandet till en överförbar form. De framställande medier-
na (presentational media), använder sig av icke-verbala språk
såsom ansiktsuttryck eller gester. Till dessa räknar Fiske krop-
pen, ansiktet och rösten. De framställande medierna kräver
kommunikatorns närvaro och de är begränsade till ett aktuellt
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ögonblick. De kan sägas producera kommunikationshandling-
ar. De återgivande medierna (representational media) är allt
från heminredning och arkitektur till fotografier och böcker.
Dessa utnyttjar kulturella och estetiska konventioner för att
skapa betydelsefulla »texter«. Dessa kan existera oberoende av
kommunikatorn och producerar kommunikationsalster. Fiskes
sista kategori, de mekaniska medierna (mechanical media), är
överförare av de tidigare kategorierna och används som kana-
ler. Hit räknas bl.a. telefoner, radio, tv m.m.81 Fiske poängterar
att kategoriseringen inte är avsedd att tolkas strängt, utan att
ett läckage mellan dem alltid förekommer. 

En konstutställning, menar jag, innehåller egenskaper av
alla tre kategorierna, men det intressantaste att lyfta fram i det
här sammanhanget är det framställande mediets specificitet.
Det som i utställningen är närvarande är konstverket som ge-
nom sin presentation kan sägas representera andra sändare i
den kommunikativa processen. 

Förståelsen, tolkandet och varseblivandet kan ur ett kom-
munikationsteoretiskt perspektiv uppfattas som en avkod-
ningsprocess där det är fråga om att identifiera betydelsebäran-
de skillnader i det som presenteras för oss. Kodning och avkod-
ning av data formar ett system för förståelse, men koderna har
även kommunicerande och sociala funktioner.82 Dessa delas av
Fiske upp i återgivande, representerande koder och framstäl-
lande, presenterande koder. Återgivande koder används för att
producera texter, d.v.s. meddelanden med självständig ex-
istens. Framställande koder är däremot indikerande, d.v.s. de
kan inte stå för något som är skilt från dem själva eller kodaren.
De indikerar aspekter som relateras till koden även utifrån. I
presentationen av konst kan man säga att den framställande
koden även innefattar konstverkets tillblivelse som mening och
betydelse. 

Konstpresentationen tar formen främst av icke-verbal kom-
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munikation som kan sägas ske med hjälp av framställande
koder. De framställande koderna kan allmänt sett vara t.ex. ges-
ter, ögonrörelser och tonfall, men kan vidgas till att omfatta
även rörelse, fakticitet och rum. Dessa koder är temporalt bund-
na. De kan i princip endast lämna meddelande om aktuella atti-
tyder och förhållningssätt i nuet, i samband med en närvaro. 

Framställande koder har två funktioner. Den första är att in-
dikera information om talaren och dennes situation. Den andra
är styrning av samspelet, en styrning av det förhållningssätt
som man vill ha till mottagaren. Den information som här ges
är om förhållanden kring hela situationen. De framställande
koderna kan ses fungera parallellt eller i samspel med återgi-
vande, representerande koder. Det som de återgivande koderna
har möjlighet att tillföra utöver de två nämnda funktionerna är
den föreställningsmässiga funktionen. Genom den förmedlas
information och föreställningar om saker som inte är närvaran-
de och den kan skapa meddelanden oberoende av situationen. 

Denna indelning av medier och koder i framställande och
återgivande alternativ ger en hänvisning till hur det är möjligt
att tänka sig konstutställningen som en kommunikativ situa-
tion. Denna hänvisning ser jag som ett möjligt hjälpmedel, även
om det inte är intressant eller relevant att applicera den direkt
på konkreta exempel.

Konstutställningen som framställande medium

Inom utställningsforskningen är det flera forskare som på olika
sätt använder sig av utställningens kommunikativa karaktär
och medialitet. Detta sker dock utan någon enhetlighet eller
någon egentlig redogörelse för användandet av mediebegreppet. 

I sin historiska resumé över konstnärens etablering inom den
fria marknaden börjar den schweiziske konsthistorikern Oskar
Bätschmann sin bok med kapitlet The Exhibition as a Medium
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for Presentation of Art. För honom utgörs mediet av både of-
fentliga utställningar à la Salongerna och offentliga utsmyck-
ningar som ger uppmärksamhet men också specialbesök i
konstnärers ateljéer och privata utställningar. Själva presenta-
tionen, det som sker i den kanal som mediet här är, är utställan-
det som ett sätt att påverka publiken. Dess syfte är dels att roa,
dels att få offentlig uppmärksamhet och dels att konstnären
skall förtjäna sitt levebröd.83 Publikens uppgift är att stödja
konsten och därmed ge konstnären levebröd.

Bätschmann applicerar begreppet medium i betydelsen
kanal — en förmedling som ett sätt att få någonting att fungera
— ett mellanled mellan konstnären och publiken, försäljaren
och köparen. Han ser i sin bok denna kanal, detta medium, som
det centrala och speglar genom den konstnärens roll i offentlig-
heten under hela 1900-talet. 

Bätschmann frågar sig två saker: å ena sidan hur denna form
av presentation och erkännande påverkade konstnärens syn på
sig själv och sitt arbete och å andra sidan hur denna form fun-
gerade som inspiration och motivation för konstnärligt arbete.
Mediets form ses alltså som fungerande i relation med en konst-
närlig praxis.84

I sin essä Exhibitions as communicative media 85 gör den
amerikanska antropologen och museologen Flora E. S. Kaplan
en genomgång av museiutställningens olika kommunikativa
former ur ett antropologiskt perspektiv.86 Utställningen är i hen-
nes beskrivning en form för att presentera information och kun-
skap om ett visst ämne, fenomen eller område. I sin beskrivning
av fem utställningar om afrikansk kultur jämställer Kaplan
konstverket med andra typer av objekt och materiell kultur. 

Utställningen blir för Kaplan en typ av rapportering om
forskning framförd i tre dimensioner. Detta följer den museolo-
giska synen på utställningen som en presentationsteknik bland
andra som kan appliceras på vilket material som helst.87 Då ses
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utställningen som ett kommunikativt medium som kan jämfö-
ras med andra medier såsom t.ex. boken, föreläsningen eller se-
minariet. Till grund för detta närmandesätt ligger ett processin-
riktat förhållningssätt och en strävan att överföra meddelanden
mellan sändare och mottagare på det smidigaste möjliga sättet.88

På icom:s kongress The Language of Exhibitions89 1991
preciserade den kroatiske museologen Ivo Maroeviç utställ-
ningen såsom en av formerna för det som han kallar för musei-
meddelandet: 

Utställningen är ett typiskt museimedium för att uttrycka museets medde-
lande, men utställningar kan arrangeras utanför museet och är inte den
enda formen som används för att uttrycka museimeddelandet.90

Maroeviç talar i sin studie främst om kulturhistoriskt museima-
terial och konstaterar även att utställningar av bildkonst, d.v.s.
när bildkonst visas för sin egen skull och inte som delar av histo-
riska eller naturhistoriska utställningar, är ett specifikt fenomen.
Utställningar med estetisk funktion har i Maroeviçs teori en
mångbottnad relation till det system av förväntningar som med-
delandet kodats med och denna tvetydighet blir produktiv i det
ögonblick som det stimulerar oss till tolkningar.91 Därför blir de
budskap som framförs i konstutställningar särskilt individuali-
serade och kräver även förmågan att avläsa visuella budskap.

Utställningen är för Maroeviç en händelse (an event) där
samhället och tiden möts och länkas samman i ett definierat rum.
Utställningen är sammansatt av museiföremål som dokumente-
rar sin tid och plats, den är formad av tidigare vetenskaplig och
kulturell information och placerad i ett kommunikativt mönster. 

Utställningen blir en kreativ akt där dess rumslighet, dess ambience, före-
målen och kunskaperna om dem förenas i ett unikt system vars slutliga in-
tention är att kommunicera ett definierat budskap och att finna nya former
av musealitet i föremål eller grupper av föremål. Ett annat mål är att berika
mänsklig kunskap och kulturell medvetenhet.92
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Det kommunikativa mönstret är ett mått på och en modell för
förståelsen mellan utställningens avsändare och dess mottaga-
re. Detta innebär att mönstret är flexibelt beroende på tids- och
rumsaspekter. 

Kommunikationseffekten är inte densamma ifall utställningen arrangeras i
ett museum eller på stadens torg, på gatan eller på ett kafé. En informell in-
formations ’topi’ ute på stan skapar en annan nivå av sociokulturell inte-
gration än på ett museum med sin egen status och kulturella mening. Varje
subkultur, kultur eller social gemenskap har sitt eget sätt att tänka, vilket är
avgörande för reglerna inom det kommunikativa mönstret.93

Maroeviç visualiserar utställningens kommunikativa struktur
genom en kommunikationsmodell kallad E-T-Ac-S-A.94 I varje
utställning finns en spänning mellan det utsända och det mot-
tagna budskapet. Beroende på vilken målgrupp som utställning-
en riktar sig till skiftar mängden störningar i den kanal kommu-
nikationen förs genom. Mottagandet är beroende på förmågan
till avläsning, urskiljning och uppfattning. Varje mottagare av-
läser budskapet utifrån sina individuella premisser. Därför kan
det museala meddelandet vara både ett intentionellt mål och ett
spontant mål. 

Amerikanen Bruce W. Ferguson för fram en annan aspekt i
sin text Exhibition Rhetorics.95 Där analyserar han utställnings-
mediet genom att betona dess politiska funktion och genom att
förknippa det med etablerade institutionaliserade strukturer av
kulturell representation d.v.s. med »representativitetens« poli-
tik. Utställningar är för honom institutioners yttranden »som
har representationen som sin valuta och sitt mått på likvärdig-
het i en demokratisk process«.96 Han ser utställningsmediet
som innehavare av en starkt auktoritär karaktär. Den är i hans
tolkning en berättelse som tar konstverken i användning för att
lansera sin »projicerade status som viktiga tecken av viktiga
tecken« till en publik.97

Utställningarna är synbara resultat av den etablerade insti-
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tutionens politik. Ferguson anser det då oerhört väsentligt att
fråga sig: »Vem talar till vem, för vem och under vilka omstän-
digheter, liksom var och när sker detta speciella yttrande.«98

Han inkluderar utställningen i det som kallas medvetandein-
dustrin och jämför den med de strategiska system av represen-
tation som han ser retoriken i sig bestå av, »… strategier vars
mål är en omfattande omvandling av publiken enligt förutbe-
stämda värden som påverkar sociala relationer«.99

Ferguson ger konstutställningen ett högt värde som struk-
tur, som »den talande och föreställande kropp«100 genom vil-
ken vi kan analysera konstinstitutionens sinnen och intentioner
och vilken vi kritiskt bör avslöja och dekonstruera. Utställning-
en är bunden till och sammantvinnad med institutionen som
»intertexter situerade som stunder i artikulationen inom ett
system av signifikation, betydelsegivning.«101

I sitt resonemang tar Bruce Ferguson oss något närmare
konstverket genom att poängtera verkets potential som materi-
ell poetik och visceral erotik.102 Han pekar här, menar jag, på en
viktig punkt i utställningsproduktionens tradition och praktik
genom att aktivt belysa det omedvetna sätt genom vilket utställ-
ningen är »det systematiska levererandet av konst i ett dyna-
miskt ögonblick från objekt till koncept«.103

Detta innebär att vi noggrant bör uppmärksamma relatio-
nen mellan utställandets akt och konstverkets identitet. Med
andra ord bör vi uppmärksamma hur konstverket brukas i ut-
ställningen och vad som sker med det både som objekt och som
en konceptuell och symbolisk enhet. Det omedvetna sätt på vil-
ket konsten behandlas implicerar försök till att naturalisera
konstens mångfaldiga dimensioner av identitet, roller och funk-
tioner. Här pekar Ferguson mot en performativ aspekt på ut-
ställandets akt, vilket jag återkommer till senare i studien.

55konstutställningens kommunikativa karaktär



Kommunikation om, genom och med konst

Ett mer socialt inriktat kommunikativt system gällande kons-
tens kontextuella sfär beskrivs av den tyske systemteoretikern
Niklas Luhmann. Han ser kommunikationen som en självstän-
dig social formation av medierade betydelser (Sinn). Dessa me-
dierade betydelser är beroende av enskilda medvetna varelser,
men det är inte möjligt att inskränka sig till enbart dem.
Luhmann definierar den kommunikativa processen som ett ske-
ende som är uppdelat i dels »information«, som refererar till
det vi uppfattar som det yttre, och dels »yttranden«, som refe-
rerar till det som allmänt ses som vårt inre. Dessa referenser för-
medlas under omständigheter som möjliggör en förståelse.104

Kommunikationen sker enligt Luhmann inom en temporal
ram av information och yttranden där tidigare kommunikation
åberopas och ny kommunikation förutses. I denna beskrivning
finns ingen garanti för att det som kommuniceras är tydligt,
utan inom detta system tolereras och produceras vagheter,
ofärdigheter, tvetydigheter, ironier och annat som kan tolkas
och förstås på skilda sätt. Den kommunicerade betydelsen fram-
ställs socialt för att accepteras eller för att förkastas.

Konstens relation till kommunikativa system beskrivs av
Luhmann som skeenden i situationer där någon eftersträvar att
kommunicera något om konst eller något genom konst.105 Den-
na åtskillnad differentierar vår relation till konstverket dels
som ett kulturellt objekt och dels som ursprunget till en konst-
närlig upplevelse. Att säga något om konst innebär att tala om
konstverkets omgivning, kontext och associationer, att ge in-
formation om produktionsförhållanden, värdet av enskilda
konstverk eller hela konstnärskap och av dess betydelse o.d. Att
säga något genom konst innebär att söka kommunicera percep-
tion, vilket kräver att man överger det verbala språket.106 Detta
för med sig att man följer konstverkets eget medium, dess form
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och inre struktur.107 Verkets egenart i såväl spatiala, temporala
som materiella avseenden måste tas hänsyn till. Konsten blir i
sig en form av kommunikation.108

Dessa två relationer i konsten som kommunikation kan sä-
gas ha en mellanform som jag ser som en kommunikation med
konst. Detta skulle kunna innebära ett bruk av konsten som ett
medel för att kommunicera något som inte självklart är en del
av den. Till denna kategori kan man räkna en instrumentalise-
ring av konsten att föra talan för något annat. Att säga något
med konst kan dock å sin sida även stödja konstens egen kom-
munikativa struktur och samspel i ett större sammanhang.

Mediatorernas mediering

Inom diskussionen om utställningen som medium vill jag även
lyfta fram det enskilda konstverkets delaktighet i den kommu-
nikativa processen. En dimension som jag ser som en välkom-
men problematisering är den tanke om aktiva mediatorer som de
franska socialteoretikerna Bruno Latour och Antoine Henion
introducerat.109 Det sociala samspelet mellan människor och
ting anses här upprätthållas och skapas genom aktiva och pro-
duktiva mediatorer. Dessa är kommunikativa funktioner som
innehas av mänskliga och icke-mänskliga aktanter.110

Traditionellt sett är förmedlaren det intermediala, vilket in-
nebär att förmedlaren är någon vars uppdrag är fullbordat såvi-
da kontakt skapats och denne inte lämnar spår efter sig efter ut-
fört uppdrag. Till skillnad från denne är mediatorerna inte spår-
lösa. Mediatorn är i sig en »händelse, som stör det som kommer
in och det som förs ut«.111 Den medierande aktiviteten är i sig
inte direkt vare sig orsak eller konsekvens till en händelse utan en
del i ett större nätverk av medierade aktioner. Det som är intres-
sant i denna kommunikationsstruktur är en icke-hierarkisk kon-
stellation mellan mediatorer och en förankring i materialiteten.
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Latour för samman medierande funktioner såsom de åter-
finns inom konsthistorien med vetenskapshistoriens visuella
kultur. Han utgår förenklat från att konsthistorien alltid främst
varit intresserad av det medierande fältet, konsten som står
mellan »den representerade världen och det representerande
medvetandet«.112 Konstverket utgörs enligt detta tänkesätt av
en flertalig mängd medieringar och ju fler mediatorer som kan
synliggöras kring ett konstverk, desto mer kunskap har man om
konstverket. Detta kan ses som uttryck för en konstruktiv metod
och den kommunikation om konst som jag talade om tidigare.

De två distinktioner som Latour använder inom mediering-
ens principer är in-formation och trans-formation. In-forma-
tionen ger en form till den entitet som är föremål för mediering-
en. Trans-formationen är förmedlingen och tillägget som sker i
denna förflyttning av informationen. Därför är förmedlandet
av högsta betydelse för uppfattningen av det medierade inne-
hållet. Denna förmedling av information genom transforma-
tion kontrasterar Latour med vad han kallar »person making«,
eller personifiering. 

Detta ger en kontrast mellan informationsförmedling som
representation och personifieringen som presentation. Re-pre-
sentationen är något som förs fram på nytt, något som i sig är
frånvarande och som kan återupprepas för andra på andra plat-
ser under andra tider. I presentationen är det frågan om nuet,
om en gåva, »a present«, som delas av oss här och nu. Latour
använder kärleksförklaringen som ett exempel på personifie-
ringen. Uttalandet av »jag älskar dig« personifieras som en
gåva av närvaro. Denna kräver en specifik presentationsform
och måste för att existera förnyas varje gång.113

Denna personifiering av närvaron knyter Latour speciellt
samman med konstverk avsedda att fungera som mediatorer av
sakralt innehåll.114 Då är verkets funktion inte att representera
det transcendenta utan att personifiera budskapet genom sin
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egen närvaro. Detta sker genom presentationen och genom den
egenart i såväl spatialitet, temporalitet och materialitet som i
kommunikationen genom konst fordrar uppmärksamhet. Skill-
naden mellan det informativa innehållet och den presentativa
framställningen utgör den mediering som kan ses som konst-
verkets aktivitet. Denna aktivitet, kommunikativ men inte
språklig, kan anses utgöra en gest.115
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sammanfattning av del 1

Denna första del av avhandlingen har behandlat frågan om hur
det kan vara möjligt att artikulera akten att presentera konst-
verk i konstutställningar, d.v.s. vilken terminologi och voka-
bulär som kan vara användbar i analysen av utställningen som
entitet och specifikt forskningsmotiv. Med utgångspunkt i den
befintliga forskningen menar jag att det är möjligt och fruktbart
att generalisera i långt högre grad än vad forskare i allmänhet
har gjort. Det eftersträvansvärda anser jag vara att söka finna
olika sätt att formulera frågor kring konstutställningen som en
kulturell praxis och betydelsegivande process. Diskussionen
framöver kommer att baseras på frekventa begrepp, delar av en
framträdande terminologi med vars hjälp det är möjligt att rita
upp en konceptuell karta av hur det kan vara möjligt att tala om
och tänka på konstutställningen som entitet.

De centrala termer som lyftes fram ur utställningsforskning-
en som hjälp för att hitta olika artikuleringsmöjligheter är me-
dialitet, rumslighet och gest. Dessa begrepp kopplades till konst-
utställningens kommunikativa och betydelsegivande funktion,
vilket tar sig uttryck i dess medierande egenskaper och som fun-
gerar i en diskursiv formation. 

Jag preciserade mitt närmandesätt till utställningen som ett
kommunikativt medium genom att först granska den som en
diskursiv entitet och en diskursiv praktik. Med hjälp av Michel
Foucaults tankegångar om den diskursiva formationen föreslår
jag att konstutställningen kan uppfattas som ett utsägelsefält
där den kommunikativa aktiviteten sker då konstverket visas
med hjälp av en framställande gest. Därmed etablerades den
diskursiva formationens delmoment, utsagan, utsägelsefunk-
tionen och utsägelsefältet som abstraherade, analytiska red-
skap som fungerar parallellt med de extraherade begreppen
gest och rum. 

60 den framställande gesten — del 1



Den verksamhet som anses ske i den diskursiva formationen
fastslogs vara kommunikativ. Konstutställningen som ett kom-
munikativt medium kan dock inte förenklas till en kommunika-
tionsmodell. Där den enklaste modellen för kommunikation in-
volverar en avsändare, ett meddelande och en mottagare hand-
lar utställandet i verkligheten om en komplex sammanflätning
av betydelser, av kompakta lager av mening, uttryck och visu-
aliserade påståenden. I utställningssammanhanget handlar det
om ett exponerande, ett framställande, samtidigt som det förut-
sätter ett betraktande, seende, tittande, upplevande och tolkan-
de. Processen innefattar konstverkets tillblivelse som mening
och betydelse. Alla nivåer i denna process blir sammanflätade
med inte bara den språkliga sfären utan även den fenomenolo-
giska sfären, den psykologiska sfären och den sociala sfären. 

Konstutställningen, menar jag, fungerar både som ett fram-
ställande och representerande medium med framställande och
representerande koder. Konstverken i utställningen är omgivna
av tal, texter och tolkningar, både verbala och icke-verbala.
Här är den framställande, icke-verbala, egenskapen av största
intresse för att gå vidare och se hur mediet genom sin retoriska
nivå påverkar utställningens innehåll, d.v.s. konsten. 

Samtidigt är det väsentligt att vidga mediebegreppet till att
innefatta de av Bruno Latour föreslagna mediatorerna som ak-
tiva aktanter i kommunikationsprocessen. Då kan även konst-
verk ses som mediatorer som kommunicerar bl.a. spel av närva-
ro och mångbottnade tolkningsmöjligheter, vilket jag återkom-
mer till i den senare delen av avhandlingen. Mediatorernas icke-
språkliga uttryckssätt kan vidare granskas genom gestbegrep-
pet som är centralt för hela denna studie. 

Därför är det möjligt att tänka sig konstutställningen som ett
betydelseproducerande, framställande medium som innehåller
kommunikativa aktiviteter i form av en kombination av kom-
munikation om, genom och med konstverk. Konstverken måste
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i sig ses som aktanter, mediatorer, som deltar i en kommunika-
tiv situation vars syfte inte är att vara en renodlad förmedling av
information, utan en situation som tolererar och producerar
vagheter, ofärdigheter, tvetydigheter, ironier och annat som
kan tolkas och förstås på skilda sätt.

Den kommunikativa aktiviteten som förankras i konstver-
kens materialitet kan beskrivas ligga på gränsen mellan det dis-
kursiva, det språkliga och det presentativa. Nästa steg i denna
undersökning blir att granska denna gränstrakt för att ytterli-
gare söka precisera den föreslagna vokabulären för konstut-
ställningen som forskningsområde.
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Del 2



I den andra delen av studien förs en fördjupande diskussion kring begrep-
pen gest och rum. Gesten undersöks genom två förståelseaspekter, dels
som en språklig betydelsegivande entitet och dels som en handling, en upp-
bärande och stödjande akt. Gesten som språklig enhet och uppbärande
akt relateras även till konstverket som aktör och mediator i den kommuni-
kativa situation som utställningen som diskursiv formation utgör. De 
teoretiker som jag hänvisar till är i huvudsak filosoferna Susanne Langer,
Giorgio Agamben och Jean-François Lyotard.

Gesten granskas därefter närmare som framställning, d.v.s. som en
performativ akt och som den retoriska situation den ger upphov till. Här
problematiseras begreppet performativitet som ett gränsområde mellan
språket och akten, mellan talet och framställningen, med utgångspunkt i
Mieke Bals forskning om utställningen samt genom en översikt över sam-
tida tankegångar och appliceringar av performativa och retoriska fråge-
ställningar. 

Utställningen som rumslighet betraktas ur både ett gängse utställnings-
historiskt perspektiv med relation till platsen och arkitekturen, och ur ett
abstraherat platsteoretiskt perspektiv där jag återkommer till rumslighe-
ten i Michel Foucaults tänkande. Därtill förs platsdiskussionen med hjälp
av Henri Lefebvres förståelsemodeller in i en mer social betydelseproduce-
rande situation. 

Denna andra del avslutas i en sammanfattande diskussion av tre meta-
foriska rumsligheter, ramen, agoran och tröskeln. Där spekuleras kring en
dekonstruktion av de resultat som gesten och rummet tillsammans utgör,
d.v.s. utställningar. Ramen — som kunskapens inramning — granskas bl.a.
genom Martin Heideggers enframing och Jacques Derridas parergon; 
agoran — som platsen för representationen — granskas genom bl.a. Jürgen
Habermas och Hannah Arendts teorier om det offentliga rummet; och
tröskeln — rummet för möjligheten för subjektets överskridande — disku-
teras genom i huvudsak Kaja Silvermans tankar om en subjektteoretisk
analys av konstverket som reflektion.



Den framställande gesten

Med basen i resonemanget i studiens första del kan jag konsta-
tera att utställandet som medierande aktivitet kan ses både som
en kommunikation om konst och som ett samspel med konst-
verket i en kommunikation genom eller med konst. Denna
kommunikation baseras då på en icke-verbal uttrycksform som
kan urskiljas som en gest. 

Gesten relaterades ovan, i en parallell läsning av den arkeo-
logiska modellen, till utsägelsefunktionen i den diskursiva for-
mationen. Utsägelsenivån, sade då Foucault, är varken dold
eller synlig, den befinner sig vid språkets gräns. Den definierar
modaliteterna för utsagans — konstverkets — framträdande.116

Det är utsägelsefunktionen, d.v.s. gesten, som sätter olika en-
heter i rörelse. Gesten i sig ger inte »mening« åt dessa enheter
utan sätter dem snarare i förbindelse med ett fält av objekt. Ges-
ten öppnar en mängd möjliga subjektiva positioner åt dessa en-
heter och sätter in dem i ett område av samordning och samexi-
stens. Den bestämmer inte deras identitet utan placerar dem i
ett rum där de investeras, begagnas och upprepas.117

På samma sätt är det också möjligt att tänka sig en framstäl-
lande gest som förutsättningen för att konstverket skall fram-
träda och kontextualiseras. För att klargöra något av detta är
det nödvändigt att se närmare på gesten som fenomen och be-
grepp.

En ordboksdefinition av ordet gest ger innebörder som åt-
börd, handrörelse och min. Därtill hänvisas till betydelser som
yttring, yttre manifestation och grepp.118 I alla olika betydelser
är gesten gränsande till språket, som en form av och möjlighet
för uttryck.119 Gesten blir intressant för att det som uttrycks inte
är tolkningsbart, organiserat eller överenskommet likt ett ver-
balt språk. Det yttrande som gesten anses vara ges en möjlighet
till tolkning beroende på hur den synliggörs.120

Gestens närhet till verbala språksystem väver samman den
med språket och ger den en såväl föregående, supplementerande
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som en stödjande roll.121 Detta innebär att den får en roll som
något som språket grundas i, såväl som något som fungerar
som uttryck tillsammans med språket och något som förstärker
språkets uttryck. Det som blir intressant i vårt fall är att särskilja
gestens möjligheter att verka som betydelsegivande, inte i första
hand i relation till ett verbalt språksystem utan parallellt och
överlappande med konstverket. 

I det följande kommer jag att göra en granskning av två an-
vändningssätt som jag ser som väsentliga för min diskussion om
visandet av konstverket som en betydelsegenererande gest. Jag
urskiljer två nivåer i gestens begrepp: dels som en språklig enhet
med en relation till det diskursiva och dels som en upprätthål-
lande aktivitet, en betydelsegivande handling. Gestens verk-
samhet blir så både en inbyggd osynlig relation och en synlig ak-
tuell aktivitet. 

Jag har valt att diskutera dessa båda nivåer med hjälp av en
rad skilda tänkare. Gestens språkliga relation diskuteras med
bas i den amerikanska filosofen Susanne Langers tankegångar
om formationer av betydelser och kunskap i en symboliserings-
process som hon ser som grundläggande för människan som
biologisk individ. Gesten som en upprätthållande aktivitet i
jämförelse med en producerande eller en framförande verksam-
het diskuteras i relation till den italienske filosofen Giorgio
Agambens tankegångar. För att artikulera det enskilda konst-
verkets aktiva närvaro i gestens framställande verksamhet vid-
gas gestbegreppets nivå i relation till det konstnärliga arbetet
och konstverket genom en läsning av den franske filosofen
Jean-François Lyotards förståelse av gesten. 



gestens symboliserande funktion 

Gestens relation till språket framkommer inom Susanne Lang-
ers konstteori i skillnaden mellan diskursiva och presentatio-
nella former av symbolisering. Symbolisering innebär här vårt
grundläggande sätt att forma kunskap och betydelser av vår
verklighet. Här är det intressant att se hur Langer ser gesten
som central i den presentationella formen av symbolisering. För
att det skall preciseras är det i detta sammanhang relevant att
granska grunderna för Langers tänkande. Detta ger även en in-
blick i diskussionen om det presentationella som jag återkom-
mer till i avhandlingens tredje del. 

Strikt definierat, säger Langer, struktureras verbal symboli-
sering genom språklighet, d.v.s. diskursivitet. Endast genom
denna organisation kan något uttalas. Allt som inte låter sig
projiceras genom diskursivitet är i denna utgångstanke i princip
omöjligt att kommunicera. Språk eller diskursivitet karakteri-
seras av tre saker: för det första har varje språk en vokabulär
och en syntax. Det består av ord som har relativt fixerade bety-
delser. Av dessa konstrueras enligt syntaxens regler samman-
satta symboler som resulterar i nya betydelser. För det andra
kan ett ord i ett språk stå för en rad andra ord, d.v.s. de flesta
betydelser kan uttryckas på flera olika sätt. Detta gör det möj-
ligt att definiera ett enskilt ords betydelse, d.v.s. konstruera en
ordbok. Slutligen kan det i språk finnas alternativa ord för
samma betydelse. En utsaga av en person kan översättas till ett
annat konventionellt system och förstås av andra.122

Det som inte kan uttryckas i en grammatisk uttrycksform
kräver ett annat symbolistiskt schema än det diskursiva språ-
ket. Våra sinneserfarenheter är en formuleringsprocess som or-
ganiserar den omgivande världen. Vi abstraherar former och
formar (conceive) upplevelsen till ett »ting«. Denna form ges
mening. Seendet är en sådan formuleringsprocess och då är det
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möjligt att säga att förståelsen av den visuella världen tar sin
början i ögat.

Visuella former, linjer, färger, proportioner m.m., är i Lang-
ers teori lika kapabla till artikulation, d.v.s. komplexa uttrycks-
fulla kombinationer, som ord. Lagarna som styr dessa kombi-
nationer är dock annorlunda.Visuella former är inte diskursiva.
De presenterar inte sina konstituenter successivt, likt orden i en
sats, utan simultant så att de relationer som styr den visuella
strukturen kan uppfattas i en visuell akt. En idé som innehåller
många skilda men nära relaterade delar eller för många relatio-
ner inom relationer, kan inte »projiceras« i diskursiv form. Det
är för subtilt för talet. 

Symboliseringen som formas enligt sinnesförnimmelser är
en icke-diskursiv symbolism. Dess primära funktion är att kon-
ceptualisera flödet av sensationer och ge oss konkreta »ting«
istället för kalejdoskopiska färger och ljud, och är i sig något
som en språklig tanke inte kan ersätta. I ett icke-diskursivt sym-
bolsystem finns det ingen inre generalitet. Det är främst en pre-
sentation av ett individuellt objekt. En ordlös symbolism är
icke-diskursiv och oöversättbar, den tillåter inte definitioner
inom sitt eget system och kan inte förmedla generaliteter. Icke-
diskursiva symboliska element som formar en större artikule-
rad symbol kan förstås endast genom helhetens betydelse,
genom relationerna inom den totala strukturen. Deras funktion
som symboler är beroende av det faktum att de är involverade i
en simultan integrerad presentation. Denna typ av semantik ger
Langer benämningen »presentationell symbolism« till skillnad
från »diskursiv symbolism« och språk i allmänhet.123

Där symboler verkar finns det mening och tvärtom. Olika
klasser av erfarenheter — t.ex. förnuft, intuition, uppskattning
— korresponderar i Langers teori med olika typer av symbolisk
mediering. Det symboliska material som ges våra sinnen — ge-
stalterna, eller de fundamentala perceptuella formerna som får
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oss att forma en värld av ting och händelser ur ett pandemoni-
um av intryck — tillhör en presentationell ordning. Detta inne-
bär att betydelser uppstår genom den »exposition« ordet får,
d.v.s. vilket slags kontext, form och gester som det omges av. 

Den presentationella ordningen växer ur den flyktiga, ensta-
ka, statiska bilden som presenterar ett enkelt begrepp till större
och större enheter av successiva bilder. Dessa, menar Langer,
refererar till varandra, byter scener, blir rörliga ting genom
vilka vi uppfattar händelsernas gång. Det första vi gör med bil-
der är att skapa en historia, liksom det första vi gör med ord är
att påstå något.

Karakteristiskt för presentationell symbolism, säger Langer,
är att många begrepp kan glida in i varandra, läggas över var-
andra till ett totalt uttryck och förtätas utan att alla delar visas.
Presentationella symboler har heller inga negativ. Det finns
ingen operation som vänder deras sanningsvärde och det kan
inte finnas några motsägelser. Den presentationella symbolen
kan heller inte sägas vara verifierbar. Det som anses vara falskt
eller osant här är inte en negation utan kan snarare uppfattas
som ett misslyckande. I den presentationella symbolismen går
det inte att påvisa någon osanning, utan det som misslyckas
leder till vad Langer ser som »inexpressivitet«.124

Gesten i den presentationella ordningen

Central i den presentationella symboliseringens skapande av
mening och betydelser är, enligt Langers tänkande, gesten som
en expressiv form. Hon ser gestens ursprung ligga i en intuitiv
och reagerande handling, likt en signal, en rörelse som utlösts
av något föreliggande uttryck. Så fort en expressiv handling är
utförd utan inre flyktigt tvång är den dock inte längre självex-
pressiv. Den är då expressiv i en logisk mening. Den expressiva
handlingen är inte ett tecken på, eller en signal för, den emotion
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som den förmedlar utan en symbol för den. Då representerar,
denoterar, den denna känsla och kan endast ge en åminnelse av
den även för aktören som utför den. När en handling får denna
typ av mening blir den en gest. 

Gester kan vara »abortiva« imitationer av handlingar, d.v.s.
endast visa de mest betydelsefulla dragen. Gesternas aspekter
blir i en social kontext fixerade och de kan medvetet användas
för att kommunicera en idé om de känslor som gav upphov till
dem. Eftersom de är avsiktliga gester och inte emotionella hän-
delser kan de inte längre spontant varieras, utan är bundna till
en noggrann och exakt repetition som efterhand gör dem lika
bekanta som ord eller toner. Ju bättre en handling förstås och ju
oftare den är associerad med en symbolisk gest, desto mer for-
mell och kursiv kan den rörelse vara som representerar den.
Den blir en referens snarare än en representation.125

För Langer är gestens uppkomst och expressivitet grundläg-
gande för t.ex. danskonsten och den utgör en bas för hennes
fortsatta konstfilosofi.126 Hon relaterar den även till en sakral
praktik som ytterligare belyser gestens potential som term för
frågeställningarna i denna studie. För när den konventionalise-
rade gesten kombineras med specifika föremål — i Langers fall
sakrala ting — närmar den sig formen av en ritual.127 Då innebär
det att gesten inbegripits i ett sammanhang och inte längre kan
urskiljas som en egen handling. 

Genom Langers tankegångar kan man så tänka sig att gesten
sammanförd med konstverket, knuten till konstföremålet eller
den konstnärliga akten, kan ses som ritualiserad. I utställnings-
praktiken, utställningskulturen, är ritualiseringen ytterligare
omformad och sekulariserad. Det som i en rit har kunnat urskil-
jas som en rituell gest, utförd efter strikta regler, har inbegripits
i utställandet som en oartikulerad förutsättning. Detta kan
även ses som en ingång i undersökandet av relationen mellan
konstverket och gesten. 
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den upprätthållande gesten

Också för den italienske filosofen Giorgio Agamben uppträder
gesten som relaterad till en språklig betydelseformation, men
snarare som ett karaktärsdrag, en egenskap av ett varande som
uttrycks i språkligheten.128 Denna egenskap ger enligt Agam-
bens filosofiska tänkande i förlängningen språkligheten en nivå
av händelse (event) som blir central för delad mänsklig aktivi-
tet.129 Giorgio Agamben betonar tydligt gestens mellanläge och
öppenhet som betydelsegivande handling. Detta kan tolkas
som en ambivalens, en mångtydighet som jag ser som en positiv
elasticitet i begreppet. Jag diskuterar här den del av Agambens
tolkning av gesten som betonar den som en akt, en betydelsegi-
vande handling och vad detta har för konsekvenser. 

Med bas i den latinska etymologin av gesten, »gerere«, gör
Agamben med hjälp av den romanska filosofen Varros tolkning
av det latinska språket ett tillägg av gesten som en handlingens
tredje kategori.130 Detta framstår i relationerna och skillnader-
na mellan »facere«, »agere« och »gerere«. Facere indikerar i
denna uppdelning en handling, något som man gör, faciunt.
Agere däremot är ett agerande utan ett nödvändigt handlande.
Gerere blir en tredje typ av verksamhet som är upprätthållande.
Varro specificerar skillnaderna på följande sätt:

För en person kan facere något och inte agere det, såsom en poet facit »gör«
en pjäs, men inte framför den, och å andra sidan en skådespelare agit, »age-
rar« men inte gör den, och så är pjäsen fit »gjord« av poeten, inte agerad,
och agitur »agerad« av skådespelaren, inte gjord. Å andra sidan, när det
sägs att »imperatorn« gerere upprätthåller verksamhet, är detta varken
facit, gör, eller agit, agerar, utan gerit, upprätthåller, d.v.s. stöder, en bety-
delse som kommit från dem som gerunt »bär« bördor, eftersom de stöder
dem.131

Det som sålunda karakteriserar gesten är att inget tillverkas,
görs, eller ageras, framförs, utan något snarare upprätthålles
(endures) och stödjes (is supported). Här, menar Agamben,
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öppnas det upp en sfär, en rumslighet, som ger utrymme för vad
han menar är en etisk dimension. 132

Varros tudelning mellan facere och agere går tillbaka på den
aristoteliska distinktionen mellan handlingen som poesis och
handlingen som praxis. Poesis är då en produktiv handling som
har ett ändamål utanför sig själv medan praxis är ett agerande
som inte syftar till något mål, en god handling är ett ändamål i
sig själv.133 Där tillverkandet, produktionen, påvisar medlen
med ett ändamål i externa händelser har praxis, handlingen,
som medel inte några yttre ändamål i sig. Det tillägg som görs
med gesten ger en handlingskategori som påvisar att åtskillna-
den mellan ändamål och medel inte är det enda alternativet,
utan att det finns ett mellanläge som upprätthåller en möjlighet
till ställningstagande i en medialitet i sig.

Gesten i denna betydelse fungerar inte praktiskt, den produ-
cerar inte utan har istället uppgiften att stödja, att se till att
något blir slut- eller framfört. Gesten bär och stöder; den är ett
medium som upprätthåller sig själv som ett medium. Gesten
blir ett sätt att kommunicera möjligheten till kommunikationen
i sig.134

Agamben går så långt i sin tankegång att han ser människans
varande i språket som en gest, som en ren medialitet vilket inte
är möjligt att uttrycka i ett yttrande. 

Gesten är förevisandet av medialiteten: den är processen av att göra medlen
synliga i sig. Den tillåter framkomsten av människans varande-i-mediet och
öppnar så upp en etisk dimension för dem.135

Den sfär som öppnas upp av gesten är dock inte fast, slutgiltig
eller säker. Enligt Agamben är gesten ett medium som sträcker
sig efter ett mål men eftersom dess funktion inte är att nå målet
utan endast att stödja denna strävan, vänds gesten tillbaka mot
sig själv. Gesten tar risken att målet inte blir nått. I en kommu-
nikativ situation kan den andre förbli blind för min gest.136

Här återkommer vi till tanken på en möjlighet till missupp-
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fattningar i medialiteten, till tanken om kommunikationen som
en sfär som tolererar risktaganden och pluralistiska tolkningar
såsom diskuterades i föregående del av avhandlingen. Därtill
betonas ytterligare genom den etiska dimensionen i den upp-
öppnade sfären ett behov och en artikulering av en förhand-
lingssituation, vilket jag återkommer till lite senare. 

Det blir nu relevant att se hur den aktiva rollen hos konstver-
ket tar sig an gestens dubbla möjlighet av att vara både en
språklig intern förstärkning och en extern påverkande hand-
ling. Det kan ses som konstnärens övertagande av den framstäl-
lande gesten såsom den tyska konsthistorikern Beatrice von Bis-
marck har uppmärksammat som en konsekvens av Agambens
tankegång i en konkret utställningssituation. Det kan dock även
ses som en fördjupad del av verkets existens, vilket gör att jag
åter vänder mig till Jean-François Lyotard och hans diskussion
om konstverket som gest.

konstverket som gest

I en artikel rubricerad Gestures of Exhibiting gör den tyska
konsthistorikern Beatrice von Bismarck en iakttagelse som stär-
ker min tanke om den framställande gestens tänjbara men av-
görande roll i konstutställningen.137 Med bas i just Agambens
diskussion om gesten som upprätthållare av visandet i sig be-
skriver hon genom ett fåtal exempel hur denna gest har använts
av konstnärer i specifika utställningssituationer under de senaste
decennierna. 

von Bismarck skisserar tre väsentliga element som konstnä-
rerna har tagit i användning som tekniker för det visuella fram-
ställandet. Dessa är för det första en kontextualisering av verket
i olika variationer och möjligheter av kombinationer, anknyt-
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ningar och utgångspunkter för tolkningar. Här ges som exem-
pel Louise Lawlers fotografiska approprieringar och arrange-
mang från 1981/82 där den offentliga presentationen av en
annan konstnärs verk dokumenteras, kommenteras och synlig-
görs. 

Det andra redskapet i åskådliggörandet av visualiseringens
tekniker som von Bismarck iakttar är det sätt som betraktaren
positioneras i verkets uppbyggnad och framställning. Hon be-
skriver Renée Greens installation Between and Including från
1999, där olika strategier för betraktande och visande har inte-
grerats som demonstrationer av varianter vanligtvis osynliga
och inbäddade i konventioner: ett frontalt betraktande med
ideala avstånd, cinematiskt betraktande i ett mörklagt rum, in-
teraktivt betraktande med valmöjligheter, immersivt betrak-
tande nedsjunken i en mjuk soffa, betraktande med fysisk kon-
takt med material och ett medverkande betraktande genom till-
lägg och egna kommentarer. 

I det tredje exemplet abstraheras situationen ytterligare
genom Joelle Tuerlinckx installation från Documenta 11 år
2002 med titeln Anlagen: Das Project. Nach der Raumbesich-
tigung — Möglichkeiten, Unmöglichkeiten, Neuheiten — eini-
ge Anmerkungen zum Raum + Vorhaben. Här tycks det vara
frågan om gestens mer inbyggda funktion som en egenskap som
vid en missuppfattning kan vändas mot sig själv. von Bismarck
beskriver Tuerlinckx installation som rum som beskriver rum
som visar. Filmer, diabilder, anteckningsböcker, lösa väggar,
hyllor och piedestaler visas som visningstekniska medel. Det
som visas är visandet i sig, avskalat, »aborterat« till en gest, vil-
ken inte kan sägas betyda något utan endast uppbär möjlighe-
ten till att se.

von Bismarcks skissering är ett bra exempel på hur den fram-
ställande gesten alltmer blivit synliggjord som en del i en konst-
närlig strategi i utställningssituationen. Jag menar ändå att ges-
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ten som parallell till utsägelsefunktionen ligger djupare i konsti-
tutionen av konstverket. Därtill ser jag denna konstnärliga stra-
tegi som förankrad i den moderna konsthistorien, vilket jag
återkommer till i avhandlingens senare del.

Den omvända gesten

En etymologisk tolkning av begreppet gest i det latinska gerere
ligger till grunden även för den franske filosofen Jean-François
Lyotards förståelse och användning av det. Här är det fråga om
konstverket som gest i förhållandet till hanteringen av det. Det
kan förstås som en hantering av konstverkets symboliserande
uttrycksform, dess språk, som en kommentar eller som kri-
tik.138 Jag ser att hanteringen av konstverket som gest aktualise-
ras i framvisandet av det. Då blir konstverket hanterat i den ak-
tiva roll som den gavs av Bruno Latour som aktant, som själv-
ständig mediator. 

Den konstnärliga formen, menar Lyotard, skriver med nöd-
vändighet in sig i det som kallas sensorium, det som kan uppfat-
tas som sensoriskt material utbrett i tid och rum. För Lyotard
kan konstverket tänkas som en gest bestående av rum/tid/mate-
rial.139

Denna gest har ingen upphovsman. Istället är det detta
rum/tid/material som i sig »gerere«, upprätthåller, och verket
är endast ett nedslag av denna gest i perceptionens och erfaren-
hetens rum/tid/material. Därigenom skiljer Lyotard på det
rum/tid/material som »gerere« och det rum/tid/material som
verket framställs i, där gesten ger vittnesbörd om eller spår av
det förstnämnda. 

Lyotard gör skillnad mellan konstverkets rum/tid/material
och det som synliggörs genom gesten. Gesten blir därför en be-
teckning för något som benämner det som konsten enligt Lyo-
tard har sitt ursprung i: konflikten mellan det som kan förestäl-
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las och det som kan betecknas genom begrepp.140 För denna gest
tar Lyotard i användning det latinska supinumet »gestus«.141

Det latinska verbet »gerere« betecknar i Lyotards använd-
ning ett bestämt sätt att förhålla sig på. Det är här ett tillstånd
som betecknas i och för sig själv utan relation, d.v.s. utan ett
förhållande till något annat. »Hållningen« är det sätt som detta
tillstånd förhåller sig till sig själv. Den är »autotetisk«, hållan-
de vid egen kraft.142

När verbet »gerere« substantiveras till supinumet »gestus«
innefattas även betydelsen av själva den grammatiska formen,
»supinus« — omböjt. En »gestus« är så en hållning, men om-
böjd, vriden. Den böjda bemärkelsen, vridningen, kan relateras
till det sätt med vilken handen genom en gest vänder insidan till
utsida. Supinumet, »gestus«, är en fasthållen vändning i förhål-
lande till det aktiva verbet, »gerere«. 

I min tolkning av Lyotards tänkande föreslås att konstverket
som »gestus« är spåret av en vridning som hålls fast i förhållan-
de till perceptionens och erfarenhetens rum/tid/material genom
hanteringen av den, genom den aktiva, framställande gesten.
Detta spår av en vändning kan vara möjligt att läsa in i Joelle
Tuerlinckx installation som nämndes ovan. På samma sätt är
det möjligt att knyta an till den diskussion som fördes av Thierry
de Duve i relationen mellan utsagan och konstverket. Där påvi-
sades hur konstverket inte kan ses som diskursivt utan osten-
sivt, utpekande. Denna utpekande gest innebar ett slags utsaga,
ett uttalande om verket i sig, både som utgående från sig själv
och som en legitimation för den egna existensen. Denna gest
blir väsentlig genom den förhandlingssituation som uppstår i
den kommunikativa händelse som utställningen utgör.

Den framställande gesten granskas i denna studie som en in-
nehavare av en legitimerande funktion gällande konstverket i
konstutställningen som har sitt ursprung i Lyotards tankar om
att kunskapsproduktionen legitimeras av språkspel. Här fram-
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står en parallell med att utsägelsefunktionen, gesten, är uppbä-
rande. Den deltar i ett spel av betydelseproducerande processer
och är därigenom performativ. Nästa steg i undersökningen
blir att titta på hur den utställande gesten fungerar i sin perfor-
mativitet. 
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Implicerade retoriska figurer 
och performativa gester

Den teoretiker som tydligast sökt att artikulera utställningen
och utställandet som ett led i en diskursiv process är holländ-
skan Mieke Bal. Hennes essäsamling Double Exposure från
1996 ger en rad nycklar för artikulering kring utställandet som
diskurs och forskningsfält. När Bal talar om den exponerande
gesten (the gesture of exposure) uppfattar jag dock hennes bruk
av gestbegreppet mycket allmänt och egentligen relativt opro-
blematiserat vilket lämnar många frågor oställda. 

Sina analyser av utställningar bygger Bal upp som en narra-
tiv väv. Hon utgår från färdigställda situationer, från ett »här
och nu«, både som museibesökare och betraktare av främst his-
toriska målningar. Hon för samman utställningar av konstverk
och kulturhistoriska objekt, och hon talar om museala prakti-
ker som hon menar bör avläsas kritiskt och avslöjas i sin reto-
riska hållning. Utställningen är för henne en expositionär nar-
rativ som hon samtidigt ser som konstativ, d.v.s. innehavare av
ett sanningsvärde. 

En grundläggande aspekt som jag följer i Mieke Bals tanke-
gångar är hennes dekonstruktiva attityd gentemot ett retoriskt
närmande av konstverkets presentation som en betydelsepro-
ducerande akt. Genom detta betraktelsesätt är det möjligt att
söka se hur betydelserna hos konstverket ligger i de sätt som de
»fokaliseras«143 och är inbäddade i den aktuella diskursiva si-
tuationen. Betydelsen hos konstverket är djupt involverad i dess
kontextuella fält, i den specifika performans som äger rum vid
dess mottagande.144 Utställningen kan då ses som en rumslighet
som fylls av en diskurs bestående av tecken för jag, du, han, hon
o.s.v., ett rum för samtal och berättelser. 

Där Bal i sitt arbete dekonstruerar de olika strukturerna som
narrativen med konstverken tar sig uttryck i arbetar jag dock i
min studie med det stadium som föregår skedet som bildar en
berättelse, d.v.s. något som är förutsättningen för att det skall
kunna tolkas som en narrativ. I min granskning vill jag därtill se
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på verket som aktiv aktör och ge det en delaktighet i den expo-
nerande gestens akt. Som vi såg i de föregående kapitlen ser jag
på konstverkens roll i utställningen som aktörer i något som
kan ses som konstverkets tillblivande.

apo-deik-numai

I sin bok Double Exposure tar Mieke Bal som sin centrala ut-
gångspunkt ett grekiskt verb som inbegriper olika nivåer av bety-
delser om akten att presentera/exponera — apo-deik-numai.145

Detta verb refererar till en akt som »gör en offentlig presenta-
tion« eller »demonstrerar offentligt«. Verbet kan böjas till ett
substantiv som betyder en åsikt, en uppfattning eller en bedöm-
ning, och som hänvisar till en offentlig presentation av någons
synpunkter. Det kan också hänvisa till ett utförande av gärning-
ar som förtjänar att offentliggöras. 

Bal följer de båda första av dessa tre referenser, d.v.s. att of-
fentliggöra någons synpunkter med påvisandet av en uppfatt-
ning. Detta innebär att för henne är en presentation också alltid
ett argument. Exponerandet, utställandet innehåller då även
det subjekt som visar. Jaget bakom akten avslöjas. Den expone-
rande gesten är för Bal en gest som pekar på något och tycks
säga: »Titta!« Till detta »Titta!« bifogar Bal ett implicerat »så
här är det!«, vilket genast ger gesten en epistemologisk auktori-
tet. Detta artikuleras av någon som »vet«. Bal urskiljer denna
auktoritära gest i den diskurs som museiinstitutionen fungerar
inom och upprätthåller genom sin verksamhet.146

Troget det grekiska verbet för visande är denna diskurs apo-deik-tisk: å ena
sidan bekräftande, demonstrativ och auktoritär, å den andra förmodande,
ofta påstridig.147

För att beskriva situationen för denna exponerande gest drar



Bal en parallell till vad hon ser som en diskursiv akt och en sär-
skild sorts talakt. Dessa akter är inte nödvändigtvis lingvistiska
i termer av det medium i vilka de utförs. De är snarare baserade
på de kommunikativa möjligheter som erbjuds av språket. Bal
följer den franske lingvisten Emile Benvenistes teorier om sub-
jektiviteter i språket och sätter upp ett triangulärt rollspel. En
»första person«, d.v.s. den som visar, talar till en »andra per-
son«, d.v.s. museibesökaren om en »tredje person«, d.v.s. det
utställda föremålet som inte deltar i samtalet.148 Bal ser den dis-
kurs som omger utställningen, eller snarare den diskurs som ut-
ställningen i sig utgör, som »konstativ«, informativ och affir-
mativ. Denna diskurs har genom detta ett sanningsvärde, vilket
innebär att det påstående som här förmedlas förväntas vara an-
tingen sant eller falskt. Bal koncentrerar sina analyser till den
skillnad som finns mellan det framställda objektet och det som
påstås om det i samband med visandet. Som den »tredje perso-
nen« i Bals konstellation står det visade konstverket och hennes
utgångspunkt är att verket som närvarande ting (thing) går
samman med det som sägs om det (sign). Därmed blir sägandet
om tinget det som ger det mening, och formar en berättelse
kring och om det. 

Mieke Bals kritiska närmandesätt tar huvudsakligen endast
en av nivåerna i betydelserna som refereras till genom det gre-
kiska verbet apo-deik-numai i beaktande, nämligen det som
hänvisar till ett offentliggörande av någons åsikt och uppfatt-
ning i samband med att någonting visas. Jag ser det som givan-
de att öppna upp även en annan riktning, den som är en presen-
tation av ett utförande av gärningar som ses värda att framfö-
ras offentligt. Detta överför hänvisningen till talakter från den
konstativa akten — den som tillskrivs ett sanningsvärde — till
den performativa akten — den som slår samman sägandet med
utförandet och som inte kan göra anspråk på sanning utöver
konventioner och retoriska metoder. Bal hänvisar också i sin

80 den framställande gesten — del 2



diskussion kort till denna performativa nivå av framvisandet
som en konsekvens av den konstativa akten som tar sig i uttryck
i hur det som visas blir »verkligt«, d.v.s. att ett närvarande ob-
jekt inte kan förnekas. Denna »detta är verkligt« sammanställs
i konstutställningen med »detta är konst« som samtidigt kan
ses användas som en förenkling av betydelsen av framvisan-
det.149 Performativiteten utvecklas dock inte vidare i hennes re-
sonemang. Det är den nivån av visandet som jag här fortsätter
studien med. 

gestens performativitet och retorik

I diskussionen kring utställandet som en diskursiv praktik har
det framkommit att konstutställningen kan undersökas som ett
medierande, språkligt fungerande fenomen. Jag har valt att an-
vända den »mellanspråkliga« formen gest för att diskutera ut-
ställandet som ett sätt att fungera och agera.150 En implicit
grunduppgift för den moderna konstutställningen kan sägas
vara att upprätthålla konstbegreppet och en konventionalise-
rad form för relationen mellan konstverket och betraktaren.
Att visa något, att visa upp något, är att uttala något, att perfor-
mera något. Utställandet balanserar mellan språkliga prestatio-
ner, utsagor och visuell argumentation. Denna akt är också in-
bäddad i en retorisk akt, en akt som föregås av planering, tar sin
form i ett utförande och har en specifik riktning. 

Genom att granska gesten som performativ, att se utställ-
ningen som en performativ talakt, kan vi se hur konsten brukas
för att tjäna utställningen i dess element som tal.151 Då frigör vi
utställningen till ett självständigt medium genom att se beroende-
bandet både till institutionen och till det enskilda konstverket,
och kan urskilja de sätt på vilka den producerar betydelser.
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Detta leder till att utställningen endast kan anses innehålla sitt
eget sanningsvärde, vilket alltid kan ifrågasättas och diskuteras
beroende på vem som är i betraktarens position.

Den ursprungliga definitionen av performativitet är lingvis-
tisk och baserad på den engelske språkfilosofen J. L. Austins
term. Den performativa talakten ställer Austin till en början i
motsatt ställning mot en konstativ talakt. Där den konstativa
akten fastställer fakta genom en beskrivning fungerar den per-
formativa akten som producerande, som i sig ett faktum.152 An-
vändningen av denna term utvecklas vidare av John Searle.153

Performativen är i princip ett yttrande som samtidigt som det
uttalas utför en akt. Klassiska exempel är löftet i »Jag lovar«
och »Mötet förklaras härmed avslutat«, varigenom beskrivan-
det genom en talakt »räknas« som en performans, ett utföran-
de av det språkligt uttalade. 

För Austin är den performativa talakten kommunikativ och
fungerar genom sin egen kraft, men vad som kommuniceras
och hur det sker förblir i hans projekt utan någon slutgiltig teo-
retisering. Genom de problematiseringar som Austin gör i sin
bearbetning av performativa talakter preciserar han dessas ur-
skiljbarhet och bruk till vissa typer av kontexter. Då, menar
han, är det inte möjligt att tala om sanna eller falska talakter,
men väl om lyckade och misslyckade, »lyckliga« och »olyckli-
ga«, performativer. En specifik typ av performativen är exem-
pelvis vigselakten där det är kulturellt och situationellt bundet
när akten kan anses giltig och därigenom lyckad. 

En nutida tolkning av performativiteten som en språkligt
och icke-språkligt baserad akt har utvecklats inom bl.a. antro-
pologi, dekonstruktiv filosofi, genusforskning och inom teater-
forskning. Här generaliseras termen ofta till att referera till
nästintill alla aktiviteter som påverkar den sociala konstruktio-
nen av betydelser i en kommunikativ situation eller knutet till
frågor om subjektiviteters tillkomst. Performativitet är alltså ett
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flitigt använt begrepp som har övergått från att vara knutet till
en typ av talakter till att vara en övergripande nyans av alla be-
tydelseformerande och kommunikativa akter, vare sig det är di-
rekt knutet till en språklig akt, en social närvaro eller en tea-
traliserad situation. 

Den performativa vändningen154 inom kulturforskningen är
en pågående process och har i sig inte utforskats eller artikule-
rats så mycket ännu. Performativitetsforskaren Alice Laagay
gör en belysande förenklad strukturering i sin granskning av
den performativa diskursen till fyra huvudsakliga använd-
ningsområden: språket, identiteten, kulturen och konsten.155

Denna uppdelning fungerar som ett analytiskt hjälpmedel sam-
tidigt som den påvisar att det är de övergångar och överlapp-
ningar som sker som blir intressantast. 

I denna studie är sammanflätningen av det performativa i
språket, i det framställda konstverket och den kommunikativa
situationen som därigenom skapas grunden för en betydelse-
producerande situation. Samtidigt återfinns i utställandets akt
relationen till en performance-akt med bakgrunden i det teatrala
»mise-en-scène«, det som iscensatts.

performativitet och symbolisering

Den amerikanska språkforskaren Eva Sweetser följer John Se-
arles tänkande när hon gör en åtskillnad mellan beskrivande
och performativt bruk av symbolisk representation.156 Ett be-
skrivande bruk är något som kan verifieras, man kan fråga sig
huruvida beskrivningen är korrekt. Denna möjlighet finns inte
i det performativa bruket. Istället är den beskrivna »verkliga«
världen formad av talakten. 

Här är det möjligt att göra en jämförelse med att visa ett
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konstverk. Ett visande som en beskrivande akt skulle kunna
vara »detta är ett verk av nn«. Ett visande som en performativ
akt skulle å sin sida vara »detta är ett konstverk och det är värt
att granskas«. Denna avgörande skillnad mellan den beskri-
vande akten och den performativa akten är vad Sweetser med
referens till Searle kallar »direction of fit between Word and
World«157, d.v.s. en anpassning mellan världen och det som
sägs, uttalas om den. I en beskrivande akt anpassas uttalandet
till en verklig eller imaginär värld, medan det i en performativ
akt finns ett försök till att anpassa världen till uttalandet, till det
som sägs om den. Den performativa akten har för avsikt att få
till stånd något istället för att endast beskriva det.158

Sweetser följer Searle i ytterligare en distinktion som görs
mellan att utföra en akt genom att beskriva den och genom att
utföra akten med hjälp av andra medel. Detta leder oss till det
utomspråkliga, icke-lingvistiska bruket av performativiteten.
Basen för en utomspråklig performativitet är tanken att »hand-
lingen talar högre än ord«.159 Detta betyder att man ser hand-
lingen som synliggörande av någons intentioner och beteenden
på ett helt annat sätt än vad ord kan göra. I detta sammanhang
ges ofta exempel på icke-lingvistisk performativitet som åter-
finns inom ritualen och magin. Inom dessa sfärer brukas bilder
och riter till att i verkligheten få till stånd de situationer som är
representerade. Inom utställandets akter och konstutställning-
ens tradition och praktik finns det många paralleller till ritualer
och symboliska riter, även om det inte är möjligt att direkt jäm-
ställa intentionerna med dem.160

Symboliseringens destabilisering

Den dekonstruktiva filosofin har destabiliserat både gränserna
för de institutionaliserade omständigheterna för symboliseran-
de talakter och relationen mellan det som performeras och värl-
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den.161 Den franske filosofen Jacques Derrida har i sin kritik av
Austins teorier ifrågasatt idén om att språket skulle kunna ana-
lyseras som absolut och slutgiltigt meningsfullt samtidigt som
han ifrågasätter kommunikativiteten som en implicit intention. 

I sin text Signatur, händelse, kontext öppnar Derrida en dis-
kussion kring Austins tankar om en förväntad kontext för att
något skall kunna ses som en »lyckad« performativ talakt.162

För Derrida är det inte möjligt att avgränsa en specifik kontext
för en ursprunglig talakt som legitimeras däri. För honom är
den performativa talakten en del av språkets karaktär av att
vara ett upprepande, ett citat, av tidigare uttalanden.163 Den
performativa aktens kraft finns för Derrida i dess möjlighet att
frigöra sig från varje form av kontextualisering.164

Derrida ifrågasätter även Austins förnekande av performati-
vitetens värde som förståelsekategori utanför det som Austin
kallar för en »normal« talaktssituation. Austin definierar inte
denna normalitet i sin föreläsning men beskriver det som avvi-
ker såsom exceptionellt språkbruk — poesi, fiktion, citat, skåde-
spel, recitation m.m. — och något som är »parasiterande« på
gängse språkbruksmodeller och därför inte möjliga att ta i be-
aktande vid analysen av mening.165 Derrida för å sin sida möj-
ligheterna till situationens differentiering vidare till att det spe-
cifikt är de situationer som inte är de förväntade — men de som
genom sin existens utgör en nödvändig skillnad — som synlig-
gör språkets karaktär och möjliggör performativens kraft och
verkan. Ritualen och det teatrala uttrycket ses i sin negativa
hantering istället som arketyper för språkets tänjbarhet i an-
vändningen.

Föreställning — framställning — utställning

Den problematisering av en normativ eller s.k. »lyckad« situa-
tion för den performativa talaktens vara eller icke vara som ak-
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tualiseras i Derridas kritik av Austin kan ses som parallell till
den amerikanske formalistiske konstkritikern Michael Frieds
attack mot företrädare för en minimalistisk konstriktning gäl-
lande konstupplevelsens teatralisering.166 I sin välkända essä från
1967 kritiserar Fried just det som skulle kunna kallas för per-
formativitet i den minimalistiska skulpturen. Den »normala«
talaktssituationen skulle då motsvara en reglerad situation för
konstpresentation samtidigt som konstupplevelsen följer för-
väntade mönster. Denna »normala« situation hotas enligt Fried
av en skiftning mot något som uppfattades som »teatralitet«.167

Som företrädare för en formalistisk modernism förkastar
Michael Fried tanken på en teatraliserad tolkning eller uttryck
av konstverket i relation till en utställningssituation. Denna tea-
tralisering grundas i en uppmärksammad relationalitet mellan
konstverket, utställningsrummet och betraktaren såsom den
synliggjorts av minimalismens teoretiskt inriktade konstnä-
rer.168 Teatraliseringen kom att representera det »orena«169 in-
flytandet av utanförliggande faktorer på det modernistiska
konstverket. 

Hur vi skall förstå teatralitet idag är inte lika lätt att klargö-
ra. I vilken utsträckning kan man se på utställandets akt som
teatral? Vilken relation har den framställande gesten till tea-
terns uttalanden, yttranden och akter?

Den amerikanske modernitetsforskaren William Eggington
ser teatraliteten som en del av en rumslig förståelse av moderni-
tetsprocessen inom den västerländska kulturen.170 Han ser fram-
växten av teatern och en teatral praxis som en del av formatio-
nen av en modern världsuppfattning, en strukturering av det
moderna subjektets relation till omvärlden och samtidigt en or-
ganisering och produktion av kunskap. Samspelet mellan före-
ställandet och den närvarande (eller icke-närvarande) åskåda-
ren/motspelaren ger den spatiala basen för en närvaro i världen.
Teatraliteten blir i denna tolkning en annan beteckning för en
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medialitet som knyter samman, grundar och formar kunskap.
Teatraliteten knyter samman språket med rummet, seendet med
upplevandet och det kommunikativa med det medierade.

Utställningen som ett uttryck för teatraliseringen som me-
dialitet lyfter fram ytterligare två begreppshelheter till dialog.
Den ena involverar det omfattande »mise-en-scène« och den
andra fångas upp av det som kallats den »expositionära appa-
raten«. »Mise-en-scène« involverar inom olika diskurser en
helhetsaspekt på hur en scen, en set-up — eller en utställning —
har satts samman visuellt, dramaturgiskt och tekniskt. Detta
begrepp har sitt ursprung i teatern men används även inom
bl.a. filmteori i analyser av strukturer av enskilda scener eller
enskilda bildrutor. I alla dess användningsformer hänvisar be-
greppet till en iscensättning som görs färdig för att presenteras
som en helhet. Tanken på en expositionär apparat tillför å sin
sida situationen en kontext samt en interaktivitet och ett spel
mellan olika parter involverade i visualiseringen.171 Detta inne-
bär att framställningen av en helhetsscen blir uppbruten till ett
samspel som är mer eller mindre förhandlingsbart. 

Den expositionära apparaten kan anses fungera relativt ri-
goröst såsom det framkommer i den tidigare diskuterade analy-
sen av Tony Bennett, men även som en överraskande vändning
av betydelseformationer i en social situation. Detta uppmärk-
sammas av kulturteoretikern Irit Rogoff i en text där hon be-
skriver ett utställningsbesök där själva utställningens »mise-en-
scene« helt överskuggades av det spel som iscensattes av de be-
sökare som medvetet eller omedvetet ifört sig roller av »betrak-
taren«.172 Där utställningen på ett kontrollerat sätt iscensatte
och behandlade temat »maskuliniteter«, blev frågan om kön
och identitet subversivt omförhandlat genom iakttagelsen av
besökarnas klädsel, beteende och interaktivitet. 

Diskussionen har således glidit över i ett spel mellan det som
främst kallas performativitet och det som uppfattas som perfor-
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mance. Relationen dem emellan är inte tydlig, snarare möts
flera ingångar till framställandets problematik i dessa båda be-
grepp. Laagay söker särskilja begreppen genom en relation till
subjektet, till en personifiering i en akt. Baserat på artikulering-
ar hos Judith Butler görs en åtskillnad mellan »performancen«
som förutsätter ett subjekt och »performativiteten« som i sig
ifrågasätter föreställningen om ett subjekt.173 Att tala om per-
formativitet innebär således inte att tala om en specifik persons
språkliga uttryck, utan att söka nå den nivå av språket i sig som
kan anses agera och de effekter som detta agerande har på verk-
ligheten.

En annan väsentlig skillnad mellan performativitet och per-
formance är den relation de har till upprepningen. Om man
såsom Derrida och Butler anser performativens kraft ligga i
dess repetivitet och citerande egenskaper är dess möjlighet att
lösgöras och upprepas central i allra högsta grad. Däremot har
performancens kraft setts i att även om den upprepas har den
varje gång nya egenskaper gör den till ett nytt framförande. En-
ligt den amerikanska performanceforskaren Peggy Phelans tan-
kegång blir en performance till genom att försvinna; genom att
födas upphör den att existera. Den finns till just så länge som
den utövas och innehåller alltid en temporalitet, ett element av
en melankolisk längtan efter att bli ihågkommen.174

Visandet av konst kan således ses som ett komplext perfor-
mativt agerande som tar sig formen av en aktivitet som är invol-
verad i en typ av performance. Den performativa gesten är in-
volverad i en kommunikation, inte om konst, utan genom och
med konst som stärks genom att upprepas. Samtidigt ligger en
nivå av varje utställnings värde i dess temporalitet, i att inte
vara möjlig att återskapas som upplevelse och situation.175

I J. L. Austins ursprungliga analys av den performativa tal-
akten är utgångspunkten den att sägandet uppfylls i en akt (say-
ing is doing). När det gäller utställandet kan man se det som en
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spegelvänd aktivitet, den synliga akten blir det aktiva uttalan-
det: (doing is saying). Härnäst gäller det att se hur den framstäl-
lande, performativa gesten kan anses vara inbäddad i, samtidigt
som den formulerar, en retorisk situation.

den retoriska akten

Den performativa vändningen som råder inom kulturforsk-
ningen kan även sägas innefatta en retorisk vändning. Här kan
man jämföra »the performative turn« med »the rhetoric turn«,
vilka tycks vara inflätade i varandra. För denna studie innebär
detta att man måste återuppta alla delar av den klassiska reto-
riska akten och på det sättet ytterligare vidga det verkcentrera-
de modernistiska tänkandet.

Man kan då fråga sig huruvida en performativ akt alltid ger
upphov till en retorisk akt. Vid en jämförelse mellan den reto-
riska akten och den performativa akten kan skillnader urskiljas
på flera sätt. Samtidigt som de kan ses som olika aspekter på
samma fenomen kompletterar de varandra.176 Retorn är klas-
siskt sett förberedd för att möta en publik, talet är medvetet rik-
tat till en specifik publik. Den retoriska akten är på så sätt mer
komplex, konsekvent och övervägd än en alldaglig talakt. Situa-
tionen för framträdandet är specifik och mer medvetet uppfat-
tad av alla involverade parter. Den retoriska akten är regulativ,
den har ett specifikt format som följer vissa regelverk och kon-
ventioner. Därigenom blir den möjlig att bedöma, kritisera och
analysera. Den performativa akten, i dess nuvarande vida be-
märkelse, är mer grundad i frågan om en substans, en ontologi,
d.v.s. snarare ett agerande för att tydliggöra ett ifrågasättande,
att visa ambivalensen, utbytbarheten, ett framvisande av »icke-
substansen«.

89implicerade retoriska figurer 

och performativa gester



Retoriken ger tydligare uttryck för värden och laddningar,
det som finns under orden och bakom agerandet. Performativi-
teten är genom ett spel av presentation och representation sna-
rare ute efter att synliggöra närmast till överdrivenhet det som
kan avse en subvertering, en kritisk handling särskilt då det ex-
plicit handlar om olika former av maktpositioner.177

Den klassiska retoriken koncentrerades både som aktivitet
och som studie i princip på tre typer av talsituationer. Dessa
gällde dels rättvisa, d.v.s. juridik, dels nytta och lönsamhet,
d.v.s. politik och dels det »epideiktiska« talet, som hålls till nå-
gons ära. Inom den nutida retoriken har definitionen och bru-
ket av retorik en betydligt bredare bas och anses ha allmän gil-
tighet för alla typer av mänsklig kommunikation. Idag är det
mindre vanligt att betoningen inom retorikforskningen ligger
på övertalandet som huvudsak utan en mångsidigare diskus-
sion förs kring bl.a. argument och möjligheter till motargument
i mångdimensionerade kommunikativa situationer.

En fruktbar definition av retoriken i en nutida mening är att
den grundar sig på en handling.178 Den är en avsiktlig handling,
den är en symbolisk handling och den är en handling som är ut-
förd av människor.179 Retoriken kan även ses som ett perspek-
tiv som människor väljer att se på olika saker ur. Detta stöder
tanken på utställningen som förhandlingsbar, d.v.s. betrakta-
rens möjlighet att analysera utställandet retoriskt, d.v.s. att be-
döma huruvida det är trovärdigt, acceptabelt och värdefullt.

Framställandets retorik 

Den klassiska aristoteliska retoriken skiljer på fyra olika delar
av det publika framträdandet: inventio, dispositio, elocutio och
actio.180 Det är möjligt att skissa på en analys av en konstutställ-
ning och dess framställning utifrån denna struktur. 

Inventio är det skede då idéer, argument och exempel inven-
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teras, med andra ord då materialet för framträdandet väljs, for-
mas och bestäms. Det kan ses motsvara bestämmande av
teman, urvalet av medverkande konstnärer och konstverk samt
andra avgörande innehållsliga beslut. Dispositio är en uppstruk-
turering av helheten, hur framförandet skall disponeras. I ut-
ställningens planering tas beslut om hur verken/konstnärerna
förhåller sig till projektet, rummet och varandra. Elocutio är ut-
trycket, den stil med vilken presentationen skall ske. Här kan
man tänka sig planeringen av en utställningsarkitektur, en häng-
ningsplan och hur stilen skall vara gällande texter, trycksaker,
marknadsföring m.m. Actio är själva framträdandet, vilket här
betyder både utställningens slutgiltiga utformning och de sätt
på vilka hela projektet artikuleras. Det innefattar både mark-
nadsföring, information och praktisk hantering av det innehålls-
liga materialet inför en publik. 

Det mest avgörande skedet i proceduren är inventio, vilket i
vårt resonemang kan sägas vara det avgörande för hur gesten
framställer — d.v.s. väljer ut innehåll och tema samt förhåll-
ningssätt till situationen. Här betonas inom klassisk retorik tre
utgångspunkter för valet av den övertalningsmetod som knyts
samman med framförandets innehåll: ethos, pathos och lo-
gos.181 Den första utgångspunkten kommer ur talarens egen
natur, dennes ethos. Den andra kategorin, pathos, tar sin ut-
gångspunkt från det känslotillstånd som talaren vill föra sina
åhörare in i. Om utgångspunkten ligger i logos eftersträvar ta-
laren att påvisa något trovärdigt eller sanningsenligt.182

Av dessa tre strategier för urval och framförande är det när
det gäller konstutställningsdiskursen den tredje, d.v.s. logos,
som är intressant för denna studies syften.183 Det är även den
som den aristoteliska retoriken håller central. Den form för san-
ningsenligheten som logos är slutsatsen av kallar Aristoteles för
enthymema. Det är en slutsats som till skillnad från den veten-
skapliga syllogismen kan stödja sig på sannolikhet och en all-
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män åsikt istället för vetenskapliga premisser. Enthymeman
stämmer således med den allmänt utbredda och accepterade
idén om att konsten inte kan förklaras eller bevisas vetenskap-
ligt. Enthymemans premisser behöver inte synliggöras i sin hel-
het utan åhörarna förväntas ha införlivat den premiss som byg-
ger på den allmänna åsikten, kanon, kutym o.d. Enthymemans
viktigaste bedömningskriterier är således huruvida den är tro-
värdig eller inte.184

Förhandlingens retorik

De retoriska och performativa dragen ser jag ligga implicita i
den diskursiva gestens, d.v.s. utsägelsefunktionens, praktiska
nivåer. Den retoriska aspekten för oss in i diskussionen om
huruvida utställningssituationen betraktad som en utsägelseni-
vå kan tolkas som argumentativ, d.v.s. som uttalanden, påstå-
enden och argument. Varje konstutställning formar ett sätt att
presentera, ett eget modus, beroende på de sätt som utställandet
som medium används på och de reaktioner utställningen väck-
er. Basen för användning och reaktion är en konventionaliserad
form som ger grunden för vår idé om konst.

Som jag ser det finns det många möjligheter att använda sig
av retoriska analyser av utställandet som kommunikativ aktivi-
tet. Här gör jag en kort genomgång av en modell som betonar
förhandlingssituationen då den ger tillräckligt utrymme för stu-
diens resonemang och är relativt samtida.

En modell för en retorisk analys kan enligt den belgiske reto-
rikteoretikern Michel Meyer vara att se på den kommunikativa
processen som ett förhandlande om distanseringen till och av-
ståndet mellan två eller fler parter relaterat till något specifikt
problem.185 Vilka som är parter i förhandlingen beror på vilket
skede av den retoriska framställningen som analysen tar fasta
på. Parter i denna studies motiv finns både som avsändare och
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mottagare, men även i andra mindre lineära konstellationer —
institution, utställningsarrangör, curator, konstnär, konstverk,
betraktare, kritiker, forskare m.fl.186

Grundläggande för denna retoriska förståelsemodell är såle-
des förhandlingen. En förhandling är i sig en strävan mot något
och att komma överens. De överenskommelser som träffas vari-
erar i grad och omfattning. En minimal överenskommelse inne-
bär att man är överens om att det mellan parterna finns oöver-
komliga hinder som inte kan övervinnas genom övertalning. En
maximal överenskommelse leder till samarbete. Den kommuni-
kativa situationen har även en stor mängd outtalade »förkon-
trakt«: artigheter, konventioner, samtalets topos.187 Dessa är
överenskomna redan före det enskilda mötet, men dessa är vid
varje möte öppna för omförhandling, dessa kan konfirmeras
eller brytas upp, de kan förändras.

De »förkontrakt« som förhandlingen lutar sig tillbaka på
och utgår ifrån i denna studies fall kan sägas vara själva utställ-
ningsformatet och de konventioner som styr sättet att se konst.
Kontraktet innefattar på så vis ett historiskt utvecklat format
för att uppleva konst, en institutionaliserad metod, allmänt vär-
derad och specifikt rumsligt formaterad. 

Retoriken grundar sig i Meyers modell på tre delar. Den för-
sta delen berör olika typer av avstånd mellan parterna. Den
andra delen berör möjligheterna att förhandla om de olika av-
stånden. Den tredje delen berör de frågeställningar eller pro-
blem som de kommunicerande subjekten fokuserar på. Denna
uppdelning kan exemplifieras av utställningens faser och utstäl-
landets procedurer på de flesta punkter.

Den första delen av förhandlingen utgår från distansen.
Detta gäller både det fysiska avståndet mellan subjekten, mel-
lan objektet och subjektet eller mellan objekten. I större grad
handlar det dock om det mentala avståndet mellan subjekten,
vilket innefattar åsikter, känslor, kunskapsnivåer, grad av kri-
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tik, sociala konventioner m.m. Det gäller dock även avståndet i
tid, exempelvis om det handlar om nutida eller historiska utta-
landen, och om avståndet i uttrycket, d.v.s. om stil och sätt
känns främmande eller bekant, uppfattas underligt eller van-
ligt, motbjudande eller njutningfullt. 

Distansen i rum innebär ett beaktande av framställningen
som virtualitet, dess dokumentation, olika former av hörsägen,
mytbildning m.m.188 Distansen i uttrycket kan gälla alla nivåer
av presentationen, från urvalet av verk, till val av stilen på det
direkta språket, till detaljer som valet av färgen på väggar m.m.
Även konstverket i sig kan medvetet provocera. Distansen i tid
blir relevant vid varje framställning av äldre verk. Den är tydli-
gast i de fall då en rekonstruktion av en framställning från his-
torien sökts göras. 

De olika avstånden påverkar även valet av de medel som reg-
lerar distanserna. Den förhandlingssituation som nu uppstår
kan exempelvis innehålla frågeställningar om metoder att när-
ma sig verken genom olika hjälpmedel, att gå med på att bli förd
till eller runt eller med, att gå med på att gå in i interaktiva verk,
att sätta sig på anförd plats eller att stanna för att se till slutet på
en video av en viss längd. Här kan man jämföra utställningen
med biografsituationen där man köper biljetten för att se hela
filmen från en och samma plats. 

Den tredje aspekten av Meyers modell lyfter fram de prob-
lem som parterna fokuserar på. Det kan vara sådant som man
eftersträvar att lösa (argumentering, övertalning); sådant som
fascinerar som frågeställning (moraliska, estetiska, historiska
frågor); något man vill dela med andra utan att söka lösningar
på (olika händelser som berör); eller något man vill skapa
(behov hos andra genom t.ex. reklam, kritiskt tänkande m.m.).

Utställningens »problem« kan innefatta alla typer av Mey-
ers problem. Vanliga frågeställningar i utställningar är sådant
som uppfattas som »eviga« frågor, avsikter att »skriva histo-
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ria« eller belysa en specifik estetisk aspekt. Problem som är av-
sedda att lösas är kanhända mindre vanliga, även om olika typ-
er av pristävlingar kan ses som en version av detta. Även jurera-
de utställningar av fritt inlämnade bidrag kan ses som en form
av problemlösning. Utställningen kan då ses som ett resultat av
lösningen, en redogörelse av ett utfört arbete, en bedömning.
Detta kan gälla även en curators arbete, i betydelsen att cura-
torn är den som skall visa vad som är mest aktuellt idag, bedö-
ma kvaliteter m.m. Teman som är tänkta att delges kan vara
dagsaktuella frågor medan problem som skapas kan avse ut-
ställningar som vill väcka frågor, sporra till diskussion och kri-
tiskt samtal.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utställningen
som en framställande gest ger rikligt med material att närma sig
både med hjälp av en performativ frågeställning och som en re-
torisk situation. Det är retoriken som ger gesten dess stil medan
dess inbyggda performativitet påvisar en fakticitet — något blir
till det som man uttrycker. Performativiteten omvandlar konst-
verket till en akt — en presentation — från att det har varit en
symbol — en representation. Genom att inte längre vara en sym-
bolisk handling utan en performativ akt kan man fråga om den
framställande gesten har en legitimitet. 

Frågan om gestens förhandlingsbarhet pendlar mellan det
konstativa och performativa beroende på hur man ser det. Den
konstativa gesten beskrivs såsom fakta med sanningsvärde.
Den performativa gesten »lovar«, utför det den säger, sätter det
i verket, men bara om den som uttalar sig ges legitimitet. Alter-
nativet är att förkasta den position som gesten utförs ifrån.

Genom legitimeringen blir gesten legal gällande bl.a. för-
stärkandet av konstvärldens maktstrukturer som bidrar till bl.a.
status och marknadsvärde. Eftersom gesten därmed producerar
betydelser som bygger grunden för historieskrivning, estetisk
uppfattning och fostran är den, såsom Agamben påpekar, en
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moralisk handling. Den formar kunskap. Om denna kunskaps-
produktion granskas retoriskt ges förutsättningar för en vidare
förhandlingsbarhet. Gestens framställning baseras på enthyme-
ma, dess trovärdighet, inte på något sanningsvärde. 

Gesten är aktiv i ett förutsatt rum men fungerar aktivt i sam-
spel med detta rum.189 Den kan på så vis sägas producera bety-
delser i form av rumsligheter även om den kanhända inte avsett
det. Nästa steg i studien är att granska de gestiska rummen. 
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Det framställda rummet

I de föregående kapitlen har jag diskuterat hur utställandet som
medium konstitueras och upprätthålls av olika gestikulerande
mediatorer. Den framställande, visande gesten och konstverket,
både som mediator och gest, avses i det här kapitlet förhålla sig
till utställningen som rumslighet. Detta är samtidigt en vidare-
utveckling av likställandet av utställandet med en utsägelse-
funktion och ett utsägelsefält som utkristalliserades ur Michel
Foucaults diskursiva formation. Utställningen som rumslighet
formas av gesten i samspel med mediatorerna och utgör det ut-
sägelsefält som står som händelsernas plattform och centrala
plats. Därmed knyts utställningens två konceptuella nivåer
samman till ett ramverk — som en gest i ett rum. Utställningen
uppfattas därigenom såsom socialt skapad, formgiven, genom
den performativa, retoriska gesten. Den formas till en rumslig-
het som är i samspel med konstverket och tillför det betydelser.

Rummet har inom kulturforskningen blivit ett aktivt och re-
flexivt begrepp vars betydelser formas i samspelet mellan såväl
det mentala, konceptuella som det fysiska rummet med oss som
dess användare.190 I det följande diskuteras kort olika aspekter
på hur olika spatialiteter kan sägas uppstå genom den expone-
rande gesten och hur rumsligheter är delaktiga i produktionen
av betydelser och estetiska värden. De rumsligheter jag här vill
undersöka som formade av den framställande gesten är en
kombination av fysiska och mentala former av närvaro och be-
tydelseformation. 

Relationerna mellan olika kategoriseringar och förståelser
av en konceptualiserad rumslighet har problematiserats både
inom bl.a. sociologiskt inriktad platsteori och fenomenologiskt
inriktad filosofi.191 Samtidigt blir denna konceptualisering en
fråga om benämningar, d.v.s. en fråga om språklighet. Olika
definitioner på spatialiteter fungerar på skilda sätt i olika språk.
Franskans skillnad mellan »espace« och »lieu« är inte nödvän-
digtvis detsamma som engelskans »space« och »place«. Tysk-
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ans »Raum« byggs vidare med bl.a. »Ort«. Det finska »tila«
öppnar upp vida betydelser som »mielen tila«, »tilanne« och
»tilaisuus« som närmast stoppas upp av »paikka«.192 Svens-
kans »rum« knyter an de arkitektoniska fyra väggarna till
»rymden«, till »sfären« och åter till den konkret upplevda
»platsen«. Alla dessa språkliga varianter bildar en väv som stö-
der vår möjlighet att uppfatta och artikulera rummet, spatiali-
teten, tillståndet.193

Frågan om en mer systematisk hantering av rumslighetens
begrepp problematiseras av Henri Lefebvre i hans numera klas-
siska verk The Production of Space.194 Hans utgångspunkt i att
rumslighet låter sig analyseras genom att ses som resultaten av
producerande processer utgör grunden för kapitlets resone-
mang i stort. 

Lefebvres uppdelning av produktionsprocessen i det iakttag-
na (the perceived), det föreställda (the conceived) och det levda
(the lived) som rumsliga kategorier relateras här till olika
aspekter på konstutställningen. Denna systematiserade triad
kan anses analog med den återblick som görs av Michel Fou-
caults implicita hanteringar av rumsligheter genom en diskus-
sion av hans tänkande kring utopin, heterotopin och atopin.
Dessa utgör något av organiserande kategoriseringar av vår han-
tering av rummet som både platsen för händelsen och resultatet
av agerandet på platsen. 

Rumsligheten, rummet, är således ett samtidigt konkret och
vagt begrepp som här fungerar som ett verktyg i försöken att
hitta former för att precisera en utställningsteoretisk diskurs.
Därmed för diskussionen i detta kapitel resonemanget vidare
till metaforiska rumsligheter, vilka kan uppfattas som samman-
fattningar av de hittills avhandlade frågeställningarna. Dessa
metaforiska rumsligheter, — ramen, agoran och tröskeln —,
fungerar som sammanfattande förslag för konkreta men rörli-
ga terminologier inom utställningsforskningen.



konstutställningens traditionella rum

Olika begrepp om rumsligheter kopplas traditionellt till konst-
utställningen i den teoretisering som pågår inom utställnings-
forskningen. Två allmänna och här relevanta närmandesätt är
analysen av konstutställningen dels genom en rumslig arkitek-
tonisk relation inom det som kan ses som en teknisk utgångs-
punkt för installationen, alltså den praktik som verket konkret
placeras genom, och dels genom begreppet platsspecificitet, s.k.
platsorienterad konst, där verket är en del av en specifik omgiv-
ning på ett eller annat sätt. Det finns anledning att se lite närma-
re på dessa båda rumsligheter innan resonemanget förs vidare. 

Arkitekturen är ofta en utgångspunkt för konstutställningen
som händelse både tekniskt och diskursivt. Det handlar då både
om en byggnad som utställningen uppförs inom och om en arki-
tektur för själva utställandets upplägg, d.v.s. en utställnings-
arkitektur. 

Den italienske konsthistorikern och teoretikern Germano
Celant tar i sin essä Visual Machine195 utgångspunkt i att den
faktiska installationen av utställningen är den akt, det skeende
som formar relationen mellan konsten och arkitekturen.196 In-
stallationen blir på det sättet den tekniska praxis som för ho-
nom utgör fokus i utställandets disciplin.197 I praktiken är in-
stallerandet den teknik som etablerar intervaller mellan konst-
verken i relation till både ramen, väggen, omgivningen och om-
ständigheterna i utställningsrummet och till arkitekturen. Celant
ser dock installationens verkan som så omfattande att den tagit
verkens roll som objekt för analys. Installationens »värld« for-
mar enligt Celant det »språk«, den metod med vilken inte bara
utställningen formas utan även vår uppfattning om konsten.198

Med hjälp av denna strukturella bas i spelet mellan konst-
verket, arkitekturen och betraktaren gör Celant en kort genom-
gång av konstutställningens historia. Inom 1900-talets tidiga
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avantgarde är det mest kända och slående exemplet på nya in-
stallatoriska lösningar i relation till det arkitektoniska rummet
de olika experiment som El Lissitsky utförde. Proun-rummet
från 1923 ses således som det första exemplet på »installations-
konst« eller »miljökonst«.199 Denna arkitektoniska medveten-
het leder i en dylik historieskrivning till den vita kubens etable-
ring som den mest dominerande utställningsarkitekturen.200

Som en motrörelse till den kliniska arkitektoniska utställ-
ningsdesignen för Celant fram surrealisternas utställningar från
1930- och 1940-talen.201 Här är avsikten tydligt att använda
den fysiska rumsligheten som en konkret del av surrealismens
strävan att ifrågasätta relationerna mellan konstverket och verk-
ligheten.202 Här handlar relationen mellan verken, betraktaren
och rumsligheten snarare om ett spel mellan det yttre och det
inre, mellan sinnlighet, kropp och formlöshet där en konkret
strukturerad arkitektur omvandlades till en rymd av det omed-
vetnas visceralitet.203

Konstutställningens arkitektoniska rumslighet blir ett spel
mellan arkitekturen och verken, rummet och besökarnas krop-
par vars historiska perspektiv Celant summerar i dessa två gre-
nar som korsbefruktat varandra under det senaste århundra-
det. Det osynliggjorda rummet spelar mot det accentuerade, det
abstrakta lösgjorda verket spelar mot ett verk som knutits tätt
intill en konkret fast vägg, betraktarens kropp tycks flyta fram
i kontrast till en stark anknytning till en materialiserad köttslig-
het utan möjlighet att undgå fysisk medverkan. 

Celant uttrycker genom hela sin text en uppgivenhet inför
och en medvetenhet om konstverkets kris i relation till installa-
tionens övertag. Han ser med en tidsdiagnostisk blick konst-
utställningarna utformas regressivt och kommenterar blodlösa
installationer som återgått till en 1800-talets borgerlighet över
femtio år efter de utställningsexperiment som utgör en väsent-
lig del av konstutställningens moderna historia.204
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Det som Celant beskriver som något av en konstverkets pre-
sentationella kris menar jag är ett begynnande ifrågasättande
av hela utställningsformatet och ett uttryck för att rumslighets-
begreppet övergett den arkitektoniska kopplingen och vidare
problematiserats. Detta kan i det 1970-talsperspektiv som Ce-
lants essä har anses stå i direkt relation till den konstnärliga
praktik där steget till diskussionen om platsspecificiteten inte är
långt.

Platsspecificiteten är inflätad i utställandet både genom att
utställningen kan vara den plats som ett verk specifikt är en del
av och att ett platsspecifikt verk kan expandera utställningen
till att omfatta en mängd olika platser som inte annars skulle
höra samman konceptuellt eller praktiskt. Platsspecificiteten
som benämning och praktik omfattar även en tendens och vilja
att nå utöver konstutställningen som presentationsformat och
institutionaliserad praktik.

En fokusering på omständigheter i omgivningen i eller utan-
för en konkret konstutställning har fått mångfaldiga versioner
inom konstnärlig praxis och blivit allt tydligare sedan 1960-
och 70-talen. Konst utgående från och relaterad till miljö och
omgivning kan tolkas som ett oerhört brett område som teore-
tiskt ofta samlas kring begreppet platsspecificitet som en ut-
gångspunkt för analyser av rumsligheter.205

Platsspecificiteten som ett samlat begrepp för en problemati-
sering av konstverkets relation till dess yttervärld ses allmänt
som ett arv efter minimalismen och har beskrivits ur många syn-
vinklar.206 Rumslighetens förändring i relation till verket har
fört med sig en rörlighet i platsbegreppet — det blir möjligt att ta
med sig platsen, skapa platsen, ta över platsen, producera rums-
ligheter genom konstverken, infiltrera verken i befintliga rums-
ligheter m.m. Denna rörlighet har konsekvenser även för rums-
lighetsaspekter i förhållandet till utställandet och utställningen.

I sitt arbete med att spåra genealogin och kartlägga koordi-
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naterna för platsspecifik konst summerar den amerikanske
konsthistorikern Miwon Kwon i sin bok One Place After the
Other207 förändringarna i den platsspecifika praktiken genom
att skissera tre olika paradigm: det fenomenologiska, det socia-
la eller institutionella och det diskursiva paradigmet. Även om
det är möjligt att se en temporal, historisk kronologi mellan
dessa tre sett från 1960-talet och framåt betonar Kwon möjlig-
heten för deras praktiska simultanitet.208

Den fenomenologiska förståelsen av platsspecificitet utgår
från den fysiska platsen och från en befintlig lokalitet. Här är
konstverket i samspel med olika enheter såsom storlek, skala
och proportioner såväl som topografiska drag och material i
omgivningen. Det sociala närmandesättet till platsspecificitet
tar sig drag av det som känns igen som den praktik som kallas
institutionell kritik. Här ses platsen som ett kulturellt ramverk
som innehåller olika sociala rumsligheter, institutionella nivåer
och ekonomier, maktstrukturer och sociala konstruktioner. Att
vara platsspecifik enligt detta sätt att se innebär att aktivt avko-
da eller koda om olika slag av konventioner och därigenom av-
slöja dolda och förbisedda hanteringar och processer. Denna
praktik har också tagit sig i uttryck i ett arbetssätt som vi kän-
ner igen som »community art«, social konst som tar ett sam-
fund eller en grupp människor som sin plats och engagerar sig i
de lokala omständigheterna på ett kooperativt sätt med dess
olika medlemmar. 

Det tredje paradigmet för platsspecificitet som föreslås av
Kwon är det diskursiva, vilket påvisar tvetydigheten och det be-
rikande i begreppet »plats«. Inom det diskursiva paradigmet
kan konstverket verka på flera fysiska platser och på olika kon-
ceptuella nivåer. Platsen kan då hanteras både som en faktisk
lokalitet och en händelse, ett intellektuellt utbyte eller en kultu-
rell debatt eller liknande. Detta betyder att konstnärens aktivi-
tet och konstverkets process tar över platsen som något som blir
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producerat och genererat inuti verket och av verket istället för
att verket skulle definieras av platsen som en nödvändig förut-
sättning. Rollerna har därmed blivit ombytta och den aktiva be-
stämmande rollen har övertagits av konstverket.209

En praktisk konsekvens av den situation som uppstår när
platsens specificitet inte längre kan lokaliseras anser Kwon vara
att den leder både till en objektifiering av platsspecificiteten och
till en »deterritorialisering« av den platsspecifika verksamhe-
ten. Det förra skapas av förväntade rekontextualiseringar av
lösgjorda platsspecifika verk, d.v.s. rekonstruktioner av unika
situationer som återses i bl.a. retrospektiva utställningar. Det
andra är en omfattande platsorienterad nomadism där centrum
för händelsen knyts till en rörlig konstnärsfigur eller en frag-
mentariserad, flexibel och evigt undflyende idé om en unik
plats. 

Resonemangen kring konstutställningens rumsliga karaktär
överskrider både rumsbegreppet, i en arkitektonisk, installa-
tionsteknisk mening, och det mångfacetterade, men närmast
urvattnade begreppet om platsspecificitet. Germano Celants
tolkning av konstverkets relation till det arkitektoniska rum-
met resulterade i en möjlig historieskrivning av utställningstra-
ditionen, men hamnade i en återvändsgränd gällande en vidare
förståelse av utställandets principer. Miwon Kwons kartlägg-
ning å sin sida påvisar platsbegreppets mångdimensionalitet
och tänjbarhet, men betonar nödvändigheten av att fråga sig
huruvida det är fruktbart att dröja sig kvar vid platsspecificite-
ten som begrepp. 

I Kwons resonemang är det möjligt att avläsa separationen
mellan begreppen rumslighet och plats gällande konstverkets
struktur och övergång från objekt till process. På samma sätt
blir skillnaden synliggjord i konstutställningen, den presenta-
tionella situation som konstverket oavsett format har en rela-
tion till. Det blir nödvändigt att skilja på verkets placering på en
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plats och verkets mångfaldiga diskursiva situering, d.v.s. den
kognitiva och psykologiska rumslighet som skapas genom att
betydelser produceras. Denna differentiering kan påbörjas ge-
nom en abstraherad tolkning av spatialiteter som tillåter en vi-
dare rörlighet.

den sociala produktionen av rumsligheter

Rumsligheter är något som vi alla tar för givet, de är situationer
som sker i tre dimensioner och samtidigt situationer som skapar
tredimensionella rum. Den franske socialteoretikern Henri Le-
febvre utgår i sin tankegång från att vi alla känner igen rummet,
eftersom det självklart implicerar oss som kroppsliga tredimen-
sionella varelser. Rumsligheten formas dock även av kunskap,
vetskap och insikt — insikten om vad som skapar rum och hur
rumsligheter används. Lefebvre kritiserar den alltför vida tolk-
ningen och appliceringen av begreppet inom kulturforskningen
och strävar efter en egen teori om hur rumslighet är resultatet av
olika produktionsprocesser.210

För Lefebvre handlar rumsligheten om ett produktivt sam-
spel i en konceptuell tredelning av rummet som hela tiden har
en relation till verkliga processer men utan direkta åtskilda
verklighetsrelationer. Lefebvres triad består av det uppfattade
rummet (perceived space), det skapade rummet (conceived
space) och det levda rummet (lived space). Han delar på så sätt
upp dem i den spatiala praxisen, det representerade rummet
och representationens rum.211

Lefebvres teorier har ofta använts i beskrivandet av kulturella
helheter såsom hela samhällssystem eller mindre helheter
såsom urbana livsrum.212 Jag vill här närmast hålla hans triad
som en fond för att närma mig de rumsligheter som uppstår och
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hanteras i samband med våra upplevelser av konst i utställ-
ningsformat. 

Rumsligheter som produceras på den spatiala praxisens
nivå, det uppfattade rummet, är kort sagt särskilda rum som
karakteriserar olika sociala formationer. Här sker produceran-
de och reproducerande verksamheter, här upprätthålls konti-
nuiteter och enhetligheter där varje social individ formar sin
plats i relation till kunnande och utförande. Det kan ses som en
social, vardaglig bas för en livsverksamhet. 

Representationer av rumsligheter är produkter av ordning-
ar, av kunskap, av kodsystem och vad Lefebvre kallar »fronta-
la« relationer. Denna rumsliga process är en konceptualiserad
värld organiserad av analytiska språk- och teckensystem. Den-
na typ av rumslighet är dominerande över det representationel-
la rummet. 

I det representationella rummet handlar det snarare om pro-
cesser som är komplexa symbolsystem, dolda underliggande
sidor av det sociala livet. Detta representationella rum är för Le-
febvre det levda rummet som skapas av upplevelser genom as-
socierade bilder och symboler. Denna rumslighet överlappar
det fysiska rummet och tar dess objekt i symbolisk användning
med hjälp av icke-verbala uttryck och tecken. 

Lefebvres spatiala praxis, det uppfattade rummet, skulle
kunna ses som en hänvisning till själva utställningsapparaten.
Då handlar det om de praktiska arrangemangen av organisa-
tion samt även de fysiska, konkreta rum som konstverken är
placerade i, alltså de arkitekturer och tekniska lösningar som är
involverade i utställningssammanhang. Denna diskussion be-
rörde jag tidigare i samband med Celants arkitektoniska för-
hållningssätt till utställandet. 

Lefebvres levda rum, själva representationens rum, kopplar
jag till vårt samspel med konstverken i upplevelsesituationen,
d.v.s. hur vi tolkar, upplever och vidgar konstverken i vårt inre,
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men även de sätt vi rör oss på inför verken, hur vi väljer rutter,
läser, prioriterar och fysiskt beter oss. 

Det är det skapade rummet (conceived space) det represen-
terade rummet, som jag här vill titta närmare på. Då handlar
det om en slags distanserad planering, en bakomliggande ide,
något av en logik, ideologi eller det egentliga projektet, avsikten
med exponeringen. Här är det möjligt att koppla tillbaka till re-
sonemanget kring den framställande gestens retoriska egenska-
per och den komplexa performativa akten. De representerade
rum som utställningen nu föreslås utgöras av kan vara mer eller
mindre avsiktliga, planerade och medvetna. Det är också nöd-
vändigt att se dem som ambivalenta, möjliga att avläsa endast
genom medveten analys. Ett förslag till hur detta kan ske görs i
det kommande resonemanget kring de metaforiska rumslighe-
terna ramen, agoran och tröskeln.

Utställningen kan då ses som en mångdimensionerad, pro-
ducerad, representerad rumslighet. Den är framställd av den
performativa gesten i samspel med mediatorerna i den kommu-
nikativa situationen. Gesten länkar dock även samman det re-
presenterade rummet och representationens rum. I Lefebvres
resonemang är gesten tolkad ur både kroppsligt och kulturellt
perspektiv. Olika kroppsliga gester formar olika rumsligheter,
anpassar mentala rum till praktiska rum.213 Lefebvres exempel
rör sig från vardagliga kommunikativa situationer som repeti-
tiva gester i fysiskt arbete till symboliserade gester som präster-
skapets ritualiserade liturgi, klostrets lugna rytm eller för-
handlingsrummets strikta struktur. Översatt till konstutställ-
ningens kommunikativa situation kan gestens hantering av
konstverket ses formulera rumsligheten för tolkning och upple-
velse samtidigt som den fastställer och legitimerar verkets va-
rande och status. 
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konstutställningen som heterotopiskt 

utsägelsefält

Före sammanfattningen av utställningen som gest och rum är
det relevant att göra en tillbakablick på Michel Foucaults impli-
cita rumsteorier. I början av denna studie konstaterades att om
man ser utställningen som ett rum, som en plats som formas av
en diskursiv praktik och som en plats där en framställande gest
agerar, kan man se tydliga paralleller till det fält där utsagan
och utsägelsefunktionen opererar enligt Foucaults arkeolo-
giska tänkande.214

I Vetandets arkeologi kunde vi se en tredelad strukturering
av platserna för kunskapsproduktionen.215 Nu blir det tydliga-
re att det mindre är fråga om konkreta platser än om olika
modus, olika sätt att förhålla sig till ett slags rumslig rörelse-
möjlighet som i sig ger förutsättningarna för kunskapens for-
mation. 

Det första är den institutionella status som det utövande
subjektet ges eller som detta tar för given. Detta ser jag som det
utrymme som krävs för att den framställande gesten överhu-
vudtaget skall vara möjlig. Den andra är själva den institutio-
nella platsen, d.v.s. utställningen som legitimerande och legiti-
merad institution. Den tredje är det gestikulerande subjektets —
oavsett om det är en person eller inte — utrymme i förhållande
till andra aktörer i den situation som uppstår i visandet av
konstverket.216

En mer precis beskrivning av kunskapens rumsliga lager åter-
finns i Foucaults bok Naissance de la clinique.217 Dessa ser jag
som möjliga att uppfatta som analoga med den diskursiva for-
mationens struktur på samma sätt som Foucaultforskaren Adi
Ophir för fram dem i sin analys av Foucaults spatialiteter i för-
hållande till kunskapsproduktionen.218

Det första lagret är ett fenomenalt fält, ett rum för lokalise-
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ring, d.v.s. en platsbestämning för fenomenet som undersöks. I
detta fall kan det sägas vara utställningens fysiska rum. Det
andra lagret är platsen för en konfiguration av själva de objekt
som återfinns inom rummet, d.v.s. identifieringen av och rela-
tionerna mellan de konkreta verken som visas i utställningen.
Det tredje lagret är det sociala rummet utifrån vilket hela struk-
turen bestäms. Det kan förstås som den rumslighet som hela
konstvärlden kan anses utgöra såsom en helhet.219

Här är det nödvändigt att, såsom Ophir kommenterar, se
olika former av kunskapsproduktion som en växelverkan mel-
lan flera lager och nivåer av spatialiteter och inte som knutna till
en specifik plats. 

De är snarare sammanvävda i ett dubbelt rumsligt samspel: mellan platsen
i sig, den arkitektoniska platsen för kunskap som begränsar och möjliggör
samspelet mellan det fenomenala fältet och platsen för konfigurationen,
och platsen som en bestämd plats för diskursiv aktivitet, sammanvävd i ett
nät av inter-relationer med andra platser av samma slag och med det övriga
sociala rummet.220 

En analys av dessa samspel mellan kunskapsproduktion inom
den arkitektoniska platsen och inom den diskursiva platsen kan
enligt Ophir göras genom minst tre kopplingar. Den första gäl-
ler den arkitektoniska organisationen av platsen för kunskap,
d.v.s. hur rörligheten och tillgängligheten sker, vilka som har
tillträde, hur kunskapen distribueras, vilka platser för insyn och
översyn som skapas o.s.v. Den andra kopplingen sker genom
sambandet mellan kunskapens platser och en produktion av
privilegium. Här ger Ophir som exempel museers arbete med
att betona sin samlings privilegierade värde och position.221

Den tredje kopplingen sker till kunskapens spridning inom och
utöver hela det sociala rummet eller vissa av dess privilegierade
rum, vilket idag utökats till virtuella rumsligheter. 

Här är det möjligt att se en koppling till samspelet mellan Le-
febvres representerade rum och det representationella rummet.
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Samtidigt skulle det vara möjligt att göra en utställningsanalys
utifrån de arkitektoniska premisserna såsom Celant påbörjar i
sin essä. Detta sammankopplat till en diskursiv platsorienterad
konstpresentation likt den som Kwon problematiserade ger
material för en fördjupad analys av konstutställningen som en
mångdimensionerad rumslighet.

Jag vill dock avsluta detta kapitel med att tillföra ytterligare
potential och rörlighet gällande utställningen som rumslighet
genom att ta med Foucaults tankegångar om det heterotopiska
rummet som kanhända är de tydligaste rumslighetsperspektiv
som han artikulerar. 

utställningen som atopiernas genre

I en föreläsning från 1967222 skisserar Foucault en förståelse av
sociala, yttre rumsligheter genom en kontrastering mellan uto-
pier — icke-existerande rumsligheter som har en direkt eller in-
verterad relation till samhällets reella platser — och heterotopi-
er — verkliga platser som uttrycker ett slags »motplatser« och
ger utrymme för skillnader, motsatser och ifrågasättanden.223

Heterotopier finns enligt detta tänkande inom alla kulturer
såsom verkliga utrymmen. Här är det fråga om ifall utställning-
en kan anses ha heterotopiska karaktärsdrag.

Foucault urskiljer i sin skiss sex olika principer för de hete-
rotopiska platserna som spatiala öppningar för det alternativa.
Enligt den första principen framträder heterotopierna i alla kul-
turer antingen som platser för kriser (initiationsritualistiska
skeenden som internat, militärtjänstgöring eller bröllopsresa)
eller som platser för avvikande beteenden (vilohem, psykia-
triska kliniker, fängelser m.m.). Den andra principen ger hete-
rotopin en historisk tidsdimension som tillåter förändringar
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över tiden (t.ex. begravningsplatsens olika ritualistiska föränd-
ringar). Den tredje principen ger heterotopin en multipel rums-
lig dimension, d.v.s. flera nivåer av olika rumsligheter kan fun-
gera samtidigt. Den fjärde principen för fram heterotopins tids-
aspekter (heterokronier), som t.ex. ett ackumulerande av tids-
dimensioner som i bibliotek och museer eller som temporära
tidsbegränsade rumsligheter såsom festivaler och semesterresor.
Den femte principen berör tillträdet och kontrolleringen av hete-
rotopins brukande (t.ex. hotellrum) medan den sjätte principen
hos heterotopin betonar dess möjlighet att avskärma sig från
andra delar av verkligheten genom en s.k. flykt från vardagen.
(Foucault exemplifierar med bordeller, skepp och kolonier.) 

Foucaults heterotopier fungerar som överbryggande rum
mellan sådant som inte annars kan sammanföras, i opposition
till det normala, offentliga rummet, något som undflyr den tra-
ditionella tiden och platsen. Applicerade på konstutställningen
visar sig de heterotopiska principerna kanhända främst genom
tidsaspekten som knuten till det temporära och övergående.
Konstens alternativa modeller för verklighetsuppfattningar ges
också möjlighet att uppträda inom utställningen på ett sätt som
inte är möjligt någon annanstans. Därför kan där tillåtas ett av-
vikande beteende och även ges möjlighet till en illusorisk av-
skärmning från andra delar av den sociala verkligheten. 

Även principen om de multipla spatialiteterna är möjlig att
tänka sig genom sammangåendet mellan konstverkens rumslig-
heter, arkitekturens olika nivåer och olika spatiala tolkningar
av sammanhanget. Här är det intressant att söka urskilja sam-
spelet mellan den framställande gestens skapade rumsligheter
och verkets roll som aktiv mediator och rumslighet. Kanhända
är det detta samspel som ger utrymme för heterotopins till-
komst. Heterotopin är då delvis del av verket, delvis del av ges-
ten, delvis del av det fysiska, det sociala och det mentala rum-
met. Kanhända kan man säga att konstverket approprierat
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rummet, framställandets nivå, utsägelsenivån från den domine-
rande gesten. 

I Foucaults heterotopologiska kategorisering av rumslighe-
ter lämnas vi dock till slut utan fasta strukturer. Han avslutar
sin essä med att konstatera att den ultimata heterotopin är
skeppet, utelämnat som en plats utan lokalitet, en seglats på
onavigerat hav.224 Detta kan ses ha en relation till en tredje
rumslig form av ordning och organisation som Foucault labo-
rerar med i sitt förord till boken Les Mots et les Choses, nämli-
gen atopin.225

Heterotopierna kan ses som ordningens, det representerade
rummets, underminerande impuls. I dessa är det inte möjligt att
vara säker på hur gestens aktivitet kan ta sig uttryck. De är mot-
satserna till utopierna, vilka trots den chimär som de medvetet
grundar sig på ger intrycket av ostörd ordning och tillförlitlig or-
ganisation. Den utopiska rumsligheten ger utrymme för berät-
telsen, fabeln och språkets uttryck. Heterotopin stoppar upp ut-
trycket och utmanar möjligheterna till gestens upprätthållanden.

När det gäller det atopiska tillståndet för Foucault tanken
till en avgrund där ordning och rumslighet för alltid hotar att
rämna. Han beskriver ett afatiskt sjukdomstillstånd där den
enklaste uppgiften att organisera rumslighet, att ordna materi-
al efter någon viss princip — färgade garnnystan på ett bord —
visar sig vara ett oövervinnerligt uppdrag. I atopin kan rummet
organiseras utan logik, utan relation till andra former av pro-
cesser. Relationer och rumsligheter formas men kan inte förbli
en ordning, utan faller in i en evig omorganiseringsprocess. 

Denna möjlighet, denna förlust av övergripande, legitime-
rande ordning ser jag som väsentlig att vara varse när det i nästa
kapitel handlar om sammanfattande metaforiska rumsligheter
av den framställande gesten i den producerande rumslighet som
konstutställningen i denna studie anses utgöra.
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Kontextuella metaforer 
för utställandets rumsligheter

I detta sista kapitel av avhandlingens första hälft skisseras tre
rumsliga metaforer som kontextualiserar det hittills framförda
resonemanget. Det jag har kommit fram till genom att behand-
la konstutställningen som en diskursiv formation och genom att
gå in i dess beståndsdelar — utsägelsefunktionen och utsägelse-
fältet — är begreppen gest och rum som karakteriserande be-
nämningar på konstutställningen som forskningsmotiv. 

Utifrån utställandet som gest och utställningen som rum kan
en analys göras som frångår ett diskursivt närmandesätt till för-
mån för en presentationell form av betydelseproducerande pro-
cesser. Detta framkom både i resonemanget kring gesten där en
s.k. presentationell ordning utgjorde en gynnsam form till skill-
nad från en diskursiv ordning. För de av gesten producerade
rumsligheterna befann sig brytpunkten i relationen mellan re-
presentationerna av rum och de dominerade representationella
rummen. Utställningens rum som representerade och represen-
tationella rum formar då ett utsägelsefält där den upprätthål-
lande gesten, utsägelsefunktionen, agerade performativt och re-
toriskt. De undersökta begreppen gesten och rummet kan i de
metaforiska rumsligheterna på så sätt anses vara sammanfläta-
de och stödja varandra. 

De tre konceptuella spatialiteter, eller spatiala koncept, som
jag här introducerar som sammanfattande metodologiska verk-
tyg i analysen av konstpresentation i utställningsform är ramen,
agoran och tröskeln. Dessa termer kan uppfattas som metafo-
rer, d.v.s. som beskrivande representationer för något annat,
men de skall i min mening även ses som metonymiska tecken,
d.v.s. de är horisontala, omlottgående, parallella och utbytba-
ra. Det är också möjligt att man skulle kunna urskilja en mängd
andra varianter och versioner av denna typ av konceptuella
rumsligheter. Då kan dessa ses som några förslag som kan ut-
vecklas eller överges. 

Sammantaget måste vi se ramen, tröskeln och agoran som
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abstrakta begrepp, såsom hjälpverktyg och redskap för urskil-
jandet mellan den konstnärliga intentionen med verket och den
kuratoriella intentionen med utställningen. Dessa tre begrepp
är inte avsedda som en uttömmande beskrivning, analys eller
genomlysning. Snarare fungerar de som exempel på de repre-
senterade rumsligheter som produceras genom den exponeran-
de gesten. 

Tanken med detta sammanfattande kapitel är alltså att öpp-
na upp olika nivåer av analytiska resonemang utan att för den
skull ha någon ambition att på något sätt slutföra diskussioner-
na till konkluderande resultat. Här är det tvärtom meningen att
påvisa möjligheten till att föra resonemangen kring de metafo-
riska rumsligheterna vidare i fördjupande studier inom utställ-
ningsteoretisk forskning.

ramen 

»Vi ser konstverket men vi ser inte ramen«226 — detta är ett ge-
nerellt påstående när det gäller vårt förhållande till ett verk. Det
kan vara sant även om man med ram inte menar det fyrkantiga
förgyllda dekorativa element som omger en bild227, utan även
syftar på avsikten att skilja det som är innanför från det som är
utanför. Ramen kan konceptuellt avläsas som »det som etable-
rar«, det som fastställer, och har flitigt använts på det sättet
inom kulturforskningen.228 Inramandet är en elastisk akt och
måste många gånger granskas noggrant för att överhuvudtaget
urskiljas. 

Ramen kan alltså allmänt ses som det som inringar och be-
stämmer gränserna, likt en slutande gest. Den kan beskrivas som
»den odefinierade enhet genom vilken våra begrepp om verklig-
het och sanning, våra förväntningar och begär ges en (illuso-



risk) koherens«229. Ramen kan då ses som karakteristiskt för
vetandet, vetenskapen och den kunskapsinriktade kommuni-
kationen. Den kan samtidigt anses utgöra en representation av
ett utopistiskt förhållande till det omgärdade materialet i den
mening som Foucault tycks ha menat, d.v.s. att oavsett insikten
om utopins chimär blir den en tillförlitlighet som brukas för att
bringa ordning.

Inramningen, akten för gränsdragningen och rumsligheten
som ram, blir både en fälla och en möjlighet. Paradoxen med
ramen är att den både är nödvändig och det som blir över, den
är närvarande och frånvarande, vi behöver den lika mycket som
vi vill ifrågasätta vårt behov av den. 

Konstutställningen som en konceptuell ram kommer i det
här avsnittet att problematiseras som en summering av den
framställande gesten och det producerade rummet. Det innebär
att ramen kan ses både som en konkret avgränsning, som en in-
ramande handling och som en mellansfär, här benämnd parer-
gon. Här diskuteras kort några synvinklar på ramens meka-
nism/ramen som mekanism i relation till betydelseproduktion
och presentation både ur konsthistoriska och filosofiska aspek-
ter. Dessa stöder min tanke om ramen som ett spatialt koncept
att bruka i analysen av konstutställningen.230

Ramen som fenomen och begrepp utgör en väletablerad pro-
blematik inom konsthistorisk forskning och har tacknämligt
nyttjats som analytiskt redskap inom en mångfald teman och
områden.231 Den franske konsthistorikern Louis Marin utgår i
sin artikel The Frame of Representation and Some of its Figures
från en klassisk teori om ramen som en konkret avgränsning
och därigenom en tydlig mekanism med hjälp av vilken den visu-
ella representationen presenterar sig själv, delger sin egen funk-
tion som bild. 

Även om ramens mekanism som presentativ oftast passerar
onoterad är den i Marins tankegång ett konstituerande tillägg,
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något som är en förutsättning för att konstverket skall uppfat-
tas som konstverk.

Med ett ord, en oumbärlig parergon, ett konstituerande tillägg. Ramen
ådagalägger verkets autonomi i ett synligt rum; den försätter representatio-
nen i ett tillstånd av exklusiv närvaro, troget definierar det omständigheter-
na för den visuella representationen och för kontemplationen över repre-
sentationen som sådan.232

Denna konkreta avgränsning vars syfte är att lyfta fram verket
som möjligt objekt för kontemplation kan förstås vara en vä-
sentlig fråga för analysen av konstutställningen. Konstutställ-
ningen som verkets inramning — konkret i denna konsthistoriska
bemärkelse — är en mekanism som lyfter representationen till
en presentation, d.v.s. utställningen som ram ger fokus på konst-
verket. Den framställande omsvepande gesten lyfter fram konst-
verket såsom möjligt att kontemplera avskilt från allt omgivande.

I sina många exempel noterar Marin även mekanismens
möjlighet att gå från att enbart fungera deiktiskt — utpekande,
avslöjande, demonstrativt — till att förstärkas till att fungera
epideiktiskt — att påvisa visandet, »the show of the show«.233

Här börjar den enkla funktionen att rubbas och differentieras.
Ramen fungerar som representationens presentation men ock-
så som en representation av en presentation. Ramens dynamis-
ka verksamhet, dess figurer — som i vissa historiska målningar
tar sig formen av synliga gestalter — fungerar då som vägvisare
för upplevelsen av verket och gör betraktaren medveten om si-
tuationen för betraktandet.234

På samma sätt som en visuell representation kan använda sig
av ramens mekanism för att delge sin egen funktion, att presen-
tera sig själv, kan konstutställningen som inramning användas
som medvetet medel för att inte bara påvisa vad som är till på-
seende utan även hur det som visas bör ses. Här fungerar den re-
toriska procedurens olika faser som vägval och preciserande
funktioner. Samtidigt är de rumsliga karakteristika avgörande,

115kontextuella metaforer 

för utställandets rumsligheter



både i en tekniskt installatorisk mening och som en representa-
tionens rum beroende på vilka inramningsprinciper som råder. 

Marin ser den inramande mekanismen som något grundläg-
gande inte bara för en konstfilosofiskt inriktad analys, utan
även för den forskning som mer baseras på beskrivandets prin-
ciper. Detta inbegriper i denna studie även konstutställningen
som forskningsobjekt och specifikt relationen till det utställda
verket. Marin skriver: 

Det innebär att under dessa omständigheter måste man för att noggrant
kunna täcka verket även inom den deskriptiva diskursen i en viss mening
vända sig bort från verket och dess inre läsning — inte så mycket mot en ex-
tern tolkning utan för att lokalisera och särskilt för att med hjälp av en ade-
kvat konceptuell konstruktion formulera gränsdragningarnas betydelsegi-
vande processer genom vilka representationen i måleri definierar de specifi-
ka modaliteterna för dess presentation.235

Distinktionen mellan en intern läsning och en extern tolkning
som Marin här gör är ett uttryck för den fråga om konstverkets
inre och yttre egenskaper som ligger till grund för mycket av
den filosofiska estetikens problematiseringar om konsten och
vår uppfattning av den.236

Inramandets filosofi aktualiseras av Jacques Derrida i hans
berömda essä Parergon som är en läsning av Immanuel Kants
Kritik av omdömeskraften.237 Estetisk bedömning måste enligt
Kant bygga på inre skönhet, inte på prydnader eller det om-
kringliggande.238 Därför är en grundläggande förutsättning att
vi vet hur vi skall avgöra vad som hör till det inre och vad som
skall exkluderas som det yttre. I sitt försök att beskriva »det till-
börliga objektet för den rena smakbedömingen«239 definierar
Kant gränsdragningar såsom följer: 

Till och med det som kallas ornament (parerga), d.v.s. det som inte hör till
helheten av föremålets föreställning som en inre beståndsdel, utan bara som
ett yttre tillägg, och ökar smakens välbehag, gör detta bara genom sin form,
som i fallet med ramar runt målningar, draperier runt statyer eller pelar-
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gångar runtom praktfulla byggnader. Men om ornamentet inte självt består
av en skön form, utan likt en gyllene ram bara är anbringad för att genom
sin retning anbefalla tavlan till vårt välbehag, då kallas det utstyrsel, och är
skadligt för den äkta skönheten.240

Jacques Derrida laborerar i sin läsning med detta parergon,
»hors d’oeuvre«, det som i princip är utanför verket, det som är
främmande, det som verket inte får bli. 

Det betyder (das heisst), såsom Kant gör klart, att det som inte är internt,
det inre (innerlich), som en integrerad del (als Bestandstück), av den totala
representationen av objektet (in die ganze Vorstellung des Gegenstandes)
utan som tillhör den endast på ett yttre sätt (nur äusserlich) som ett tillägg
(as a surplus, an addition, an adjunct) (als Zuthat), ett supplement.241

Parergon definierar det som läggs till utan att bli en del av, men
ändå inte är helt utanförliggande. Som tillägg fungerar det i
dubbel bemärkelse, som supplement. Det innebär att ergon inte
skulle kunna vara utan parergon, ett beroendeförhållande upp-
står, ett beroende som fyller en brist, en brist som blir konstitu-
erande för själva ergon. 

Det som konstituerar dem som parerga är inte enbart deras exterioritet som
tillägg, det är den interna strukturella länken som fäster dem vid bristen i
det inre av ergon. Och denna brist blir konstituerande av själva enhetlighe-
ten av ergon. Utan denna brist skulle ergon inte ha behov av parergon. Er-
gons brist är bristen av parergon, av klädesplagget eller kolumnen som trots
detta förblir exteriör.242

Konsekvensen blir också att parergon måste anses beteckna en
egen sfär, en struktur som kan förflyttas även i relation till
andra områden som sedan ger den ett nytt innehåll.243 Detta ger
parergon en relation inte bara till ergon utan även till utomlig-
gande miljöer, vilket ger den ytterligare dimensioner.

Parergon skiljer sig [se détache] både från ergon (verket) och från omgiv-
ningen, det står ut på samma sätt som verket. Den senare skiljer sig också
från bakgrunden. Men den parergonala ramen urskiljs mot två bakgrunder
[fonds], men i förhållande till vardera av dessa bakgrunder sammansmälter
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[se fond] den med den andra. I förhållande till verket som kan fungera som
dess bakgrund, smälter den in i väggen, och sedan, gradvis in i den allmän-
na texten. I förhållande till den bakgrund som den allmänna texten utgör
smälter den in i verket som urskiljer sig från den allmänna bakgrunden. Det
finns alltid en form på en bakgrund, men parergon är en form som har som
sin traditionella förutsättning inte att den kan urskiljas utan att den försvin-
ner, begraver sig, utplånar sig, smälter bort i den stund den utvecklar sin
största energi. Ramen är inte i något fall en bakgrund i den betydelsen som
omgivningen eller verket kan vara, men inte heller är dess tjocklek en mar-
ginell figur. Eller i vilket fall en figur som kommer fram på sina egna villkor
[s’enlève d’elle-même].244

Det står nu klart att en analys av konstutställningen som parer-
gon ger utrymme för många fruktbara frågeställningar. Konst-
utställningen är det som stöder verket, det som är ett tillägg, en
avgränsning samtidigt som det i relation till de utställda konst-
verken inte »får« göra intrång, exploatera eller överskrida sin
uppgift. Som ett »supplement« är det dock i sig både närande
och stödjande. Som en egen sfär med möjlighet att fyllas med
eget innehåll är den inramande konstutställningen presumtivt i
samspel med andra sfärer, avgränsningar och omlottliggande
rumsligheter. 

En annan filosofisk ingång i inramningens mekanismer är att
se konstutställningen som en urvalsteknologi som fastställer in-
ramningsprinciperna. Då handlar det om urval, bestämningar
av innehåll, definitioner av verkbegrepp, motiveringar för vil-
ket material som prioriteras ur mängden och på vilka sätt de
skall hanteras. En vidare kritisk analys av inramningen som ab-
strakt begrepp har gjorts inom Martin Heideggers filosofi.245

Heidegger använder inramandets akt (Enframing, das Ge-
stell)246 som ett beskrivande av hur den moderna teknologins
essentiella verkan får sitt utlopp. Detta innebär att människan
under modern tid har börjat se på sin omgivning som ett förråd
ur vilket hon kan välja vad hon vill ha och för tillfället ser som
användbart. Heidegger ser så det moderna subjektets konstitu-
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tion leda till att vi ser vår verklighet och omgivning som möjlig
att överblicka, bemästra och därigenom kontrollera och posi-
tionera oss själva i förhållande till. I begreppet »Enframing«
finns det dock inbyggt en ofrivillighet till inramandet. Hante-
ringen av omvärlden som reservlager (standing-in-reserv, Be-
stand) är inget som människan kan undgå och heller inte att
själv bli en del av.247 »Enframing« är ett avslöjande (revealing)
som genom att fungera som implicit impuls i den moderna tek-
nologin framställer inramningens begränsande funktion. Den
fara som finns inbyggd i denna den moderna teknologins essens
har i Heideggers tänkande en möjlig motkraft: att reflektera
över konsten — techne som poiesis. Detta är en utmanande rela-
tion som ger en glimt av en möjlig forskningsproblematik inom
utställningsforskningen. 

Den amerikanske konsthistorikern Donald Preziosi har i sin
forskning inom den kritiska museologin analyserat den museo-
grafiska ordningen på ett sätt som kan anses ha släktskap med
en effekt av »Enframing«.248 Här ser jag en möjlig parallell till
hur konstutställningen skulle kunna utforskas i relation till be-
greppet »Enframing«.

Utställandet som en av de centrala museografiska metoder-
na är ett av de främsta medel som kan läsas in i Preziosis reso-
nemang. Han ser en mängd teknologiska mekanismer avspegla
sig i sin genealogiska framställning av museernas massiva kul-
turhistoriska inflytande över det moderna subjektet. 

Museikulturens konstitutiva klassificerings- och beskrivnings-
metoder samt den konstruktion som komponeras av en tillba-
kablickande, överskådlig historieskrivning med hjälp av utställ-
da objekt blir i Preziosis läsning avgörande för modernitetens
sätt att hantera sin världsbild. Även det moderna subjektet in-
begrips i denna inramande museografiska handling som inte,
utöver en chimär, lämnar utrymme för en differentierad upp-
fattning om tingen omkring oss. 



Museerna blev platser som möjliggjorde subjekt att bli herre över sina liv
genom att förse dem med både råmaterial (mästerverken) och teknologin,
en metod att konstruera mallar eller ställningar att bygga en eller annan
form av ett nytt socialt sanktionerat själv eller subjektivitet i enlighet med
klass eller position i livet på. Vad museerna åstadkom, liksom deras syskon
Upplysningens institutioner och teknologier, var inget mindre än en cirku-
lation av modern befolkning in i en etiskt omformad historia sammansatt
av ting omvandlade till objekt som var objektlektioner på minst två huvud-
sakliga sätt — som dokumentära indicier på världshistorien läsbar som en
teleologisk dramaturgi, som om den hade en riktning och ett mål; och som
simulacra för en synbart oändlig mängd subjektspositioner i det sociala
livet som skulle kunna vara beundrade, begärliga, möjliga att överträffa,
undfly eller undvika.249

agoran 

Agoran är som rumslig metafor platsen som binder samman det
som är privat med det offentliga, det är platsen där det privata
görs offentligt. Inom den grekiska stadsstaten har detta ansetts
vara den nödvändiga kommunikativa platsen där den privata
sfären — oikos — mötte ekklesia — forumet för den offentliga
diskussionen i staden. Agoran blev platsen för en nödvändig
överbryggning av två livsviktiga sfärer i demokratins bas. Ago-
ran kan anses ha blivit platsen för den translativa, uppöppnan-
de gesten — det är där den enskilda angelägenheten genom en
förmedlande översättning blir allmänt giltig.

En enkel analys av agoran låter sig dock knappast göras.
Den grekiska stadsstaten räknade som sina fullvärdiga medbor-
gare endast fria män och uteslöt därmed de flesta av invånarna.
Därför blir agoran en metafor som går emellan det jämlika
mötet och det som nu kan betecknas som »agorafobin« även i
relation till konstutställningen som forskningsmotiv.250 Hur vi
än ser på agoran är den en rumslighet med konstanta spänning-
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ar mellan det som tillåts och det som skjuts undan. Samtidigt
finns ambitioner om konstruktiva dialoger, samarbete och kom-
promisser.

Det offentliga rummet och konstutställningen som en agora
kommer i det här avsnittet att kort problematiseras genom sam-
hällsvetenskapliga och politiskt inriktade teorier. Denna kort-
fattade diskussion avser endast att öppna upp vissa ingångar till
ett komplext fält av frågeställningar. 

Offentlighet betecknar allmänt det som är den gemensamma
världen för oss och som skiljer sig från den plats som vi kallar
vår egen. Det är det som är tillgängligt för alla likt den offentli-
ga platsen dit alla har tillträde. Det som är offentligt framträder
synligt och hörbart inför alla. Offentlighet kan dock i betydel-
sen offentlig byggnad innebära en representation för den »of-
fentliga makten« som inte är tänkt att vara tillgänglig. Den kan
även bli till pr-arbete (public relations), d.v.s. till processer
som tar sig rollen som den s.k. allmänna opinionen. Offentligt
handlande är på så sätt förknippat med publicitet och att publi-
cera, att allmänt uttala sig och kommunicera med en publik.251

Konstutställningen som ett offentligt rum, som agora, implice-
rar tydligt även dess kommunikativa karaktär och dess funk-
tion som medium.252

Den offentliga representationens problematik har diskute-
rats på många håll inom politisk filosofi och sociologi och är en
av de mest centrala diskussionerna även globalt sett idag.253 Det
offentliga rummet såsom möjligt dialogiskt rum är också före-
mål för mycket av den samtida konstens praxis idag.254

Vi har även sett många försök att inom konstutställningsme-
diet parera frågor på den här nivån. En typisk form är en inter-
nationell grupputställning som vill tillföra nya tankegångar,
vidga teman och öppna upp för överraskningar. Samtidigt har
konstutställningen genom dess moderna historia, såsom note-
rades i det inledande kapitlet, många gånger inte setts som till-



räckligt offentlig utan snarare normgivande, restriktiv och insti-
tutionellt exkluderande. Under senare tid har rätten till synlig-
het för olika marginaliserade grupper inom konstutställningens
forum varit mycket omdiskuterad.255

Konstutställningen som platsen för en offentlig debatt har
under de senaste decennierna sökt olika former. Ett tydligt ex-
empel har de senaste Documenta-utställningarna varit.256 1997,
under Documenta 10, arrangerades dagliga diskussioner kring
politiska frågor som kunde uppfattas som lika värdefulla inslag
i projektet som varje utställt konstverk. År 2002 realiserades
Documenta 11, där själva utställningen i Kassel endast var en
del av projektet. Här arbetade man med plattformen — en typ
av agora — som modell och arrangerade seminarier som var glo-
balt utspridda och fördelade efter olika teman och gruppering-
ar. Det var inte meningen att »utställningsbesökaren« skulle
kunna närvara vid och delta i alla skeden, utan avsikten var att
få spridning av diskussionerna även genom publikationer och
på så vis skapa en diskursivt differentierad plattform.257

Även konstverkens form svarade mot formen på denna ut-
spridda agora. Dels visades i hög grad temporalt baserade verk,
vilket innebar att de inte var möjliga att följa som helheter. Dels
betonades presentationer av verk som länkade samman händel-
ser, processer, platser, situationer på annat håll, vilket resulte-
rade i en typ av dokumentation eller rapportering istället för en-
hetligt formgivna sammanhängande verk.258

Ytterligare en aspekt på utställningen som offentlig diskus-
sion är att arkivet som presentationsform blivit ett återkom-
mande format.259 Arkivet tillgängliggör enskilda frågeställning-
ar som allmänheten får möjlighet att aktivt, frivilligt ta del av
innehållet oavsett om det är textuellt, visuellt, auditivt, sensitivt
material eller vittnesbörder därom. 

Om vi ser agoran som en ideal metafor kan vi på den bli del-
aktiga i en gemenskap, ett samfund, involverade i samtal om
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vår egen tid och situation. Det är här som det allmänna bästa,
det rättvisa samhället och de delade värdena ventileras och de-
finieras. Agoran kan på så sätt ses som karakteristisk för en po-
litisk diskurs, en social kontext med betoning på gemenskap,
relation och samspel. Detta begrepp ger konstutställningen en
politisk och social aspekt och gör den till platsen för förhand-
lingar kring frågor som har sitt ursprung i den individuella livs-
erfarenheten. Här möts frågeställningar kring gemensamma
värderingar och skiftningarna mellan det universella, det parti-
kulära och det singulära, samtidigt som fokuseringen förs mot
etiska och moraliska betänkanden. 

Denna typ av positiv, utopisk tolkning av agoran görs av so-
ciologen Zygmunt Bauman i hans På spaning efter politiken.
Han menar att agoran än idag är en befintlig potentiell plats för
kommunikationen mellan det offentliga och det privata i rela-
tion till samhällets enskilda autonoma medborgare. Agoran
hotas dock enligt Bauman främst från två håll: dels av ett of-
fentligt maktangrepp i form av någon typ av totalitarism som
gör det individuella tänkandet irrelevant, och dels av en splitt-
ring av agorans funktion genom en mer privat imploderande
tendens, där behovet av intellektuellt stora frågor inte uppfattas
ha allmän relevans eller egentlig betydelse. 

Bauman diskuterar som exempel den moderna konsten som
delaktig i det moderna projektet och som i dess mest radikala,
historiska avantgarde avsåg att genom totalitära metoder gå
emot traditionens uttryck och tilltal. Strävan efter att förändra
världen drog många konstnärer till ideologier som lovade radi-
kala lösningar och höll konsten långt ifrån konsensus på ago-
ran. Med samma kraft som konsten drogs till makten förgjor-
des den dock av samma hand. Konstutställningens utstuderade
former under 1920- och 1930-talen, som diskuterades i sam-
band med Celant, påvisar också en kortare kraftfull period i ut-
ställandets historia. 
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Det andra hotet av agoran är enligt Bauman dess splittring
och då ett upphörande av en enhetlig, allmängiltig funktion, ett
övergående från det moderna projektet till det postmoderna
skedet. Det innebär ett minskat intresse för en gemensam diskus-
sion, en fragmentarisering och differentiering av agoran som
delad sfär och en mindre genomslagskraft och relevans för den
enskildes röst. Bauman ger dock inte upp agorans potential: 

Individer kan inte vara fria såvida de inte är fria att inrätta ett samhälle som
främjar och vakar över deras frihet, såvida de inte tillsammans inrättar en
makt, ett organ, som förmår göra just detta. Uppgiften blir följaktligen att
låta agoran återerövra ekklesian. … från ekklesian till agoran, till det poli-
tiska rum där det offentliga och det privata möts, där inte bara ett val bland
erbjudna alternativ görs utan där urvalet av alternativ även ifrågasätts och
blir föremål för förhandlingar.260

Den tyske filosofen Jürgen Habermas klassiska verk från 1962,
Borgerlig offentlighet: kategorierna »privat« och »offentligt« i
det moderna samhället, innefattar en komplex och vidsträckt
problematisering av den s.k. offentliga sfären i en uppdelning
av staten, marknaden och familjen genom en europeisk sam-
hällsvetenskaplig historiesyn.261

Habermas beskriver den offentliga sfärens uppkomst och
dess etablering i den filosofiska diskursen i Tyskland, Frankrike
och Storbritannien under 1700- och 1800-talen.262 Han gör en
detaljerad beskrivning av den borgerliga offentlighetens struk-
tur där området mellan den privata sfären och den offentliga
maktens sfär innefattar både en politisk offentlighet, en litterär
offentlighet, en kulturmarknad och den livsmiljö som »staden«
kan tänkas bestå av.263 Här uppstår det moderna subjektet — en
vit man i medelklassmiljö — vars privata konsumtion, självkul-
tivering och offentliga diskussionsfora formade modernitetens
infrastruktur. 

Habermas borgerliga offentlighet (burgerliche Öffentlich-
keit) formar en grundpelare i vår moderna samhällssyn samti-
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digt som den som modell enbart kan ses som en schematisk
skiss. På samma gång som dess struktur kan urskiljas historiskt
är dess öde att förgås. Samhällets sociala differentiering bortom
medelklassens självkultivering och uppkomsten av olika in-
tressegrupperingar rubbade skillnaderna mellan det privata
och det offentliga bortom borgerlighetens sfärer. Den ideala
»agoran«, platsen för dialogen och det kommunikativa engage-
manget, undermineras även av byråkratiska procedurer och
ekonomiska transaktioner. Habermas verk är på så sätt berät-
telsen om uppkomsten och förfallet av en idé om den moderna
medborgarens värld.264

Jag ser Habermas problematisering och resonemang som re-
levanta här då det är möjligt att se paralleller med historieskriv-
ningen av den moderna konstutställningen i dem. Intressant är
den sfär av offentlighet som uppstår genom det som Habermas
kallar »det offentliga resonemanget«. Detta är i sig ett maktan-
språk om yttrandefrihet, om rätten att avhandla allmänna frå-
geställningar utanför de traditionellt slutna situationerna. Det-
ta är även direkt relaterat till uppkomsten av allmänt tillgängli-
ga kulturinrättningar, bl.a. museerna. 

I det att kulturen antar varuform och därmed i egentlig mening utvecklas till
’kultur’ (något som förespeglas existera för sin egen skull), tas den i an-
språk som ett diskussionsämne, varigenom den publikrelaterade subjekti-
viteten samtalar med sig själv.265

Det offentliga resonemanget gav utrymme för offentligt presen-
terande av konst som föremål för debatt och diskussion. Sam-
manfogat med massmediala kommunikationsformer kan detta
offentliga resonemang anses inbegripa all form av konstkritik
och fröet till en egen sfär av litteratur och tidskrifter, en etable-
rad diskursiv konstmarknad.

I sin genealogiska beskrivning från den grekiska idealstatens
strikt preciserade offentlighet till den spirande borgerlighet-
ens sammanflätningar av det offentliga och det privata räknar

125kontextuella metaforer 

för utställandets rumsligheter



Habermas in en feodal fas.266 Den utgjordes av en representa-
tionens offentlighet som jag ser har relevans för konstutställ-
ningens teoretisering. Inom en representationens offentlighet är
det inte frågan om en dialogisk situation utan snarare ett slags
föreställning med huvudpersoner och en passiv mottagande
publik. Inom den feodala maktstrukturen beskriver Habermas
hur herraväldet presenterade sig själv som maktens representa-
tion. Denna offentliga aktivitet var en ceremoniell, formellt
styrd verksamhet både gällande utseende, beteende och tilltals-
former (habitus, gestus och retorik).

Denna representationens offentlighet ses mer som en status-
symbol än ett offentliggörande, den som innehar denna status
framstår som »förkroppsligandet av en högre makt«.267 Den re-
presentativa offentligheten lever kvar i bl.a. dagens kyrkliga ri-
tualer och prästerna var traditionellt de enda som hade en sär-
skild lokal knuten till sin representation. Jag ser det som möjligt
att undersöka vissa typer av konstutställningar utifrån denna
typ av representationens offentlighet, vare sig de är knutna till
en plats, till en återkommande händelse eller syntagmatiskt
kopplade till någon annan struktur.268

Habermas har fört vidare frågeställningarna om den borger-
liga offentligheten i sitt arbete om kommunikationen som bas
för den gemensamma tillvaron och utvecklingen av demokra-
tin.269 Den feministiska politiska teoretikern Seyla Benhabib
kategoriserar Habermas offentlighetsbegrepp som ett diskur-
sivt offentligt rum som blickar framåt mot en demokratisk-
socialistisk omstrukturering av det senkapitalistiska samhäl-
let.270 Hon ser en utvidgning av det offentliga rummet och ett
deltagande som »i ökande grad kan bero på samtida uttolkares
kreativa hermeneutik«.271

Denna diskursiva offentliga sfär kan i Benhabibs tolkning bli
till varhelst och närhelst alla som berörs av generella sociala och
politiska handlingsnormer ger sig in i en praktisk diskurs för att
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utvärdera normernas giltighet. Därför finns det inga begräns-
ningar för mängden offentligheter och på så sätt tillåts även kon-
troversiella och emancipatoriska strävanden.272

Den tysk-amerikanska filosofen Hannah Arendt problema-
tiserar kategoriseringarna av det privata och det offentliga i sitt
verk från 1958, Människans villkor. Det antika offentliga rum-
met, agoran, utgör enligt henne rumsligheten för mannen som
politisk varelse, vars aktivitet här främst var tal och handlingar
och anpassningen till de rådande normerna skedde utan tvång
genom övertygande ord. 273 I hennes tolkning av den ursprung-
liga agoran finns det dock ingen förening mellan det privata och
det offentliga i bemärkelsen polis och oikon, hushållet. 

I motsats härtill var polis’ sfär frihetens rike, och i den mån det överhuvud-
taget fanns någon relation mellan dessa båda sfärer var den sådan att hus-
hållens bemästrande av livsnödvändigheterna utgjorde förutsättningen för
friheten i polis.274

För Arendt innebär det en skiftning i dessa relationer när det
s.k. sociala livet uppstår genom att familjen och dess problem
»trädde från hemmets dunkel ut i den offentligt politiska sfä-
rens liv«.275 Det privata fick då innebörden av individualitet och
intimitet och stod inte längre i motsättning till det politiska utan
till det sociala. 

Detta karakteriseras av en långtgående konformism, av att handlandet har
ersatts med det likformiga beteendet, som i sin tur bygger på en intresse-
gemenskap, som Arendt kallar den ’kommunistiska fiktionen’. Den omfat-
tar bl.a. tanken om en styrande osynlig hand (t.ex marknadens), som ord-
nar allt till det bästa bakom individens rygg. 276

Det s.k. sociala rummets uppkomst och etablering har enligt
Arendts fört med sig att det haft en tendens att expandera, att
innesluta i sig både det politiska, privata och det intima. Detta
har alltmer hindrat oss från att utöva politisk aktivitet, d.v.s.
att handla och att tala. Det massamhälle som domineras av det
sociala rummet har förlorat det offentliga rummets förmåga att
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församla människor, d.v.s. att skilja och förbinda dem.277 Där-
med är individen utelämnad till en långtgående privatisering
där ingen längre kan se och höra eller ses och höras. Detta inne-
bär att det offentliga rummet måste ses ur en mängd perspektiv,
ur subjektivitetens synvinkel.278

Hannah Arendt har kritiserats för att i sin tankegång om det
förlorade offentliga rummet framföra en nostalgisk, elitistisk
syn på det politiska aktiva livet. Seyla Benhabib vill dock genom
sin kategorisering bredda tolkningen av Arendts teoretisering.279

Hannah Arendt representerar för henne en agonistisk syn som
baseras på en republikansk, medborgerlig dygdetradition.280

Enligt det agonistiska synsättet innebär rätten till att offent-
liggöra en kamp, en konkurrens om rätten att dela med sig. Den
offentliga sfären är 

framträdandenas rum där storhet, hjältemod och överlägsenhet i moraliskt
och politiskt hänseende avslöjas, förevisas och delas med andra. Detta är ett
rum för tävlan; där tävlar man om erkännande, företrädesrätt och hyllning-
ar. Ytterst är detta det rum där man söker en garanti mot allt det mänskli-
gas fåfänglighet och förgänglighet …281

Det agonistiska offentliga rummet kan enligt detta tänkande
uppstå närhelst och varhelst människor handlar i samförstånd.
Detta är det rum »där friheten kan visa sig«.282 Detta behöver
dock inte ske på ett centralt torg. Detta rum är inte knutet topo-
logiskt, arkitektoniskt eller institutionellt utan uppstår vid
behov. Benhabibs förslag på konkreta platser skulle kunna vara
baser även för senmoderna presentationer av konstverk. 

Men en privat matsal i vilken människor samlas för att lyssna till en Samiz-
dat eller där dissidenter möter utlänningar blir offentliga rum; precis som
ett fält eller en skog också kan bli offentliga rum om dessa är föremål för
eller platsen för något ’handlande i samförstånd’, till exempel en demon-
stration för att stoppa byggandet av en motorväg eller en militär flygbas.
Dessa helt olika platser blir offentliga rum i och med att de blir ’säten’ för
makt, för gemensamt handlande samordnat genom tal och övertalning. 283
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Benhabib ser dock att Arendts agonistiska modell är oförenlig
med det moderna samhällets sociologiska verklighet. Hon me-
nar också att Arendts distinktion mellan det sociala och det po-
litiska inte längre är relevant. Kampen för att få något offent-
liggjort har blivit en kamp för rättvisa.284

Vad det gäller är att de som berörs av problemens förutsägbara konsekven-
ser reflexivt ifrågasätter och erkänns ha rätt att ifrågasätta dem.285

Ur ett utställningsforskningsmässigt perspektiv är det möjligt
att se dygdetraditionen som en ingång i konstutställningens me-
kanismer. De verk som presenteras har ofta förväntats stå över
tidens gång. Samtidigt kan den agonistiska modellen ses som en
fruktbar analytisk modell för den starkt konkurrensladdade
moderna konstvärlden. Även de olika tolkningarna av relatio-
nen mellan det sociala och det politiska rummet ser jag som
möjliga ingångar till en analys av konstnärliga projekt som i
många fall endast delvis är kopplade till ett mer traditionellt ut-
ställningsformat. 

Redan en liten inblick i diskussionen om problematiken i
frågorna kring en offentlig rumslighet ger en hänvisning till vid-
den av dess komplexitet. Resonemanget pendlar mellan agoran
som jämbördig plats — där den fria medborgaren genom sitt tal
kan framföra sin åsikt — och agoran som platsen för konkur-
rensen, där den enskilda blir en del av ett utstuderat maktspel
och köpslående, och riskerar att reduceras till ett beteende styrt
av kommersialismens principer. Därtill uppstår frågor kring
rätten till tilltal, rätten att formulera en åsikt och att uppföra
den i någon form av offentlighet.
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tröskeln

Det har sagts att det inte lönar sig att göra en utställning om den
inte på något sätt ger en möjlighet för betraktaren att förändras
genom upplevelsen av den. Det kan hända att detta krav är ställt
för högt, men det beskriver några av de förväntningar som vi
ställer på konstutställningen idag. Många utställningar är
genomarbetade visuella och skulpturala helheter där interak-
tion med betraktaren är det väsentliga. Konsten presenteras för
att ge sublima upplevelser, fungera som transgressioner, som
gränsöverskridanden.286

Tröskeln som en rumslig metafor för konstutställningen be-
rör tanken på upplevelsen av konsten som ett spel mellan olika
former av subjektiviteter och som delaktig i processen av for-
mandet av jaget. Samtidigt kan den ses utgöra platsen för spelet
inför det ouppnåeliga, platsen för ett obesvarat begär. Det kan
sägas innebära att det arrangerade mötet med konstverket blir
ett möte med det väntande oväntade, d.v.s. att betraktaren
söker sig till mötet för att komma i kontakt med något som inte
kan förutsägas. Här blir vi tvungna att söka oss nya grunder,
söka oss mer passande sätt att se. Tröskeln är då det som be-
tecknar övergången till något annat, nytt och/eller främmande,
likt en uppstannande gest. 

I detta avsnitt diskuteras tröskeln som en metafor för konstut-
ställningen kortfattat genom tolkningar av Jacques Lacans psy-
koanalytiska modeller för förståelser av subjektivitetens tillkom-
mande i en process av imaginaritet. Därtill vidgas resonemanget
till att omfatta relationerna mellan subjektiviteten och spatialite-
ten ur en visuell bemärkelse som bottnar i en tolkning av klassisk
epistemologisk filosofi, men som ändå återför oss till begärets
grund i det ouppnåeliga. Liksom för de andra metaforiska rums-
ligheterna är det här en mycket skissartad introduktion till vad
som ses som en möjlig väg till fördjupad utställningsanalys. 
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för utställandets rumsligheter

Utställningen som den metaforiska tröskeln blir här områ-
det mellan en sanningssträvan och en representation av verklig-
heten. Framställningen av konstverken utgör då en form av det
som den amerikanska teoretikern Kaja Silverman kallat en
framträdandets sfär (the domain of apperances).287 Den ger ut-
rymme för spel av subjektiviteter liksom begärets spel med mo-
tiv, illusioner och motbegär. Här framstår verket ömsom som
vara, fetisch, spegel och avgrund.288

Tröskeln som rumslig metafor är det som står emellan. Den-
na utsträckning mot två håll, oavsett om de är reella eller inte,
återknyter till det heterotopiska tänkandet hos Foucault. Här
är en öppning formulerad mellan den utopistiska rumsligheten
som förlängd genom en spegling, en reflektion, och heteroto-
pin. Denna spegel/bild/skärm blir likt ett svart hål ogripbart
samtidigt som det ritar ut de rumsliga förutsättningarna för den
som ger sig på att möta det väntade oväntade. Foucault skriver: 

Jag tror att det mellan utopierna och dessa helt annorlunda platser, dessa
heterotopier, kan finnas en typ av blandad, förenad erfarenhet som skulle
vara spegeln. Spegeln är, trots allt, en utopi då den är en platslös plats. I spe-
geln ser jag mig själv där jag inte är, i ett overkligt virtuellt rum som öppnas
bakom ytan; jag är där borta, där jag inte är, ett slags skugga som ger mig
min egen synlighet, som möjliggör att jag ser mig där jag är frånvarande:
sådan är spegelns utopi. Men den är även en heterotopi så länge spegeln
finns i verkligheten, där den utövar ett slags mothändelse mot den position
som jag intar. Från spegelns ståndpunkt upptäcker jag min frånvaro från
den plats där jag är eftersom jag ser mig själv där borta. Utgående från
denna blick som är, så att säga riktad mot mig, utgående från denna virtu-
ella rumslighet som är på andra sidan glaset, kommer jag tillbaka mot mig
själv; åter riktar jag mina ögon mot mig själv och rekonstituerar mig själv
där jag är. Spegeln fungerar som en heterotopi på detta sätt: den gör platsen
som jag upptar i den stund som jag ser på mig själv i glaset samtidigt abso-
lut verklig, förbundet med hela rummet som omger det, och absolut overk-
lig, eftersom för att kunna bli sedd måste den passera genom denna virtuel-
la punkt som är där borta.289

I sin välkända essä om spegelstadiet beskriver Jacques Lacan
den reflektion som äger rum i detta specifika stadium av männi-



skans utveckling såsom varande »tröskeln till den synliga värl-
den«.290 Det innebär förenklat att uppfattandet av speglingen,
mötet med bilden, reflektionen i något utanför en själv, är det
sätt som vi blir medvetna om vår relation till yttervärlden och
därigenom successivt blir till oss själva.291

Bilden som återkastas till oss i speglingen är dock en ideal-
bild som aldrig kan reduceras till en fast identitet.292 Bilden, ima-
gon, formar personligheten som imaginär. Denna imaginaritet
innefattar ett spel med idealbilden, med det som aldrig kan upp-
nås. Detta leder till att personligheten, jaget, identiteten alltid
upplever sig som ofullständig, uppbyggd av, genom och i en
brist.293 Det lacanska subjektet har beskrivits som något som
alltid förmedlas, det är »placerat på en fiktiv linje« utan att
kunna befästas i en fast identitet eller närvaro.294

Kaja Silverman har, i sin bok med det lacanska citatet som
titel, beskrivit subjektets spel med visualiteten genom en ut-
veckling av Lacans modell för subjektets imaginaritet och rela-
tion till bilden.295 Vår process att bli till oss själva är i Silver-
mans resonemang nära relaterad till kulturella visualiseringar,
såsom vår kultur projicerar ideala bilder inför vår gryende blick.

Genom att laborera med termerna blicken (the gaze), seen-
det (the look) och skärmen (the screen) resonerar Silverman
kring möjligheterna att ge subjektet en potential till en aktiv
idealisering istället för en passiv sådan. Hon visar genom olika
exempel hur identifikationen med den reflekterade bilden är
nära relaterad till en idealisering av den visuella bilden som pro-
jiceras på skärmen av den kulturella blicken. Det betyder att bil-
derna, representationerna, inte är reflektioner av oss utan att de
snarare filtreras genom en kulturell skärm som vänder reflektio-
nen mot oss i det visuella fältet utan att vi kan undgå den.296 Se-
endet har en kulturell press på sig att uppfatta och bekräfta det
som generellt tas för verkligt från en förutbestämd vinkel.

För Silverman är dock »visuella texter«, för henne ofta fil-
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mer och fotografier, de element som kan ge oss möjlighet att
vidga tänkandet kring reflektionen/bilden/skärmen som en idea-
lisering. Detta är en av de funktioner som konsten har för oss.
Vi söker oss till visuella representationer gång efter annan för
att uppleva en möjlighet till ett nyskapat seende. Silverman
talar om ett produktivt seende.297

Detta produktiva seende har i Silvermans resonemang en
tillit till en aktiv idealisering, d.v.s. ett accepterande av att ideali-
seringen alltid har ett mått av identifikation. Detta för med sig
att det blir möjligt att hantera projektioner som annars skulle
uppfattas som främmande, nästintill abjektala.298 För att nå
detta produktiva seende förväntas vi dock konstant bearbeta de
omedvetna formerna för hur vi uppfattar de ting som befolkar
vårt visuella fält. Vi blir tvungna att söka identifiera de ofrivilli-
ga sätt att införliva eller stöta ifrån oss som sker inför projektio-
nerna på skärmen. Sedan gäller det att söka se det på ett annat
sätt, att öppna vårt omedvetna för det annorlunda.299

Detta kan enligt Silverman bli möjligt genom möten med
estetiska verk. Dessa är för henne den privilegierade sfären där
vår position för visualisering kan rubbas och skiftas, och där-
med bereda oss möjligheten att se något annat än det som dik-
terats av en dominerande fiktion. I konstverk, i konstnärlig
kreativitet, är det inte möjligt att skilja mellan det medvetna och
det omedvetna. Det medför, säger Silverman, att vi engageras i
en primärare form av mental aktivitet än i det övriga livet.

Konstverken ges här kapacitet att ge betraktaren en typ av
»konstgjorda minnen«300 som vidgar perceptionens referensra-
mar och ger seendet en flexibilitet och möjlighet att friare foku-
sera koncentrationen på det som projiceras kulturellt. Detta
medför att sådant som annars skulle förbises eller föraktas kan
bli validerat och därigenom meningsfullt.
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Men den visuella text som jag förespråkar skulle tränga undan mig från mig
själv såväl som från den geometrala punkten. Den skulle göra det genom att
sätta in mig i en handling av ’heteropatisk erinring’. Den skulle föra in i
mina minnesfunktioner inte bara vad som befinner sig utanför det som-är-
givet-att-ses, men även det mitt jag (moi) exkluderar — vad som måste för-
nekas för att mitt själv skulle existera som sådant. Den skulle, kort sagt, in-
troducera ett ’icke-jag’ till min minnesreserv.301

Genom detta resonemang kan vi se rumsligheten för de utställ-
da konstverken bli inte endast en tröskel mellan jaget och dess
reflektion, utan ett mångdimensionerat nätverk av korsande
gränser och projektioner som kan överskridas med hjälp av ett
produktivt seende. Rumslighetens tröskelartade struktur utgör
en spatial prismatisk potential till ett pluralistiskt seende. 

Kaja Silverman fortsätter i sin bok World Spectators att dis-
kutera våra visuella relationer till den spatiala verkligheten.
Subjektet granskas då inte enbart i relation till en reflektion av
ett jag, utan även som ett subjekt i relation till ett vara-i-värl-
den.302

I sin diskussion om seendet som grund för varat för Silver-
man sitt subjekt från en placering framför en spegling/bild/
skärm till en spatialisering som utgångspunkt, d.v.s. en place-
ring i rummet. Detta innebär ett annat förhållningssätt till det
betraktade och relationen mellan seendet och visandet blir något
annat. Detta förändrar även resonemanget om konstutställ-
ningen som en rumslighet. Nu är det inte så mycket fråga om ett
möte med ett enskilt konstverk, en dualistisk frontalitet av sub-
jekt och objekt eller en projicering av en idealbild, utan snarare
handlar det om ett varande i en rumslighet där konstverk fram-
träder som en del av en omgivande verklighet. Detta framträ-
dande (appearance) involverar ett samspel av seende och visan-
de, ett visande av ett seende.

Silverman utgår från den välkända myten om grottan som
Platon låter Sokrates berätta.303 Vår verklighetsuppfattning lik-
nas där vid skuggbilderna på grottans vägg och när någon av
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oss lyckas ta sig loss, vända sig mot den verkliga världen, bort
från det som är representationer av representationer mot det
som är det verkligt verkliga hamnar denna på tröskeln, famlan-
de efter balans, förblindad av det starka ljuset, mitt emellan det
verkliga och det fiktiva. 

Där den klassiska idealistiska filosofin ser denna tröskel som
en befrielsens gräns, där förblindelsen så småningom byts ut
mot insikten, är det dock i Silvermans resonemang intressanta-
re att granska den situation som beskrivs av grottan, av de figu-
rer som kastar skuggorna, av de samtal som förs mellan dem
som ser bilderna. Hennes resonemang om det produktiva seen-
det som grund för varandet i världen baseras främst på en om-
tolkning av freudiansk teori och en korsläsning av Jacques La-
cans psykoanalytiska tolkningar och Martin Heideggers exis-
tentiella fenomenologi.304 Hennes betoning ligger dock på det
visuellt existentiella framträdandet som förbundet med subjek-
tets vara i världen. 

Framträdandet är att bli synligt, att träda fram i visualiteten.
Silverman laborerar med det freudianska begreppet Sachvor-
stellung som implicerar tolkningar kring akterna av presenta-
tion, representation, introduktion, föreställning (performans),
idé och »show« och som bokstavligen betyder att positionera
eller stå framför.305 Silvermans tolkning av begreppet frångår
traditionella tolkningar och kopplar det istället till det produk-
tiva seendets inbyggda förmåga att i sig visa: ett seende som stö-
der det som ses att förverkligas som en presentation, som ett
framträdande.306

Seendet blir i Silvermans resonemang en perceptuell signifi-
kation, en visuell betydelseproduktion som sker i relation till
det som presenteras. Relationen mellan det som exponeras och
den som betraktar blir ett samspel där viljan att visa och se går
gränsgång sinsemellan, överträder från varsin sida den metafo-
riska tröskeln. 



Något måste ge sig själv för att synas och en betraktare måste se i det en mi-
rakulös reinkarnation av det-som-varit. Det är dessutom inte det iakttagan-
de subjektet utan det iakttagna objektet som spelar en initierande roll i den
skopiska transaktionen. Världen har en ’intention’ att bli sedd; den strävar
efter eller rör sig mot framträdandet.307

Detta resonemang kan anses forma den metaforiska tröskeln
till platsen för en aktivitet där båda sidor är aktiverade. Aktivi-
teten är ett spel mellan vara och icke-vara, tröskeln ett rum för
vardande. Konstverket är här en externalisering av ett psykiskt
möte. I utställningen är det även kollektiviserat, potentiellt möj-
ligt att dela samtidigt som det är delaktigt i produktionen av
detta rum i vardande.

Det spelar ingen roll hur icke-visuell eller negativ form det tar, varje konst-
verk påbörjas och avslutas med en akt av visuell försäkran. Det börjar när
ett subjekt tillåter ett perceptuellt fenomen att förkroppsliga skönhet och
tar slut när ett annat subjekt finner samma bild, av samma eller någon
annan orsak. Såväl konstnären som publiken är definitivt betraktare efter-
som konst i sitt oreducerbara väsen är en externalisering och en kollektivi-
sering av något som normalt återfinns endast i ett psykiskt möte mellan ett
singulärt seende och ett perceptuellt fenomen: ett framträdande. Ibland är
det som ett konstverk tillåter att framträda på detta dialogiska vis en per-
son, en färg eller ett ting. Ibland är det blott sig själv.308
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Denna andra del av avhandlingen fördjupade min intention att
utveckla möjligheterna för en metaforisk, språklig och filoso-
fisk undersökning av konstutställningen. För att förstå vårt bruk
av framställandet, våra konventioner kring presentation av
konstverk i utställningsformat är det, menar jag, fruktbart att
abstrahera visandet och seendet, spelet med det begärliga ob-
jektet och att arbeta med hjälp av vidgade förståelser av begrep-
pen gest och rum.

Gesten diskuterades i detta avsnitt som uppbärande av det
synliga samtidigt som den konstaterades vara öppen för ut-
tryck. Utställandet som en gest diskuteras som innehavare av en
dubbel möjlighet att vara både en språklig intern förstärkning
och en extern påverkande handling. Gesten i denna betydelse
fungerar inte praktiskt, den producerar inte utan har istället
uppgiften att stödja, att se till att något blir slut- eller framfört.
Gesten bär och stöder; den är ett medium som upprätthåller sig
själv som ett medium. Gesten blir ett sätt att kommunicera möj-
ligheten till kommunikationen i sig. 

Genom olika exempel kunde vi även se hur gesten som paral-
lell till utsägelsefunktionen ligger djupt i konstitutionen av konst-
verket. Gesten blir därför också en beteckning för något som
benämner det som konsten enligt Lyotard har sitt ursprung i:
konflikten mellan det som kan föreställas och det som kan be-
tecknas genom begrepp.

I min tolkning av Lyotards tänkande föreslås att konstverket
som Gestus är spåret av en vridning som hålls fast i förhållande
till perceptionens och erfarenhetens rum/tid/material genom
hanteringen av den, genom den aktiva, framställande gesten.
Detta spår av en vändning kan tänkas vara möjlig att läsa in i
Joelle Tuerlinckx installation som nämndes ovan. På samma
sätt är det möjligt att knyta an till den diskussion som fördes av
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Thierry de Duve i relationen mellan utsagan och konstverket.
Där påvisades hur konstverket inte kan ses som diskursivt utan
ostensivt, utpekande. Denna utpekande gest innebar ett slags
utsaga, ett uttalande om verket i sig, både som utgående från sig
själv och som en legitimation för den egna existensen. Denna
gest blir väsentlig genom den förhandlingssituation som upp-
står i den kommunikativa händelse som utställningen utgör.

Diskussionen fördes vidare med en undersökning av gesten
som framställan och dess aktiva form som retorik och perfor-
mativitet. Visandet av konst kan med bas i det förda resone-
manget ses som ett komplext performativt agerande som tar sig
formen av en aktivitet som är involverad i en typ av perfor-
mance. Den performativa gesten är involverad i en kommuni-
kation inte om konst, utan genom och med konst som stärks
genom att upprepas. Samtidigt ligger en nivå av varje utställ-
nings värde i dess temporalitet, i att inte vara möjlig att återska-
pas som upplevelse och situation.

Man kan således konstatera att utställningen granskad som
en framställande gest ger rikligt med material att närma sig
både med hjälp av en performativ frågeställning och som en re-
torisk situation. Det är retoriken som ger gesten dess stil medan
dess inbyggda performativitet påvisar en fakticitet — något blir
till det som man uttrycker. Performativiteten omvandlar konst-
verket till en akt — en presentation — från att det har varit en
symbol — en representation. Genom att inte längre vara en sym-
bolisk handling utan en performativ akt kan man genom en re-
torisk attityd fråga om den framställande gesten har legitimitet. 

Gesten är aktiv i ett förutsatt rum men fungerar aktivt i sam-
spel med detta rum. Den kan på så sätt sägas producera betydel-
ser i form av rumsligheter även om den kanhända inte avsett
det. De gestiska rumsligheterna, som här fungerar som verktyg
i försöken att hitta former för att precisera en utställningsteore-
tisk diskurs, är samtidigt konkreta och vaga. Med hjälp av rum-
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met som arkitektur, som specifik plats och som en socialt pro-
ducerad rumslig representation påvisades rumlighetens mång-
dimensionerade nivåer. 

Utställningen kan då ses som en mångdimensionerad, pro-
ducerad, representerad rumslighet. Den är framställd av den per-
formativa gesten i samspel med mediatorerna i den kommuni-
kativa situationen. Gesten kan dock även sägas länka samman
det representerade rummet och representationens rum. Över-
satt till konstutställningens kommunikativa situation kan ges-
tens hantering av konstverket anses formulera rumsligheten för
tolkning och upplevelse samtidigt som den fastställer och legiti-
merar verkets varande och status. 

Diskussionen i detta kapitel förde resonemanget vidare till
metaforiska rumsligheter, vilka kan uppfattas som samman-
fattningar av de hittills avhandlade frågeställningarna. Dessa
metaforiska rumsligheter — ramen, agoran och tröskeln —, fun-
gerar som sammanfattande förslag för konkreta men rörliga
terminologier inom utställningsforskningen. Behandlingen av
dessa metaforiska rumsligheter är vägledande för hur tanke-
gångarna kring konkreta utställningsanalyser kan kopplas vi-
dare inom konsthistoriska, filosofiska, politiska och psykolo-
giska problematiseringar kring konstens betydelser. Dessa är
därför centrala för studiens ambition att vidga möjligheterna
för en teoretisering av utställningsforskningen.

139sammanfattning av del 2





Del 3



I den tredje delen av avhandlingen påbörjar jag en vändning av studiens
perspektiv från den framställande, exteriöra gesten till konstverkets me-
dierande möjlighet att reagera i det utställande momentet. Till en början
för jag en introducerande diskussion kring hur konstverket har setts som
en aktiv mediator i mötessituationen med betraktaren och resonerar kring
begreppet presentation. Det blir samtidigt en återkoppling till Susanne
Langers presentationella symbolism och en hänvisning till olika försök att
bryta igenom representationens låsningar och barriärer. I introduktionen
gör jag även en kortare utvikning om hur tanken på ett aktivt konstverk
har behandlats inom konsthistorisk forskning som en bakgrund för tanke-
gångar om det moderna konstverket. Därefter fokuserar jag på begreppet
presentation i relation till frågor om rum, närvaro, förmedling och kom-
munikation.

Studien fortsätter med en kontextualisering av en teoretisering kring
det moderna konstverkets presentation genom två kulturteoretiker, Wal-
ter Benjamin och Maurice Blanchot. Genom uttolkningar ur dessa bådas
tankegångar kring den skapande akten och konstverkets möte med en ge-
mensam sfär bereds en teoretisk fond till det fortsatta resonemanget. 

Walter Benjamin anses allmänt som en av de främsta — om än enigma-
tisk — analytikerna av moderniteten. Han fokuserar på konstverkets roll
främst i essän Konstverket i reproduktionsåldern, som ger en mångbott-
nad syn på konsten, vilken berikat hela den senare delen av århundradets
konstforskning. Maurice Blanchot å sin sida representerar ett filosofiskt
tänkande som formats under decennierna kring andra världskriget och är
en del av grunden för senmodernt och postmodernt, poststrukturalistiskt
tänkande.

I hela denna del av studien betonas betydelsen av att se konstverket som 
den ambivalenta, vaga länk som kan, och nästintill förväntas, förändra si-
tuationen för presentationen. Denna ambivalens kan samtidigt ses som det
som gör situationen så begärlig och attraktiv. Denna situation kan beskri-
vas med hur konstverkets rum (poetiska rum à la Blanchot) överlappas
och går omlott med presentationens rum (socialt producerade, represente-
rade rumsligheter).



Konstverkets existens i presentationen

Vårt sätt att se konst i utställningsformat baserar sig på att ver-
ket kan ses, bedömas och uppskattas i sin helhet presenterat
framför åskådaren. Vi har alltså en benägenhet att vilja få grepp
om verket på plats, att förstå det vi ser som en helhet. Detta har
sin grund i ett modernistiskt konstbegrepp, en praxis och kritik
av konsten som har börjat upplösas så sent som på 1960-talet
och som vi ännu är i färd med att bearbeta.

Den moderna konstens historia är indränkt i och genomsy-
rat av stridigheter kring konstverkets form, status och uttryck-
smöjligheter. 1900-talets konstteoretiska formuleringar har
som en genomgående problematik möjligheten till ett enhetligt
konstverk, konstverkets ontologiska status, dess legitimitet som
estetisk reflektion av sin samtid, som en form. Vilket slags form
och vilket slags artikulation konstverket som entitet kan eller
bör vara har varit föremål för diskussionen i stort. Det som jag
koncentrerar mig på är den synliga artikulationen i det gemen-
samma rummet, den kommunikativa möjligheten, konstverket
som material, medium och överbryggande entitet. Ett sätt som
det kommer till uttryck på och blir en av de stora enskilda frågor-
na är det spel som sker mellan konstverket och dess presentation.

I den första hälften av denna studie har min ambition varit
att göra en genomlysning av möjligheten att ha utställandet
som forskningsmotiv samt att initiera en utveckling av metoder
och terminologi för en teoretisk utställningsforskning. Detta re-
sulterade i ett förslag att närma sig konstens presentation i ut-
ställningsform genom att se det som ett utsägelsefält i en diskur-
siv formation. Denna diskursiva formation sades innehålla ak-
tiviteter som benämndes gester. 

Aktiviteten beskrev jag så som ett gestikulerande, en rörelse
av kommunikation vars resultat kunde beskrivas som kom-
plexa sociala representerande rumsligheter. Jag diskuterade tre
metaforiska former för dessa rumsligheter som kunde samman-
kopplas med vårt bruk av konstverken för kunskapsintag —
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ramen, för social och kulturell representation — agoran, samt
för subjektets relation till blicken och begäret — tröskeln. Dessa
olika bruk av konstverk kan ses som tolkningar som går att
applicera på ett stort antal konstutställningar utan att ge dem
en fast kategorisering. De kan även ses som olika sätt att inve-
stera, ladda, konstverken med funktioner, förmågor och inne-
håll som ger dem en aktiv roll — som kunskapskälla, som repre-
sentanter för kulturella värden eller som svar på individens
behov av att skapa sig en identitet som enskilt subjekt.

Den huvudsakliga aktiviteten i utställandet har jag beskrivit
som kommunikativ där konstverket måste ses som en av de vä-
sentliga aktörerna, d.v.s. kommunikationen sker både om, ge-
nom och med konsten. I denna senare hälft av studien har jag
för avsikt att ytterligare närma mig utställandet som gest och
rum genom att ta ett steg närmare själva konstverket. Detta
närmande sker i två ansatser. Dels gör jag en undersökning av
två teoretiska aspekter på relationen mellan konstverket och
dess presentation. Dels gör jag en undersökning av tre presenta-
tioner i ett historiskt perspektiv. 

Det enskilda konstverket ses i denna undersökning inte en-
bart som material för den framställande gestens retoriska akt,
utan som delaktig i den kommunikativa processen. Konstver-
kets del i den kommunikativa process som konstutställningen
är utgår delvis från vårt bruk av verket men framför allt från
hur detta bruk svaras mot, reageras på och omformas. Min strä-
van är att söka nå den nivå av konstutställningen som jag kallar
för framställan. Det innebär ett försök att gå in i ett mellanrum,
in i ett osynligt skikt av ett agerande som jag menar upprätthål-
ler det synliga. 

Den praktiska akten att visa ett konstverk kan relateras till
begrepp som exponering, presentation, uppvisande och avslö-
jande. Alla dessa och även många andra — t.ex. framvisa, up-
penbara, förevisa, demonstrera, påvisa, belysa, torgföra m.m.309
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— kan anses vara involverade i varje konstpresentation. De be-
tecknar något som utgör en väsentlig del av själva konstverkets
vara. Samtidigt synliggör de den nivå av visandet som binder
samman den som visar konsten med den konsten visas för.
Detta mellanläge, som jag väljer att kalla för presentation kan å
andra sidan betraktas som det som ligger mellan det som repre-
senterar och det som representeras. Ett alternativ för presenta-
tionens akt vore då re-representationen, d.v.s. en dubblering
och repetition av representationen. Detta åskådliggör en skill-
nad mellan en praxis som ser konstverket som en representa-
tion och en som ser konstverket som en presentation.310

Konstverkets akt i utställningen är presentativ. Detta kan re-
lateras till olika tolkningar av diskursivitet både inom den dis-
kursiva formationen och i motsatsförhållande till den diskursi-
va ordningen. Susanne Langer baserar som vi såg i ett tidigare
kapitel sin estetiska teoretisering på skillnaderna mellan det
presentationella och det diskursiva på ett symboliskt plan. Vårt
sätt att uppfatta vår omvärld och att uttrycka oss om den delas
av Langer upp i diskursiva och presentationella symboliserings-
processer som formar olika ordningar med olika grader av flexi-
bilitet och organisation. I kapitlet om gesten kunde vi se att den
låg mittemellan dessa uttryckssystem och till slut endast be-
fanns vara ett upprätthållande av dem båda. Här ges konstver-
kets presentationella nivå utrymme för granskning, fortfarande
i relation till den framställande, upprätthållande gesten.

I min studie har jag antagit att utställningen kan påvisa/av-
slöja hur konstverket förväntas interagera som delaktigt i den
kommunikativa situationen. Hur konstverket presenteras visar
hur det tas i bruk, vilket är direkt relaterat till vilken roll konst-
verket ges. Presentationen ger en aning om vilka värden konst-
verket inges, förlänas och förses med. Detta innebär att det även
är frågan om hur presentationen är sammankopplad med för-
väntningar på konstverket. 
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Den amerikanske konsthistorikern David Freedberg har i sin
omfattande studie The Power of the Image311 sökt artikulera de
djupa rötter som vårt behov av att ge konstverk och bilder be-
tydelser har. En utgångspunkt för Freedberg är att vår moderna
kultur inte på något sätt är utesluten ur detta komplexa samspel
med visuella framställningar. Genom att söka förstå hur män-
niskor utvecklat kontemplationen av bilder till något använd-
bart, terapeutiskt, förhöjande, tröstande eller skrämmande kan
vi, menar Freedberg, urskilja inte bara bildernas funktioner
utan även den potential som kan aktiveras i den visuella fram-
ställningen.312 Han berör bildbruk såsom ett rituellt helgande
av bilden, den helande bilden som målet för pilgrimsfärder, bil-
den som hjälp för meditation för att nå något historiskt eller
spirituellt frånvarande, bilden som magiskt verktyg eller bilden
som medaktör till känslomässig och sexuell upphetsning. De
krafter den visuella framställningen genom tiderna och i olika
kulturer ansetts ha, har format mottagandets kultiska eller se-
kulariserade beteende. Genomgående problematiseras den kom-
plexa betydelseformande rörelse som sker mellan det som bil-
derna föreställer, hur det har framställts och i vilken form som
bilderna ställs ut. Relationen till den konkreta presentations-
situationen poängterar Freedberg i synnerhet när det är fråga
om det heliggörande objektets omgivning och det moderna mu-
seets framställningstekniker.313

Det främsta beviset för hur visuell framställning förlänats
med kraftfull potential är det ikonoklastiska beteende som kan
avläsas genom konsthistorien. Konst- och medieteoretikern
Peter Weibel skriver i samband med utställningen Iconoclash314

om hur det ikonoklastiska bildförhållandet varit en av de mest
framträdande impulserna för 1900-talets konst. Det kritiska
förhållningssättet syns tydligast i den abstrakta bildens utveck-
ling där betydelsen till slut skjuts ut från verket ut i det omgi-
vande rummet, men kan så som jag ser det även vidgas till att in-
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begripa den konst som berör en institutionell kritik.315 Här är
det inte enbart avbildandet, representationen som fråntas bety-
delse och kraft utan även framställningen, presentationen. Själ-
va platsen och varandet för verket skiftas, ifrågasätts och blir
bottenlös, vilket tvingar verket att hämta kraften i relationen
till presentationen och mottagandet. Dessa frågeställningar åter-
kommer jag till i mina fallstudier lite längre fram.

Konstverkets gestaltning i en gemensam offentlighet kallar
jag således för dess presentation. Det är i praktiken den synliga
artikulationen, den kommunikativa möjligheten, konstverket
som material, medium och entitet. Ur en teoretisk aspekt lutar
sig tanken på en filosofisk diskurs om varandet, konstverkets
ontologi, dess sätt att vara. Begreppet presentation knyter an
till den fenomenologiska traditionen om medvetandets relation
till materien och dess representation. Konstverkets presenta-
tion är obönhörligen i samspel med det som det representerar,
samtidigt som den som representerar det som konstverk och
den som svarar för presentationen inte lätt kan särskiljas. Det
försök som studien gör att finna en möjlighet att artikulera
brottytan mellan konstverket och dess presentation baseras så-
ledes på en filosofisk diskussion om förhållandet mellan repre-
sentation och presentation som är alltför omfattande för att
kunna ingå här mer än genom små fragment. 316

Begreppet presentation är också djupt rotat i den semiotiska
traditionen, vars problemfält implicit ligger som en grund i hela
denna studie. Donald Preziosi kopplar samman visandet och
den semiotiska traditionen på ett konkret sätt genom just be-
greppet presentation i sin på en föreläsning baserade essä The
Limit(s) of (Re)presentation.317 Begreppet presentation behand-
las i essän som ett parallellt, korrelativt begrepp med »ostensi-
fikation«, »decorum« och »adekvation«. Med referenser till en
skolastisk tradition via Roman Jakobsons lingvistiska semiotik
introducerar Preziosi presentationen som en »artifice«, en typ
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av konstgjordhet som specifikt kopplas till vårt sätt att uppfat-
ta och tolka visualitet och visuella artefakter. Detta ger det som
presenteras en relation till en verklighetsreferens som istället för
att sträva efter exakt samstämmighet (equation) använder sig av
det som hos skolastikerna kallas adekvation (adaequatio).318

Genom att tänka sig en möjlighet till anpassning, »imputed si-
milarity«319, utan krav på slutgiltig självreduktion, ges presen-
tationen en rörlighet, en flexibilitet och möjlighet till friare be-
tydelseproduktion och därigenom tolkning.320

En lexikalisk definition av ordet presentation ger betydelser-
na framställning, skildring; utformning; företeende och uppvi-
sande.321 Etymologiskt sett är begreppet »presentation« grun-
dat i latinets »praeses«, d.v.s. närvarande, aktuell, nutid. En
presentation har som sin spatiala egenskap en närvaro och som
temporal egenskap en aktualitet. En presentation är till sin na-
tur flyktig, övergående och tillfällig. Detta ger den en status som
ett ursprung som varken är beständigt eller möjligt att upprepa.
Presentationen kan inte repeteras utan att den har ett mått av
osanning. Varje förnyelse är en re-presentation och således
något annat. 

I en nyans av definitionen av begreppet är presentationen en
kommunikativ akt där både sändaren/berättaren och mottaga-
ren/åhöraren är närvarande subjekt som båda konstruerar si-
tuationen. I en annan nyans har de olika subjekten tilldelade
roller med endast en innehavare av en ledande roll. Denna över-
tar genom ett ställföreträdande, ett representantskap de andras
aktiva roll. Presentationen kan ses som en akt där människan
förvandlar energi och information från en form till en annan.
Denna studie söker skönja sätt att artikulera presentationen
som en dimension av konstverket utan att binda sig vid en enda
fast tolkning av begreppets betydelse.

Den amerikanska mediaforskaren Margaret Morse har i en
studie av videoinstallationens ontologi benämnt en särskild ka-
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tegori av konst som presentationell i kontrast till representatio-
nell.322 Denna tudelning baseras på en språklig nivådifferentie-
ring mellan att tala om något som är närvarande och att tala om
något frånvarande. Detta knyter an till de symboliseringsnivå-
er som Langer betonar, men där lyfter man tydligare fram bety-
delsen av de talandes samtidiga närvaro. 

Morse utgår från videoinstallationens specifika och särskil-
jande drag för att kunna finna ett sätt att artikulera upplevelsen
av en installationssituation. För henne utgör skillnaden mellan
presentationella och representationella konstformer att där de
senare talar om ett förgånget — ett »där och då« — handlar det
i det förra fallet om ett talande om »här och nu«, om ett nu där
de som samtalar är närvarande samtidigt. Representationskons-
ten ses här som frammanare av frånvarande betydelser, men i
en form som i högsta grad skall verka realistisk. Detta ser hon
som en konst som utgör basen för det västerländska konstbe-
greppet. Här är väsentligt att konstens mottagande då genom
olika tekniker hållits begränsad och kontrollerad varigenom
verkets innehåll har avgränsats från en aktiv nutid. Den presen-
tationella konsten strävar istället efter att ge uttryck för en upp-
levelse av nuet i relation till nu levande mottagarsubjekt. Detta
inverkar direkt på både produktions- och receptionsförhållan-
dena och suddar ut gränsen mellan det fiktiva och det reella. 

Morses kategoriska separering av representations- och pre-
sentationskonst är inte på något sätt problemfri. Bland annat
verkar hon vilja autonomisera en upplevelse utan utomstående
referenser, vilket kan uppfattas som en strävan efter ett slags
»ren presentation«.323 Detta är motstridigt med min utgångs-
punkt, men jag ser trots detta vissa av Morses tankegångar som
belysande för mitt bruk av begreppet presentation. Bland annat
anser jag att utställningen som situation, rum och gest kan
sägas ge alla konstverk en nivå av den typ av presentationella
drag som Morse diskuterar. De egenskaper, metanivåer och
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kriterier som hon för fram om installationen kan i många fall
appliceras på utställningen som situation. Hit hör samspelet och
bundenheten i tid och rum både med betraktaren och med den
efemära existensen i presentationen i sig. Det innebär att ut-
ställningen måste upplevas på plats, under en viss begränsad
tid. Morse talar också om mellanrummet — mellan rummet och
verket — vilket jag anser hänvisar till detsamma som jag anser
skapas av den framställande gesten. Detta mellanrum ger möj-
lighet åt en diversifierad rörlighet i mötet mellan konstverket
och betraktaren.324

Den performativa akten i utställningssituationen diskutera-
des i ett tidigare kapitel och konstverkets performativa drag be-
handlas i fallstudierna. Morse ser performativiteten som vä-
sentlig även i videoinstallationen i och med att dess värld(ar)
och verklighet(er) deklareras såsom existerande inom ramen
för den aktuella kontexten, d.v.s. konstvärlden. Denna verklig-
het behöver inte ha något korrelat i den omgivande verklighe-
ten, i den »riktiga« världen. Den uttalar således inga konstati-
va sanningar. Videoinstallationen är därtill inte i någon posi-
tion att beordra någon, vare sig konstnären eller betraktaren.
Den skall heller inte enligt Morse ses som ett uttryck för något
specifikt sinnestillstånd.

Det som Morse förväntar sig av en lyckad videoinstallation
är ett slags sammanflätad konceptuell och kroppslig transcen-
dental upplevelse. Den transcendentalitet som hon talar om kom-
mer från själva installationen. Den är dock ingen okontrollerad
regression till ett förstadium av medvetenhet, utan ett budskap
riktat till ett klart och vaket medvetande som hon menar är kär-
nan i upplevelsen. Det är då frågan om en förändring i betrak-
tarens medvetande, en inlärningsprocess men inte nödvändigt-
vis kunskapsbaserad inlärning, som ett vetande. Det är enligt
Morse snarare fråga om kroppens egen förmåga, sinnenas sätt
att uppfatta och gestalta världen visuellt, auditivt och kinetiskt. 
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Intressant är att Morse gör en distinktion mellan installatio-
nen och »blott en utställning«, där hon med utställning menar
en presentation av redan kända fakta utan möjlighet till denna
sammanflätade transcendentala upplevelse: 

En installation som saknar denna typ av kroppslig och konceptuell trans-
cendens är blott en utställning, en plats där vi lär oss det redan bekanta.
Som förmedlare står experter och auktoriteter, som representerar regering-
ar, företag, skolor och andra institutioner.325

Historiskt sett placeras uppbrottet mellan representationella
och presentationella konstformer av Morse i 1960-talet. Den-
na gränsdragning är kutym inom konstforskningen och ofta
bunden vid en modernistisk uppdelning i konstformer och ka-
tegoriseringar326. Min granskning av hur vi interagerar med
konstverket i just konstutställningsformen har en historisk bak-
grund som sträcker sig mycket längre tillbaka och som kan
anses spela med det brott som vi sett på 1960-talet. Exempelvis
är tanken på konstens teatralitet såsom den aktualiseras av
Michael Fried327 under 1960-talets modernism möjlig att kop-
pla tillbaka till utställningspraxis under 1850-talet hos bl.a.
Jacques Louis David m.fl.328 Sammanfogad med det moderna
konstverkets fragmentarisering finns det en genomgående upp-
lösning under det senaste seklet. 1900-talets konst har som
ständig problematik konstverkets legitimitet som visuell, språk-
lig, aktiv, eventuell, faktisk, rumslig, fysisk och estetisk form.
Vissa av dessa frågeställningar kommer fram i de fallstudier
som görs i del 4. 
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Akten bortom närvaron

De två teoretiska aspekter som jag ser som relevanta i detta
sammanhang härrör sig från två tänkare som idag måste be-
nämnas som moderna klassiker inom den europeiska konstteo-
ritraditionen: Walter Benjamin (1892–1940) och Maurice
Blanchot (1907–2003). Varken Benjamin eller Blanchot bru-
kar omedelbart knytas direkt till bildkonstens genre. Båda har
dock ändå i sitt arbete utvecklat tankar kring konstverket som
enhet, uttryck och kulturell entitet som öppnar upp vägar för
givande tolkningar. Gemensamt för dem är en öppenhet i för-
hållande till konstverkets definition som varken binder det till
genre eller fastslagen tradition. Snarare ställer deras differentie-
rade teorier om konstverket utmaningar för varje närmande
och läsning. Det som denna studie fokuseras på är den specifika
situation då konstverket ges en gestaltning och plats i offentlig-
heten. Denna situation kan beskrivas som exponerande, avslö-
jande eller stärkande, beroende på hur den tolkas. 

I Walter Benjamins teori om konstverket utgår jag från tan-
karna om konstverkets utställningsvärde som han kontrasterar
mot konstverkets kultvärde. Detta medför en fördjupning även
i relationerna till begreppen estetiskt värde och autenticitet
samt Benjamins kanske mest kända term, konstverkets aura.
Maurice Blanchot å sin sida för en diskussion om konstverkets
rymd utifrån det litterära verket. Denna diskussion ger grun-
derna för hans tankar kring konstverkets definition och varan-
de i förhållande till den omgivande kulturen. 

Jag tar mig friheten att kombinera dessa tänkare trots deras
många skillnader. Båda har arbetat nära litteraturen. Benjamin
hänvisar därtill till filmen som väsentlig konstform. Skillnader-
na mellan dessa två tänkare är fler än likheterna men jag går inte
in på en distinktion i sin helhet. 329 Snarare föreslår jag möjlig-
heten att se dem som aktiva inom samma diskurs även om de
inte direkt korrelerar med varandra. Studiens ambition är att
tänja tankeperspektivet och vidga horisonten mellan två poler
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som inte annars nödvändigtvis skulle ha en synlig eller artikule-
rad relation.

Det finns däremot inga som helst ambitioner att på långt när
uttömmande tolka och analysera dessa teorier om konstverket.
Syftet är snarare att peka på en möjlighet att i snittytan mellan
konstverket och dess presentation hitta en artikulerbar plats.
Från denna plats kan det bli möjligt att gå vidare i undersök-
ningen av vårt bruk av konstverkets närvaro och vår förståelse
av dess tänjbara gränser. Min läsning av dessa tänkare kan sä-
gas representera två extrema principer för konstverkets relation
till sin presentation. I båda framkommer det omöjliga i konst-
verkets varande i offentligheten men det sker på två olika sätt.
Även vägen ut ur det som verkar vara en återvändsgränd tar
olika vändningar. 

Båda kan sägas utgöra något av nollpunkter för det sena
1900-talets tänkande och har vidgat synen på det moderna
konstobjektet och vår relation till ett konstnärligt uttryck. Att
jag väljer två teoretiker som främst engagerat sig i skriften har
åtminstone två orsaker. Dels ser båda orden, skriften, skrivan-
det och litteraturen som ambivalenta och kopplade till verklig-
heten på oanade sätt och dels ser jag vår hantering av konsten
som en del av vår språkliga kommunikation, även om den inte
är verbal, utan en gestisk väv. Därtill tar sig det moderna konst-
verket en alltmer konceptuell form, i sig en språklighet uttryckt
parallellt med en visualitet. 
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walter benjamin

Jag har ingenting att säga. Bara visa.330

Varje undersökande och tolkande läsning av Walter Benjamins
arbete måste av nödvändighet ses som primitiv och spekulativ.
Detta beror inte enbart på att hans arbete avbröts av en för tidig
och abrupt död.331 Det beror även på den spännvidd och det
djup som arbetet omfattar och den fragmentariserade form som
den i efterhand anses ha.332 Trots detta, och kanhända just där-
för, ses Benjamin som en av de allra mest inflytelserika teoreti-
kerna av moderniteten både i förhållandet till urbanitet, tekno-
logi och historieskrivning.333

I denna studie fokuserar jag på Benjamins teoretiseringar
kring konstverket samt dess roll och funktion i en gemensam
närvaro. Hans konstteori har ansetts vara möjlig att dela upp i
tre perioder, den första med en teologisk, messiansk betoning
av konstens betydelse, den andra perioden med en betoning på
politiskt engagemang och den tredje med ett försök att återbör-
da en estetisk autonomi grundad i erinringen och erfarenheten.
Min tolkning kan sägas ta upp nyanser från alla tre perioderna.
Mer specifikt utgår jag från begreppet utställningsvärde och un-
dersöker dess olika dimensioner i förhållande till min egen pro-
blemställning. 334

Kultvärde och utställningsvärde

I den femte delen i den mycket debatterade essän Das Kunst-
werk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit335

skissar Benjamin en skiftning av konstverkets värde från en an-
vändning i kulten till en närvaro i utställningen. 

Konsten har enligt Benjamin alltid tjänat kulten. För kult-
föremålet var det viktigare att det var förhanden än att det blir
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sett och visat. Det var avsett för andarna i en transcendental
funktion och pockade således på att döljas. Den tekniska repro-
duktionen har enligt Benjamin frigjort konstutövandet från ri-
tualen. En ny funktion för den är att visas, att ställas ut. Graden
av utställbarheten har skiftat från att tidigare ha varit kvantita-
tiv till att efter den tekniska reproducerbarheten vara kvalitativ.
Visandet har fått ett värde i sig. 

Denna skiftning står hos Benjamin i direkt relation till den
teknologiska utvecklingen och den möjlighet till reproduktion
av konstverket som den har lett till. Skiftningen har även en di-
rekt relation till förhållandet mellan konstverket och vårt mot-
tagande av den. Den leder slutligen till att konsten måste ses i en
ny dager. Denna förändring är enligt Benjamins teori direkt re-
laterad till moderniseringen av verkligheten och människans
upplevelse och erfarenhet.336

Essän om konstverket i reproduktionsåldern måste sättas i
förhållande till en av de ledande tankegångarna hos Benjamin,
nämligen tänkandet kring moderniteten som ett uppvaknande
från en drömbild eller önskebild. Texten är djupt inbäddad i det
omfattande arbete som Benjamin arbetade på från 1927 ända
fram till sin död, det s.k. Passagearbetet.337 En parallell och re-
flekterande essä är även den text som ansetts som ett koncentrat
av Passagearbetet, benämnd Paris, 1800-talets huvudstad.338

En av fårorna i Benjamins utforskning av moderniteten kan
sägas vara att påvisa hur all gestaltning och kreativitet frigjor-
des från den kultdrivna konsten under 1800-talet. Detta sked-
de genom uppkomsten av varan och som en konsekvens av den
tekniska utvecklingen och »produktionskrafterna«. Kreativite-
tens kraftfält kom istället till synes bl.a. genom mode, reklam
och film. 

Benjamin gör en jämförelse av skapandets frigörelse från
konsten med vetenskapernas frigörelse från filosofin under
1500-talet.339 Detta skulle innebära att konsten står i vägen för
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den teknologiska utvecklingen av kreativitet och gestaltnings-
former på samma sätt som filosofin hindrade utvecklingen av
vetenskaperna.

Benjamin anser att kontrasten mellan konstnärligt utövande
och den tekniska utvecklingen varit i motsatsförhållande alltse-
dan 1870-talet. Konstverket hade i den tidiga modernismen
bitit sig fast i en arkaisk kultisk form och för att fullfölja den
moderna utvecklingen måste den omförvaltas genom den tek-
niska reproducerbarheten.Konstverkets visuella form,dess fram-
trädande som objekt, måste omförhandlas och reflekteras över.
Konstverkets presentationsform i den modernaste formen är
enligt Benjamin filmen, den mångfaldigade, tidsbundna, demo-
kratiska formen vars upplevelse har relation till människans liv
i nuet istället för att vara bunden till kulten.

Hur skall man förstå Benjamins tal om utställningsvärde?
För det första handlar det om att själva utställandet ger beting-
elserna för verkets utformning. Då talar man om betingelser fri-
gjorda från rumsliga, konkreta, arkitektoniska faktum. Rele-
vant blir istället hur det såg ut, hur det visades, hur det behand-
lades. Benjamin hänvisar i en not till Rafaels målning av den
Sixtinska madonnan, vars värde som verk var direkt knutet till
utställandets funktion. Ett verk som visats vid »lit de parade«
kunde inte användas till andra kultfunktioner.340 Exemplet på-
visar hur direkt kopplat visandet har varit till användningen,
uppskattningen och definieringen av olika värden och betydel-
ser i konstverket. 

För det andra handlar utställningsvärdet om att utställandet
ger mervärde, ju mer utställt verket är, ju fler som har sett det,
desto mer betydelse har det. Detta knyter Benjamin an till fil-
men. Där handlar det om att det inte finns något original att re-
producera utan att verket till sin natur är en reproduktion utan
förlaga. Visandet är inbegripet i produktionsförhållandena på
det sättet att verket för att vara möjligt att finansiera måste ges
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en potentiell massupplaga. Mottagandet är i sin tur en mass-
upplevelse som för med sig en annan roll för betraktaren och för
den estetiska upplevelsen. 

Utställandet som förnyad närvaro

Howard Caygill betonar i sin tolkning av konstverksessän
aspekten av teknologin som förmedlande form, funktion och
metod.341 Denna förmedlande form, funktion och metod kan
anses ta formen av en utställning. Utställandet blir en aspekt av
teknologin, en teknologisk metod. Benjamin ger därtill utställ-
ningen en dubbelhet som följer hans dialektiska metod. Dels är
utställandet en kvarleva av 1800-talets varufetischism och dels
är det ett samtida sätt som konstverket sprids genom, visandet
ger konstverket ett värde. I båda fallen synes det ändå vara sin
egen fälla.

I essän Paris, 1800-talets huvudstad skisserar Benjamin mo-
dernitetens figurer och rumsligheter i sex kapitel, varav utställ-
ningen representerar ett av modernitetens rum. Här avser Ben-
jamin världsutställningen som presentationsform och betydelse-
producerande mekanism. 1800-talet var för Benjamin fortfa-
rande inbäddat i en mirage, en synvilla av modernitet, en fan-
tasmagori som började spräckas. Utställningen som platsen för
varufetischismen deltar i fantasmagorin som leder till en myt-
bildning. 

Den nya urbana handelsplatsen, arkaden, var den plats där
sprickan slutgiltigt framkom. Där framgick den utställda varan
som allegori, den var som förgången i samma stund som den vi-
sades fram som ny. Varuhuset blev den nya arenan, boulevar-
den övergick i interiören. Flanören fick samtidigt en hjälteroll
och var en tynande, sorglig figur. I Benjamins analys av den be-
gynnande moderniteten finns en dubbelhet, en dialektik i allt.
Det nya blir gammalt så fort det visas. 
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Så är för Benjamin ödet för det moderna konstverket inskri-
vet i dess undergång redan när det uppkom, som ett resultat av
kulturens/konstutövarnas ringaktande av tekniken. Den väg
den moderna bildkonsten tog i sitt avantgarde var in mot en slu-
ten auratisk värld. Det fanns vissa försök att öppna upp mot
andra världar — bl.a. inom dadaismen och surrealismen — men
dessa fick en tillbakagång i och med andra världskriget. Konst-
verkets slutenhet i kultvärdet anses genom utställandets feti-
schisering endast ha en möjlighet: att övergå i varan, vilket öpp-
nar det även för ett bruksvärde. 

Den av Benjamins figurer som står som räddare av konstens
ära är samlaren.342 Denne förvärvar konstverket, omvandlar
det från vara till kultföremål och sluter in det i interiören — ett
av modernitetens rum — och tillför det ytterligare ett värde, af-
fektionsvärdet.

Essän Konstverket i reproduktionsåldern talar däremot om
utställandet som en demokratiserande faktor som enligt Benja-
min har en politisk potential att väcka massan ur denna fantas-
magori och myt. Detta sker alltså genom att konsten bryts loss
från traditionens hägn och sekulariseras. Genom ett repetitivt,
öppet och brett visande öppnas dels konstverket för en vidare
publik och dels ges det möjlighet att gång efter annan förnyas.
Varje visande är nytt eftersom konstverket är bundet till tiden,
och tiden, händelserna och erfarenheterna förändrar konstver-
kets karaktär och mening. 

När konstverket kan repeteras, spridas och visas i massupp-
lagor kan det aktualiseras på betraktarens villkor. Genom att
konstverkets värde läggs i dess möjlighet att ställas ut, att distri-
bueras, att ses, får det helt nya funktioner — den konstnärliga
funktionen blir således sekundär. Utställbarheten undergräver
auran, den förbiser den konstnärliga funktionen. Den är således
destruktiv för konstverket som unikt objekt. Den skapar istäl-
let en annan form för konstverket, det mångfaldigade. Det vär-
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defulla blir dess spridningsmöjlighet — dess reproducerbarhet.
Då kan det uppstå som värdefullt gång på gång, ständigt möj-
ligt att förnya. 

Konstverket har i denna tankegång demokratiserats samti-
digt som det har anpassats till varuproduktionens lagar och
mottagande i modernitetens flod av visualitet. Som en radikal
konsekvens härav kan man säga att konstverket går emot sin
egen upplösning, sitt försvinnande genom en drunkning i visua-
litetens flöde.

Skillnaden mellan kultvärde och utställningsvärde måste
även ses i förhållande till konstbegreppet, d.v.s. konstverket
som konstverk med konstnärligt värde. Benjamin gör i sin essä
en länk mellan sitt tidigare arbete om konstverket i den roman-
tiska, teologiska traditionen till ett mer socialt och politiskt ba-
serat tänkande kring konstens roll och funktion i det moderna
samhället, starkt influerat av marxistisk teori. Även om Benja-
min har en marxistisk utgångspunkt i sitt tänkande under tiden
för skrivandet av essän, har han inte någon utopistisk ingång i
teorin utan utgår från ett här och nu, från de tendenser som han
ser i de samtida tekniska produktionsförhållandena.343 Det som
fortsätter att vara bas för hans teori om konstverket är dess ur-
sprung i erfarenheten och dess relation till nuet. 

Benjamin talar om konstverket som något som inte är mime-
tiskt kopplat till verkligheten. Han har i sin språkfilosofi förkas-
tat Saussures tankar om relationen mellan tecknet och det be-
tecknande och söker kopplingen från en annan, allegorisk vin-
kel.344 Denna koppling lösgörs från en tudelning av tecken/be-
tecknad och form/innehåll. Istället utgår han från att konstver-
ket är en gestaltning av erfarenheten. Denna erfarenhet har en
form och ett innehåll som inte går att dela upp. Detta talar han
om via kompositionen eller poetiken, något som samtidigt är
innehåll och form. Genom poetikens och kompositionens be-
grepp håller Benjamin konstverket öppet för de utomkonstnär-
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liga delar och egenskaper som är självklart medverkande i konst-
verket.

När den fotografiska tekniken och bruket spreds inom bild-
produktionen reagerade konsten med läran om l’art pour l’art,
vilket för Benjamin var en sekulariserad skönhetskult. 

Ur den har sedan i fortsättningen framgått någonting i stil med en negativ
teologi i skepnad av idén om en ’ren’ konst, som inte bara avvisar varje so-
cial funktion utan varje bundenhet vid ett konkret ämne.345

Grundläggande för Benjamins uppfattning om konstverket är
ett förkastande av »l’art pour l’art «-ffilosofin, vars strävan var
att bevara en autonomi för konstverket. Han såg den tekniska
utvecklingen som en potential för konstverkets öppenhet, dess
möjlighet att vara en del av nuet, den tid som är nutid. Såvida
konstverket hålles slutet — genom att förneka teknologins möj-
ligheter — förhindras konsten att ha betydelse och mening i
nuet. 

Både kultvärdet och utställningsvärdet är lösgjort från ett
specifikt objekt. Objektet kan tänkas vara utbytbart och slump-
artat. Ett objekt med kultvärde har i den aktuella rituella situa-
tionen inte något egentligt värde som konstverk. Detta tillskrivs
det i efterhand ur en annan synvinkel då kultvärdet inte längre
är det som överskuggar. Ett objekt med utställningsvärde ställs
ut på grund av dess värde som konstverk, dess konstnärliga
värde. Detta konstnärliga värde förstärks av att verket visas,
det blir sammantaget i framvisandet. Enligt Benjamins tanke-
gång sker dock i utställningsvärdet en glidning bort från det
konstnärliga värdet, d.v.s. utställandet i sig, visibiliteten, blir
viktigare än konsten. Synligheten, möjligheten att visas är mer
värt i sig. I det läget har konstverket mist sin betydelse som
konstverk och fungerar snarare som en del av visibilitetens
snabba spel som möjliggjorts genom den tekniska reproducer-
barheten. 
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Aurans avtagande

Konstverket som en synliggjord bild, enhet eller föremål har
genom möjligheten att reproduceras, utan att i grunden föränd-
ras, blivit tillgängligt på ett vidare plan och därigenom en este-
tisk egendom för en större publik än någonsin tidigare. Detta
har frigjort konsten från kultens tjänst, den tjänar inte längre i
första hand religionen eller makthavarna utan formar en do-
män, ett område för sig själv som enligt Benjamin baseras på
omständigheterna för produktion och distribution. Det pris
som betalas för denna frihet är dock för Benjamin en förlust av
konstverkets aura. 

Auran har använts i minst tre olika betydelser i olika texter
av Benjamin.346 Auran som betydelse och värde rör sig mellan
verket, dess fotografiska representation och de omständigheter
som byggts upp kring konsten. Rainer Rochlitz menar att auran
egentligen inte kan förknippas med något konstnärligt värde,
utan snarare är en del av utomkonstnärliga värden såsom
stjärnkulten. Detta kan styrkas med hur Benjamin betonar au-
rans kulturella värde bortom konstens område, t.ex. vid politis-
ka framträdanden. Howard Caygill menar att auran inte är en
egenskap hos konstverket utan snarare en inverkan av ett sär-
skilt sätt att förmedla konstverket som ger ett privilegium till
dess originalitet och unikhet. Auran är inte någon förutsättning
för konstverket utan ett villkor av dess förmedling som över-
träffas genom teknologins utveckling. Båda dessa tolkningar
förknippar auran med en förmedling, en framvisning som
omger konstverket i dess presentationssituation.

Det som kan kallas aura kan då förstås som en del av en
metod, sammanflätad med och involverad i utställandet som
teknologi. På vilket sätt auran kan tillskrivas eller frånskrivas
verket är relaterat till dess förankrande i kulturella konventio-
ner, synsätt och retoriska val. 
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Konstens återgång till ritualen

Analysen av föremålsligandet och fantasmagorin är en del av
den analys av det estetiska framträdandet (appearance) som
Benjamin genom hela sitt arbete sysselsatt sig med.347 Han har
velat spräcka en estetisk yta — dels mot teologin och sanningen
och dels mot varusamhället och dess mytbildning. 

I sin radikala fas tycks Benjamin tänja begreppet fantasma-
gori till att innefatta den estetiska framställningen. För honom
är det filosofins uppgift att få loss humaniteten från det dröm-
stadium i vilket varusamhällets fantasmagori försatt det. Det
estetiska framträdandet, det sköna yttre kan dock inte reduce-
ras till ett falskt yttre. Den estetiska framställningen måste ses
som en normativ form i vilken konstverket presenterar sig, en
fiktion som håller samman vissa pragmatiska funktioner hos ett
tecken.348

En förändring i tekniken för med sig en förändring av upple-
velsen och erfarenheten. En ny teknologi inom konsten förvän-
tar sig och kräver alltså ett annat sätt att förhålla sig till kons-
ten. I sina sista texter återför Benjamin värde till ritualen som
den form som gör konsten tillgänglig i den process som om-
vandlar upplevelsen (Erlebnis) till erfarenhet (Erfahrung). Er-
lebnis är upplevelsen i nuet, Erfahrung är den erfarenhet som är
möjlig att berätta. Utan ritualen och dess ceremonier kan erfa-
renheten formas endast till dess degraderade form, upplevelsen.
Erfarenhetens nödvändiga distansering kan inte uppnås utan
auran, utan ritualen och traditionen, åtminstone inte utan en
minnesbild, en erinring av detta.349

Konstverket i Walter Benjamins tänkande befinner sig inom
en öppenhetens sfär och är konstant i en process av förändring.
Konstverket pendlar således mellan möjlighet och förintelse.
Denna pendling har inte avstannat i tolkningen av hans konst-
verksessä.350 De radikala konsekvenserna av teknologins ut-
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veckling som Benjamin förutsåg för konstverket har inte utfal-
lit i den omfattning som han kanhända förutsatte. Däremot har
hans teoretisering gett en bred grund för uttolkningar genom
begrepp som utställningsvärde, allegorisering, teatralisering,
tankebilder och auratisering. 

För denna studie är det tydligt att utställandet som teknolo-
gi, som en teknologiskt implicerad del av konstverkets vara, är
en givande del av teoretiseringen. Synliggjord som en del av vår
konsthantering och som en del av den för erfarenheten nödvän-
diga ritualiseringen, är utställandet ett värde som här blir avläs-
bart i relation till konstupplevelsen.

maurice blanchot 

Walter Benjamins arbete kan sägas i stort representera en kul-
turkritisk position där den yttre aktiva artikulationen av män-
sklig verksamhet granskas i förhållande till erfarenheter av tek-
nologi, visualitet och epok. Hans konstbegrepp fungerar i rela-
tion till denna erfarenhet och i det föregående avsnittet var det
möjligt att konkret tala om en praktik av utställande, motta-
gande och bruk av konstverket som kultobjekt, vara eller aura-
tisk entitet.

I en granskning av Maurice Blanchots konstbegrepp måste
betoningen av frågan kring konstverkets presentation omfor-
muleras något. Konstverket involveras här i en vidare dekon-
struktion av språkets olika nivåer i relationen mellan jaget, den
andre och en möjlig gemensam mötesplats. Frågan om konst-
verkets presentation inför någon är alltså i hög grad samman-
blandad med frågan om dess existens.351

Blanchots litteraturbegrepp måste förstås som öppet. Hans
språkfilosofiska utgångspunkt är en negation av både tinget
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som det verbala ordet representerar och det begrepp som är en
ställföreträdande form för förståelse och informativ begriplig-
het. Därför är annat inte möjligt än att ta konsekvenserna därav
även gällande bruket av begreppet litteratur. »Litteratur« pekar
mot en rymd, ett språkligt tillstånd som undflyr definitionen.
Dess funktion och uppgift är också att ständigt avbryta och
störa de målmedvetna steg med vilka vi söker nå djupare förstå-
else och ett stadigare grepp om tingen och företeelserna. Denna
yttersta osäkerhet som vi försätts i är för Blanchot källan till all
autenticitet.352

Blanchots användning av litteraturen som en specifik sfär
och språklig form är i min tolkning möjlig att hantera analogt
med andra konstformer och konstnärlig kreativitet.353 Detta
stöds även av Blanchots eget sätt att parallellt använda sig av
ordet litteratur och ordet konst. Den text som ligger som bas för
min tolkning av Blanchots tankar om konstverket är det verk
som haft störst inflytande på en konstteoretisk och filosofisk
diskurs, L’espace littéraire, från 1955.354 De avsnitt som jag har
koncentrerat mig på fokuseras på konstverkets kommunikativa
funktioner och det som sker i mötet mellan upphovsman, verk
och mottagare. 

Verk, bild och språk

Grundläggande för Blanchots begrepp om konstverket, eller
det litterära verket är att han gör en tydlig skillnad mellan det
han kallar för boken (le livre) och det han kallar verket (l’oeuv-
re). Såsom jag ser det är det denna skillnad som synliggörs som
ett faktum i exponerandet, i den faktiska presentationen, i
mötet mellan verket och kulturen. Tudelningen mellan bok och
verk, le livre och l’oeuvre, är analog med Blanchots tanke om
språket som information, d.v.s. det vanliga språket, och språket
som anonymitet och negation, d.v.s. litteraturen. Denna analo-
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gi upprepas åter i distinktionen av upphovsmannen som ett
subjekt och verket som subjektslös anonymitet samt i tanken på
den onåbara domän Blanchot kallar natt och som är tudelad
mellan den natt som är en del av de sociala aktiviteternas dag och
den natt vars existensform grundas i det att finnas (Il y a).355

Denna dubbelhet återfinns även i Blanchots tankar om bil-
den. Essän La solitude essentielle avslutas med en not om dik-
tens förhållande till bilden som ger utgångspunkten att bilden
är om möjligt en ännu djupare avgrund än språket. Litteratu-
rens relation till det vanliga språket jämförs med bildens rela-
tion till föremålet. Denna relation drivs till och med så långt att
ordet kan ses som språkets bild, orden är således sina egna av-
bilder, stumma för kraven på referenser och betydelser.

Om språket i dikten blir sin egen bild, betyder det inte att diktens ord är
nummer två, det sekundära? Enligt den vanliga analysen kommer bilden
efter föremålet, den är en följd av det; vi ser, därefter fantiserar vi. Efter fö-
remålet kommer bilden. ’Efter’ tycks peka på ett underordnat förhållande.
Vi talar först verkligt, därefter blir vårt tal imaginärt eller vi föreställer oss
talande. Skulle dikten bara vara en kalk av det enda talade språket, dess för-
svagade skuggbild, dess transposition i en rymd där effektivitetskraven
mildrats? Men kanske far den allmänna analysen vilse. Kanske bör man
innan man fortsätter ställa sig frågan: men vad är bilden?356

Blanchot utvecklar idén om det imaginäras två versioner i en bi-
laga till textsamlingen.357 Bildens ena version, den som är ana-
log med det vanliga språket, kommer efter föremålet. Dess ideal
är en estetisk framställning som följer avbildandets normer och
har klara likheter med det föremål som avbildas. Den andra
versionen däremot är analog med det litterära språket och har
endast likheter med sig själv. Den känner inte den första versio-
nens drag av sanningsenlighet, harmoni eller estetik. Den ka-
rakteriseras snarare av något fasaväckande som för tankarna
till den döda kroppen som en avbild av den nyss levande män-
niskan. Den andra bildversionen liknar inget annat än sig själv
och refererar bortåt från sig, som om den döda kroppen varit
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avbild för det animerade, det som fyllts med liv. Den andra ver-
sionen av bilden är avståndet mellan bilden och det som kan lik-
nas vid en bild. Detta avstånd är det som blir bildens referens,
dess möjlighet till betydelsebildande formuleringar. Detta blir
även relevant i frågan om möjligheten till kommunikation,
möjligheten till att möta bilden.

Verkets inre rymd 

Maurice Blanchot skriver om skapandet av ett konstverk och
den inre rumslighet som varje verk måste ha för att finnas till.
Konstverkets nödvändiga rum är ett rum av ensamhet. Denna
domän är hos Blanchot något som samtidigt är oåtkomligt och
omöjligt att undkomma. Där finns inget, det är ett tomrum, en
tomhet. Ibland jämförs detta rum med t.ex. storstadens anony-
mitet eller det av gudarna lämnade utrymmet, men också med
en intimitet, ett slags välkomnande av evigheten, av det som
tystnar, dör och försvinner. Det är analogt med »den andra
tiden«, när tid mäts genom åstadkommanden: steril, livlös, ett
slags nödens tid.358

Konstverket har enligt Blanchot en kärna mot vilken konst-
nären obönhörligen dras. Denna kärna kommer naturligtvis
aldrig att nås. Blanchot beskriver relationen mellan konstnären
och verket genom myten om Orfeus och Eurydike.359 Orfeus
förlorar sin käraste Eurydike till Hades. Han ges genom sin
konst möjligheten att föra henne tillbaka till de levande under
en förutsättning. Han får inte under några som helst villkor se
på henne innan de har lämnat underjorden. Som vi vet kan han
inte motstå frestelsen att vända sig om för att se sin älskades an-
lete och så är hon för evigt borta. Konstnärens försök att nå
konstverkets kärna är därför dömt att misslyckas på det sätt att
verket aldrig kan fullbordas. 

Eurydike representerar för Blanchot verkets »andra natt«,
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kärnan som begäret riktas emot. Orfeus »verk« är att föra hen-
ne tillbaka till de levande. Verket kräver dock, genom att dra till
sig Orfeus förödande blick, att få förbli i skuggan och därmed
bevara sig själv. Orfeus blick är därför ett ambivalent nostal-
giskt återvändande till ursprunget. 

Orfeus blick är Orfeus yttersta gåva till verket, en gåva i vilken han förkas-
tar verket, i vilken han offrar det genom att med begärets måttlösa ansats
röra sig mot ursprunget, och i vilken han sig självt ovetande fortfarande rör
sig mot verket, mot verkets ursprung.360

Mottagandets förvandling

För Blanchot ligger konstverkets kommunikationsmöjligheter,
såväl med sin upphovsman som med sin mottagare, i den spän-
ning som finns i begäret, i erfarenheten av det onåbara som lig-
ger till grund för all konstnärlig strävan. I strävan efter fullbor-
dande är det avståndet till verket som blir vägen till kommuni-
kationen och därmed öppnar för mottagandet.361

Författaren står aldrig inför verket och där det finns ett verk, är han okun-
nig om det, eller rättare sagt, han är okunnig om sin okunnighet, det fram-
står endast av omöjligheten att läsa, en tvetydig erfarenhet som driver
honom att på nytt skrida till verket.362

Skapandet sker inom detta inre rum men innehåller ett element
av öppenhet, en nödvändig öppning för att konstverket skall bli
ett konstverk, d.v.s. mottaget i kulturen. I mottagandet av
konstverket är det möjligt för en betraktare, läsare, mottagare,
att närma sig konstverket i och med och genom denna implice-
rade öppning. Mottagandet av ett verk är enligt Blanchot när-
varande vid alla skeden av verkets skapande. Inte så att den som
skapar verket har en mottagare i åtanke, utan att det i verket
finns inbyggt en möjlighet att bli mottaget. Mottagandet är i sig
själv en del i verkets skapande och blir i sista hand den process
som fullföljer verket, gör det kommunikativt. Därigenom blir
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det mottagaren som tar över verket, annekterar det genom att
minimera distansen till verkets kärna. 

I Blanchots beskrivning kan ett mottagande av ett verk inte
vara repetitivt. Det är en situation som aldrig tidigare skett och
förnyas varje gång. Varje gång är första och enda gången. På
samma sätt åtskiljer Blanchot mottagandet från medvetandet,
kunskapen från iakttagandet. Han beskriver snarare mottagan-
det av ett konstverk som försett med en kunskap genomsyrat av
ett ovetande: 

Att läsa, se eller höra ett konstverk kräver mer okunskap än kunskap. Det
erfordrar en kunskap som är utrustad med en enorm okunskap och en för-
måga, en begåvning som inte är given i förväg, som varje gång måste emot-
tas och förvärvas likväl som förloras i dess glömska. Varje målning, varje
musikaliskt stycke ger oss en gåva av det organ som vi behöver för att upp-
skatta det: varje verk ’ger’ oss ögat och örat som vi behöver för att se och
höra det.363

Blanchot beskriver dock även en situation då konstverket inte
varit möjligt att ta emot. Fragiliteten i förvandlingen från det
distanserade tomrummet till den öppnande kommunikationen
möjliggör ett misslyckande. Distansen övergår då till verkets ut-
sida, isolerar det: 

formar en gloria av frånvaro som karakteriserar närvaron av mästerverk,
som är likt deras aura av glans och skyddar dem under en slöja av tomt ma-
jestät, av uttryckslös likgiltighet.364 

Mottagandet, läsningen, har i denna misslyckade kommunika-
tion övergått till beundrandets kult och verket upphör att vara
ett konstverk. För konstverket är för Blanchot aldrig kopplat
till vila, det har inget att göra med den trankila förvissning som
kännetecknar mästerverk. Här refererar Blanchot direkt till
museiinstitutionen som en medverkande del i förvandlingen.
Konstverket, säger han, tar aldrig skydd i museer.

Mottagandets dubbelhet blir området som presentationen
är delaktig i. För att verket skall bli till ett verk måste det på ett
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eller annat sätt visas fram, kommuniceras. Denna slutgiltiga
och nödvändiga annektering av verket sker då det förs ut utan-
för sig själv, in i en värld av kultur: 

I kulturens värld blir verket en garanti för sanningar och en förvaringsplats
för betydelser. Inget av detta är överraskande, denna rörelse är oundviklig.365

Verket har genom att presenteras, genom att delges en gemen-
sam sfär, förvandlats till något vars inre inte kan realiseras om
det inte framställs i världen och fylls av världens liv och histo-
ria. Samtidigt är dock förvandlingen total: 
Och det som hade varken vett, sanning eller värde, men i vilket allting tycktes
gå på känsla, blir ett språk som uttalar sanningen och lögnen, och läses som
instruktioner för utökad självkännedom eller för att kultivera sinnet. 366

Det som förvandlas är verkets vara, verket i vardande. Det för-
vandlas till att vara ett verk i funktion, ett verk i mottagarens
tjänst. Då är det som mottages enligt Blanchot inte längre det
ursprungliga verket, utan det innehåller och består av vad han
benämner som tankar som alla tänker på nytt, våra gemensam-
ma vanor, vardagens återkommande rutiner. Denna process,
denna rörelse ut i den gemensamma sfären, är enligt Blanchot i
sig betydelsefull. Samtidigt sammanfattar han dock: »Men var-
ken konstverket eller dess läsning är närvarande här.«367

Presentationens flyktpunkter

Presentationens nivå hos konstverket synliggörs i dess möte
med kulturen. Det finns i texten hänvisningar till konkreta for-
mer för konstverkets vara i praktiken i jämförelserna mellan
olika konstformers mottagande. Till skillnad från läsandet
menar Blanchot att när det gäller musik och måleri är motta-
gandet involverat med en »gåva«. Denna gåva är relaterad till
öppenheten inför verket som tidigare hänvisades till, till möjlig-
heten att få gåvan av verket.
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Denna gåva är dock också involverad i en rumslighet som i
lyckade fall kan ses som en sammanflätning mellan verkets inre
rumslighet och den sociala rumslighet som presentationen pro-
ducerar. Detta blir då samtidigt ett konkret rum och en mental
rumslighet som inte är tillgänglig för alla. På så sätt kan det
uppstå en rumslighet — som potentiellt kan vara »museet«368 —
som fungerar i en fruktbar relation till verket.

Musiken och måleriet är världar som beträds av dem som innehar nyckeln.
Nyckeln är antagligen ’gåvan’, och gåvan tycks vara fröjden och begåv-
ningen av en viss smak … Gåvan är ett slutet rum — konsertsalen, museet —
till vilket man drar sig tillbaka för att njuta av en hemlighållen vällust. De
som inte har denna gåva förblir utanför; de som har den går in och ut som
de behagar. 369 

Rummets betydelse betonar Blanchot ytterligare gällande skulp-
turen som tydligare skapar den distans som verket måste ha
både till sin upphovsman och sin mottagare. 

De plastiska konsterna har detta övertag över skrivandet: de manifesterar
mer direkt det exklusiva tomrum inom vilket verket tycks vilja vistas, långt
från alla blickar. ’Kyssen’ av Rodin låter sig bli betraktad och njuter av att
bli så betittad, men ’Balzac’ förbigår blicken, det är ett slutet och sovande
ting, absorberat i sig självt på gränsen till försvinnande. Boken tycks sakna
detta avgörande särskiljande, vilket skulpturen gör till sitt element och som
uppför i rummets centrum ett annat rebelliskt rum — ett otillgängligt rum
som både är uppenbart och avskilt, kanhända oåterkalleligt, kanske evigt
rastlöst, den behärskade våldsamheten i uppsynen på det som vi alltid fin-
ner omåttligt.370

Tanken om verkets presentation är således sammanbunden med
den del av processen som Blanchot beskriver som den mest risk-
fyllda i den kommunikativa akten mellan verk och mottagare;
inträdet i den verklighet som läsaren befinner sig i och dess inver-
kan och krav på verkets framträdande. Mottagandet är i sin mest
lyckade form ett uppöppnande av verkets rymd, att ge verket ett
nytt ursprung och en ny form i kommunikationen. Kommuni-
kationen baseras på en våldsam spänning både mellan mottaga-
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ren och upphovsmannen och verkets inneboende strid mellan
varat och »den andra tiden eller natten«. Det som för Blanchot
är kommunikation slits mellan »kraften« och »omöjligheten«. 

Fast verket till slut tycks ha blivit en dialog mellan två personer i vilka två
stabiliserade anspråk har förkroppsligats, är denna ’dialog’ främst en ur-
sprungligare strid mellan två dunklare krav, den slitna förtroligheten av
oförsonliga och oskiljaktiga stunder som vi kallar mått och måttlöshet,
form och ändlöshet, beslutsamhet och tvekan … I denna kommunikation
är det dunkelheten som måste visa sig och natten övergå i gryning. Detta är
ett uppdagande där inget visar sig, men där fördoldhet förvandlas till fram-
trädande.371

Den litterära rymden skapas så i mottagandets akt och Blan-
chots begrepp om konstverket är insnärjt med möjligheterna att
överhuvudtaget kunna presentera ett verk för någon. Det är
omständigheter inifrån själva verkets rymd som avspeglar, för-
utsätter och styr kontakten och kommunikationsmöjligheten,
d.v.s. möjligheten att föra fram, framställa verket i den gemen-
samma, den delade sfären. 

Jag ser relationen mellan Blanchots framförda omöjlighet
att nå verket och dess framställning som ett sätt att påvisa pre-
sentationens del av verkets inre, d.v.s. bortom dess framställ-
ning, föreliggande det konkreta arrangemanget. Den bundenhet
som finns mellan verket och dess presentation baseras här ändå
på att utan en framställande gest skulle verket inte vara ett verk
— även om det samtidigt som det öppnas sluter sig för evigt. 

samläsningens möjlighet

Vad består egentligen mötet med konstverket i utställningen
av? Hur skall man beskriva erfarenhetens och upplevelsens si-
tuation och teknologi? Seende, blick, fysisk, kroppslig upple-
velse, rumslig erinran, intellektets avläsande tolkning? Uppfat-
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tande av skillnader, likheter, avbildningar, förskjutningar, för-
ändringar? Det som framställs framför en? Gränserna mellan
verk och icke-verk?

Både Benjamin och Blanchot för fram presentationen av ver-
ket, den situation som delas med andra, som en väsentlig del av
verket och till och med som det kritiska ögonblicket som avgör
dess öde. Om Benjamins konstverk är i sin teknologi, i det att
det har ett utställningsvärde, finns för Blanchot konstverket
inte i seendet som ett tillägnande utan i språket i sig, som något
som är oberoende av betraktaren eller brukaren av det. Bådas
verk lämnar något öppet, Benjamins för att möjliggöra andra
erfarenheter, Blanchots för att frågan om hur verket skall tillta-
las inte kan ha något svar.

Det tycks ändå vara så att båda har som sin kärna det ögon-
blick då något uppstår, då något blir till. Detta ögonblick är för
båda naturligtvis ouppnåeligt. För Benjamin kommer det till
synes genom hans koppling av former som för första gången
kommer till i samband med sin era, sin tid. Detta ögonblick av
födelse är det han söker beskriva i ett fragmentariskt och mon-
tagebaserat berättande genom dialektiska bilder. Visandet blir
synliggörandet av ursprunget (origin), bundet i tid till skillnad
från tillblivelsen (genesis). Ursprunget är alltid ofullbordat, all-
tid på väg att formas. Detta kan ses som en del av det porösa
konstverksbegreppet, d.v.s. ett verk som alltid är på väg att for-
mas om av historien. 

För Blanchot är tillkommandet relaterat till en negation, till
något som vänds bort från det som kan uttalas. Denna nega-
tion, denna andra version av uttrycket, har inte någon självklar
koppling till vare sig historia, visualitet eller kommunicerbar-
het. Verket är som mest sig själv på avstånd, i en distansering
som trots att den inte ger något egentligt perspektiv är det till-
stånd som i slutändan är den enda ingång vi har. I presentatio-
nens situation, i processen att införlivas med en kulturell, soci-
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al sfär är verket som mest ansträngt. Samtidigt som en kommu-
nicerbarhet är nödvändig innebär den en förlust. 

Benjamins konstbegrepp omfattar en kulturkritik, en kult-
kritik där en närvaro ger en presentationell form i allra högsta
grad. Verket kan ses som delaktigt i en mirage, att vara en del av
en återflykt, ett återvändande till behovet av en kontext, en er-
farenhet som inte behöver vara knuten till kulten.

Blanchots antar en nästan apokalyptisk ton. Det innefattar
etiska och språkliga nivåer relaterat till ett annat subjekt, kan-
ske främst i hans arbeten i prosaform där han inte låter oss ur-
skilja det talande subjektet utan endast det nödvändiga försö-
ket till kommunikation. Blanchot ser närvaron som omöjlig,
verkets fullbordan i presentationen som förflyktigad, upplevel-
sen som förskjuten och upphovet till verket i konstnären, den-
nes behov av att söka Eurydike.

En samläsning av dessa båda teoretiker breddar den teoretis-
ka bakgrunden för en fortsatt granskning av konstverket i pre-
sentationssituationen. Det betyder inte att det finns några di-
rekta applicerbara metoder eller anvisningar till hur vi skall för-
stå ett möjligt möte med konstverket. Snarare finns här ett tän-
kande som söker konturer, skisseringar och flyktiga aningar om
konstverkets omfattning bortom gripbara betydelser.
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sammanfattning av del 3 

Frågorna i denna del av avhandlingen cirklar kring begreppet
presentation. På vilket sätt skall vi förstå konstverkets aktiva
roll? Hur förhåller sig presentationen till en kommunikativ
akt? Hur är presentationen en del av konstverket? Kan presen-
tationen och konstverket separeras? En central fråga blir såle-
des vad som händer med konstverket när det visas.

Såsom inledningen till denna del beskrev är begreppet pre-
sentation möjligt att tänja över ett flertal, var för sig omfattan-
de, betydelsehelheter. Det är också klart att ett tydligt avskiljan-
de av en presentationell nivå inte är möjligt att påvisa vare sig
genom receptionshistoria, kategoriseringsambitioner eller re-
presentationsteoretiska metoder. Det som däremot låter sig
göras är en antydan om hur olika förståelser av konstverkets
bruk och hantering är beroende av en nivå som kan betecknas
som presentationell.

I det senare avsnittet gjordes en jämförelse mellan Walter
Benjamins och Maurice Blanchots teorier om konstverket.
Detta är tankar som utmejslar idén om hur vi kan tänka oss att
ett konstverk är och under vilka förutsättningar det är ett
konstverk. Detta för med sig en granskning av vilken relation
konstverket kan anses ha i förhållande till dess mottagare eller
användare. Förenklat kan man säga att Benjamin förankrar
konstverkets mening i de förutsättningar för erfarenheten och
upplevelsen som finns i relation till de produktionsförhållanden
som råder. Blanchot däremot rör sig på ett mer undflyende om-
råde. För honom ligger konstverkets ursprung i en distanserad
spänning till samspelet mellan skapandet och mottagandet,
skrivandet och läsandet. Konstverket förutsätter en egen rymd
som har inbyggt i sig en nödvändighet till kommunikation. 

Hela resonemanget i avsnittet handlar om hur konstverket
tar i sin användning presentationen. Benjamin och Blanchot
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talar, i min tolkning av deras texter, om de förutsättningar som
man kan anse finns för konstverkets presentativa relation. I stu-
diens sista del summeras dessa frågeställningar i en granskning
av tre konstnärers verksamhet under loppet av 1900-talet. 
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I denna fjärde och sista del av avhandlingen fullföljs vändningen av studi-
ens perspektiv från den framställande gesten till konstverket som mediator
i det utställande momentet. Utställbarheten och den presentativa akten
som en del av konstverket och som något som konstverket aktivt kan
svara mot genom att ta det som sitt motiv, kan ses som en del av den de-
konstruktiva tendens som konsten under modernismens gång i sin helhet
alltmer karakteriseras av. Detta blir på så vis en granskning av konstver-
kets svar på den framställande gestens retoriska och performativa akt som
utställandet i studien anses utgöras av. 

De tre fallstudierna granskas i ljuset av de begreppsliga helheter som
bearbetats genom studien. Detta sker dock inte genom någon rigorös sys-
tematik, utan med en ambition att avläsa varje fallstudies egna kontextu-
ella och konstnärliga förutsättningar i mötet med den sociala, gemensam-
ma sfären. Därtill fungerar fallstudierna som historiskt förankrade konst-
närliga situationer som kan ses beskriva något varigenom en presentatio-
nens tidsspecifika förlopp och uppfattning framträder. 

Marcel Duchamps Mile of String presenterades som ett interventivt
och störande element i utställningen First Papers of Surrealism i New
York 1942. Denna aktion/gest/händelse är svår att entydigt benämna som
konstverk, vilket är i linje med Duchamps performativa aktioner genom
hans konstnärskap. 

Barnett Newmans måleriserie The Stations of the Cross, utfördes
under en period på åtta år och presenterades som en installation på Gug-
genheimmuseet i New York 1966. Denna måleriinstallation kan anses re-
presentera gränserna för konsten som ett verktyg och medel för transcen-
dens i relation till både en konkret och en mental rumslighet.

Genom att använda material som vanligtvis anses värdelösa och att
kombinera arbetet med skulpturala former med presentationer i vardagli-
ga situationer och beteenden tagna från och på gatan, utmanar Thomas
Hirschhorn varje nivå av traditionella konstpresentationer. Bataille Mo-
nument presenterades som en del av utställningen Documenta 11 i Kassel
sommaren 2002 och har sin utgångspunkt i korsningen mellan olika verk-
begrepp, sociala ekonomier och exponerandets strategier. 



Tre verk — tre presentationer

Denna del koncentras på separata fallstudier av tre presentatio-
ner av konstverk från en period som kan ses dels som föregåen-
de högmodernismen, dels som en del av högmodernismen och
dels svallvågorna därav. De tre presentationerna är Mile of
String av Marcel Duchamp, på utställningen First Papers of
Surrealism i New York 1942, The Stations of the Cross av
Barnett Newman, visad på Guggenheim Museum, New York,
1966 och Bataille Monument av Thomas Hirschhorn, presen-
terad som en del av Documenta 11 i Kassel sommaren 2002. 

Verken representerar ett spektrum som spänner över större
delen av 1900-talet. Marcel Duchamps aktiviteter byggs upp
från 1910-talet med bas i 1800-talets sista decennium och vi-
dare kopplat till mellankrigstiden. Barnett Newman är en re-
presentant för högmodernismen, för tiden kring andra världs-
kriget och in i det brott som skedde inom konsten på 1960-
talet. Thomas Hirschhorn är det sena 1900-talets representant
som för över många av frågorna och problematiken till det nya
seklet. 

Andra val av fallstudier skulle naturligtvis ha varit möjliga,
men jag ser dessa tre exempel som relevanta när det är tal om
den västerländska modernismen under 1900-talet. De fungerar
som stickprov för att söka peka på några paradigmatiska ske-
enden med bas i seklets tidiga avantgardetänkande, fortsätter in
mot det abstrakta måleriet som en höjdpunkt för att sedan följa
en omdefiniering av konstobjektet i förhållande till platsspecifi-
citet och relationella strategier. Dessa tre fall kan också anses
delta i en kritisk granskning av konstbegreppet och även däri-
genom möjliga paradigmatiska fall i skrivningen av den moder-
na konsthistorien. 

Den kontext som jag placerar mina fallstudier i represente-
rar tre olika infallsvinklar, närmandesätt och utföranden. Bak-
grundskontexten är den moderna utställningsdiskursen och
denna praktik som föremål för en konstnärlig kritik. Det inne-
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bär att utställandet som princip aktivt har tagits med som en vä-
sentlig del av konstverket. Fallstudierna är alla indikativa för
framkommande tankar om verket som objekt och verket som
aktiv handling. 

Dessa tre exempel är alla presentationer som inte är möjliga
att uppleva på nytt.372 Jag har själv haft möjligheten att uppleva
Thomas Hirschhorns Bataille Monument. De andra två har jag
främst närmat mig genom dokumentationer och kommentarer.
Jag är intresserad av hur de på sin tid blev uppfattade och tolka-
de samt hur alla tre fallen genom sin temporära form på sätt och
vis ifrågasatt sig själva som verk. 

Min behandling av de tre fallstudierna skall inte ses som att
en i studien utarbetad teori appliceras och prövas. Det som sna-
rare prövas är det närmandesätt som jag utarbetat genom de ti-
digare avsnitten, d.v.s. att söka skönja en plats för artikulation
i den skiktning, den brottyta som jag ser finns mellan konstver-
ket och dess presentation. Fallstudierna är en del av artikule-
ringen av detta närmandesätt.

Den fjärde delen blir en exponerande läsning av de tre fall-
studierna ur fyra parallella aspekter: genom begreppet gest,
genom begreppet rum, genom tanken på ett utställningsvärde
och genom tanken på ett verks undflyende inre rum. Varje fall-
studie måste även kontextualiseras både i konstnärens produk-
tion, i sin tid ur ett konsthistoriskt perspektiv och i en specifik
presentation. Varje fallstudie måste därtill beskrivas genom
dess materiella fakticitet, dess konstnärliga koncept liksom
genom dess anknytningar till andra konstnärliga genrer eller
snarare »gester« — monument, abstrakt måleri, installations-
konst, performance m.m. 

De slutsatser som kan dras ur dessa fallstudier kan naturligt-
vis inte anses ha någon som helst likhet med empiriskt uppfat-
tade lagbundenheter. Det som kan förutsättas som ett resultat
är formuleringar av ett specifikt närmandesätt som kan ge upp-
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slag för vidgade analyser av samspelet mellan konstverket och
dess presentation i modernt uppfattade utställningssituationer. 

marcel duchamps presentationella spel

— »mile of string«, 1942

… everything seen—every object, that is, 
plus the process of looking at it—is a Duchamp. 

John Cage373

Det har sagts om Marcel Duchamp (1887–1968) att han påvi-
sade det svåra på det enklaste sättet.374 Samtidigt som tilltalet i
hans verk är till synes direkt och rakt på sak bjuds mottagaren
in i en rumslighet av grumlig tillvaro. Utgångspunkten för ett
verk av Duchamp kan sägas vara att det som är synligt endast
är början på en härva av omlottliggande visuella och konceptu-
ella lager av betydelser. Verken blir till slut svåra att begränsa
liksom slutgiltigt innefattas i ett traditionellt verkbegrepp över-
huvudtaget. Hans konstnärskap är till sin karaktär i högsta
grad ett spel av visande, döljande, avslöjande och maskerande,
en ironiserande dialektik mellan närvaro och frånvaro.

Marcel Duchamp har sammankopplats med de flesta av
konstriktningarna från 1900-talets första hälft — den analytis-
ka kubismen, futurismen, dadaismen och surrealismen — och
hans tidiga måleri påvisar en genomgång av symbolistiska, fau-
vistiska och kubistiska stilriktningar.375 Duchamps avståndsta-
gande från i första hand den analytiska kubismen men i förläng-
ningen från måleriet som konstform till förmån för en cerebral,
reflektiv konst har gjort honom till ett slags grundgestalt även
för den konceptualistiskt inriktade konsten.376 Något som be-
tecknats som ett återupptäckande av Duchamp av en ny gene-
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ration konstnärer under de sista åren av hans liv lyfte kraftigt
fram honom som en »ursprunglig« fadersgestalt för den »post-
modernism« som teoretiserats kring sedan slutet av 1960-
talet.377 Duchamps egna kommentarer till försöken till katego-
risering ger ett gott exempel på hans ironiserande tilltag: han er-
känner sig endast till en »ism«, eroticismen.378

Visandet som ett presenterande i det offentliga, gemensam-
ma rummet för konsten är inte den första plats man vanligtvis
söker väsentliga nivåer i Marcel Duchamps arbeten på. Den
främsta källan för försöken att på ett genomgripande sätt förstå
hans konstnärskap har varit de tre lådor av skisser och anteck-
ningar — The Box of 1914, The Green Box (1934) och The
White Box (1966)379 — vars innehåll han började producera
redan 1911, men systematiskt samlade sedan 1913.380 Marcel
Duchamps konst anses i de allra flesta fall ha grunden i en dis-
kursivitet, i ett konceptuellt, analytiskt spel med språkets reto-
riska möjligheter. Detta utvecklades till ett intrikat spel av s.k.
»puns«381, avancerade lekar med och mellan skrivna ord, utta-
lade ord, objekt och bilder.

Dessa språkliga spel är i Duchamps verk sammantvinnade
med erfarenheter av kulturella konstruktioner av konst i all-
mänhet och frågeställningar om sexualitet, kön och existens i
synnerhet. Detta har gett anledning till att Duchampforskare
väldigt ofta har vävt in människan, mannen, Marcel Duchamp
som en central och avgörande del i analyserna av konstverken.
Många analyser lutar sig mot psykologiserade biografiska
aspekter som många gånger ger oväntade konsekvenser.382 Det
erotiskt laddade spel som Duchamp genom hela sin produktion
tar i bruk involverar hos många forskare blicken och begäret
som psykoanalytiska begrepp. Verken anses då formas genom
en lacansk läsning av Duchamps subjekt och identitet.383

I den amerikanska konstteoretikern Rosalind Krauss tolk-
ning klassificeras Duchamps verk som mer eller mindre maske-
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rade självporträtt av ett dubblerat subjekt som genom skift-
ningar och indexikaliska procedurer ges olika skepnader och
former. Verken fungerar då som försymboliska index som
Krauss kopplar till Jacques Lacans preoidipala och preverbala
imaginära domän.384 Där sammantvinnas ett förkroppsligat jag
till dess spegling i bilden. Subjektets uppfattning av sig själv för-
virras i denna sfär och identifieringen sker med bilden, bilden
identifieras med kroppen. Denna brist på entydigt fokus för
identiteten i detta förspråkliga stadium konstituerar jaget sam-
tidigt med sig själv och den andre. Jaget förbinds i en visuell axel
med de bilder som det identifierar sig med, samtidigt som det
möts av en haptisk omedelbarhet. Dessa visuella och haptiska
band lösgörs genom språket som genom en abstrahering ger
ord och namn för det som varit det omedelbara. Så byts det ima-
ginära ut i en annan psykologisk domän, den symboliska.
Krauss ser Duchamps arbeten som parerande mellan dessa psy-
kologiska domäner, mellan kropp och språk, mellan omedel-
barhet och konceptualiserad fördröjning.385

Visualitetens betydelseprocedurer

Redan 1918 hade Marcel Duchamp uttalat sin ambition att så
långt det var möjligt inte ställa ut sina verk. Detta följde på in-
sikten om att det i grunden inte är möjligt att kommunicera sina
känslor eller sin världsbild.386 Detta har dock inte hindrat konst-
nären från att ständigt delta i en dialog om, med och genom sina
verk i en delad sfär. Presentationen i Duchamps konst tar for-
men av ironi, av försening, av undflyende närvaro, av förflytt-
ning, av en diskursivt omgärdad visualitet. Den är ständigt
något som inte slutgiltigt kan tillfredsställa mottagaren.

Att Duchamp planerade alla verk i förväg i form av anteck-
ningar, systematiskt samlade anteckningarna, reproducerade
anteckningarna i faksimiler och gjorde texterna till objektala
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verk, ger dem en funktion som grundläggande jordmån för den
konstnärliga produktionen. Visualiteten fungerar i samspel
med tankearbetet som via språkspel kan nå en nivå som bara
flyktigt kan kännas tillfredsställande. »Definitely unfinished«
har blivit ett mantra för hela den konstnärliga aktiviteten.387

Samspelet mellan Duchamps verk och deras presentationer
ses i denna studies resonemang som visuellt och spatialt infläta-
de kommunikativa uttryck. Parerandet mellan det sinnligt ome-
delbara i förhållande till det konceptuellt reflekterande baseras
ofta i Duchamps motstånd mot sinnlig konst, det han kallade
retinal eller olfaktorisk konst.388 Betoningen på en immateriali-
tet och begreppslighet motsägs dock i faktiska granskningar av
konkreta verk. Som Rosalind Krauss säger: 

Dessa föremål vädjar envist till den sinnliga upplevelsen och framkallar en
reaktion på verket som åtminstone till en början är rent fysisk. Denna fysis-
ka aspekt förnekas ingalunda av verkets manifesta innehåll utan rent av
förstärks eller befrämjas av den.389

Sent i sitt liv gjorde Marcel Duchamp ett uttalande som har
kommit att vara av avgörande betydelse för den sinnliga och
kommunikativa tolkning som gjorts av hans arbete efter hans
död. Det var i samband med en föreläsning i Houston som Du-
champ påpekade att ett konstverk som en kreativ akt alltid
kompletteras av en mottagare, en betraktare.390 Även om utby-
tet och kreativiteten innehar konceptuella, imaginära och re-
flektiva faktorer är en betraktares kroppslighet, sinnlighet och
dennes sinnesförnimmelser delaktiga i den erotisering som ver-
kar i Duchamps arbeten. 

Detta grundläggande problemfält kan lyftas fram genom en
granskning av Marcel Duchamps relaterande till rummet, till
den kommunikativa situationen, till ett gestikulerande som
kärna, skal eller resonemang i relation till konstverkets varan-
de. Duchamp hade ett konkret förhållande till utställningspro-
duktion som vi kommer att se, men väsentligast ser jag det fak-
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tum att själva presentationen har varit en oerhört viktig del av
verket i många av hans huvudsakliga arbeten. 

Många av verken Duchamp producerade var inte gjorda för
att visas i utställningar överhuvudtaget. De första ready-made-
verken visades ouppmärksammade och många av dem för-
svann för att ersättas med nya versioner vid behov.391 Dessa
verk har ofta sitt ursprung i ett återuppväckt intresse under
1960-talet då man sökte rekonstruera hans arbete och verk-
samhet. Den första retrospektiva utställningen arrangerades
1963 av Walter Hopps på Pasadena Museum och en omfattan-
de retrospektiv visades på moma i New York 1973. Verken
fungerade då liksom idag ur en helt annan position. Relationen
mellan produktivt utförande och verk, statusfrågan mellan do-
kument och verk samt relationen mellan verkets lingvistiska
och haptiska betydelseinnehåll omgärdar Duchamp som upp-
hovsman, signatur och förkroppsligad myt.

I den offentliga presentationen av Marcel Duchamps pro-
duktion är det så möjligt att se en pendling mellan det som Wal-
ter Benjamin definierar dels som kultvärde och dels som utställ-
ningsvärde. Vissa av Duchamps verk visades inte under konst-
närens livstid som konstverk utan fungerade som en del av en
kulturell kringproduktion, andra blev samlarobjekt redan från
början. Däremot har verk och övriga produkter under konstnä-
rens sista levnadsår och efter hans död oavsett tidigare status
förvandlats till ouppnåeliga kultföremål. Vissa av dem har re-
producerats i hundratal, andra har minutiöst utarbetats som
unika verk även om den första versionen varit ett massproduce-
rat objekt utan egentlig upphovsman.
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Den visande gesten och den inlindande gesten

Relationen mellan Marcel Duchamps konstnärskap och Walter
Benjamins problematisering av konstverket har frekvent lyfts
fram inom forskningen, inte minst gällande multipelarbetena
och det som allmänt kallas »ephemera«.392 Duchamps nyttjan-
de av den mekaniska reproducerbarheten kombinerad med en
medvetenhet om dess relation till unicitetstänkande är kanhän-
da tydligast i hans projekt Boîte-en-Valise. 

Under en femårsperiod 1935–1940 lät Duchamp alla sina
dittills producerade verk fotograferas av professionella foto-
grafer.393 Dessa bilder behandlades på olika sätt genom kolore-
ring och retuschering, och monterades i en sinnrikt planerad
konstruktion av paneler som var möjliga att vika samman i en
liten väska. Tanken var att finansiera en mångfaldigad upplaga
genom en de luxe-upplaga där varje väska innehöll ett unikt mi-
niatyrobjekt av något av hans kändare verk.394

Boîte-en-Valise har ofta tolkats som ett sätt för Duchamp att
medvetet ta ställning till begrepp som original och autenticitet
samt till de institutioner som upprätthåller ramverk för kon-
stens existens. Relationen till visandet, till visandets institutio-
nalisering via utställningen och museivärlden har i Boîte-en-
Valise konverterats till en bärbar helhet, kontrollerad och regis-
serad av konstnären själv och ställer sig så fristående från mu-
seet som dirigerande visningsinstitution.395

Detta anser jag även stå i betydelsefull relation till det fak-
tum att en stor del avDuchamps produktion samlad avWalter och
Louise Arensberg donerades till Philadelphia Museum of Art.
Duchamp var själv delaktig i förhandlingarna kring det slutgil-
tiga valet av institution liksom i installeringen av sina verk i musei-
salarna i olika omgångar under 1950-talet. Han ansvarade även
för att Det stora glaset placerades i Philadelphia liksom för dess
permanenta placering i utställningssalen.396 Därtill förhandlade
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han i förväg om kompletteringen av samlingen med Étant
Donné … som var hans arv till den förvånade eftervärlden. 

En direkt relation till ett benjamianskt tankefält finns även i
ett specifikt visande, det som vuxit fram i skyltfönsterexpone-
ringen. Detta kopplas därigenom till ett s.k. »display-tänkan-
de« som formuleras kring seendets och visandets problematise-
rade spel inom forskningen av den visuella kulturen. Duchamp
återkom vid ett flertal tillfällen till exponeringar i skyltfönster
både som en inrymd tolkning och handgripligen. 1945 arran-
gerade han tillsammans med André Breton en omtalad skylt-
fönsterinstallation på Brentano’s på Femte Avenyn i New York
i samband med Bretons utgivning av boken Arcane 17.397

Skyltfönsterexponeringen hade dock följt med som en tanke i
anteckningarna redan 1913, vilket uppmärksammas av d’Harn-
oncourt och Hopps. Det är i deras tolkning möjligt att följa ex-
poneringen genom och med hjälp av det genomskinliga glaset
samt med fönstrets metaforik som en röd tråd genom hela Du-
champs produktion.398

En intention till en överblick över Duchamps intresse för
»display«-problematiken visades i en utställning kallad On
Display år 2001.399 Här sammanställdes dokumentation över
de optiska experiment som Duchamp arbetade med under
1920-talet400, bl.a. de s.k. Rotorelieferna, tillsammans med
Boîte-en-Valise samt material kring de surrealistiska utställ-
ningarna 1938–1959.

Utställningscuratorn Elena Filipovic skriver i en ackompan-
jerande broschyr om de optiska experimenten som sträcker sig
från konkreta experiment med konstruerade maskiner till en fil-
matisering av dessa, Anemic Cinema, tillsammans med Man
Ray. Filipovic ser Duchamps arbete med de olika utställningar-
na som en fortsättning på hans intresse för optiken och frågor
om perception, som en medveten utforskning av seendets rela-
tion till beteendet. I hennes resonemang använde sig Duchamp
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av utställningsrummen som optiska maskiner i sig, som ett sätt
att exponera seendet och dess samtidiga skiftningar beroende
på installationens framställning.401

Duchamps engagemang i olika typer av utställningsproduk-
tioner följde honom som en del av hans verksamhet genom hela
karriären. Han inledde ett samarbete med sin mecenat Katheri-
ne Dreier i organisationen Societé Anonyme som fortgick från
dess grundande 1920 till dess formella upplösning 30 år sena-
re.402Duchamps engagemang i utställningarna var aktivast under
1920-talet, bl.a. med den stora exposén av modern internatio-
nell konst på Brooklyn Museum of Art, 1926–27, där Det stora
glaset visades för första gången. 

Den mest kända rollen som utställningsarrangör fick Du-
champ genom att han under två decennier, mellan 1938 och
1957, engagerades av André Breton att samarbeta kring sur-
realisternas utställningsverksamhet med särskilt engagemang i
Exposition Internationale du Surréalisme i Paris 1938 och First
Papers of Surrealism i New York 1942. 

Duchamp har i dessa sammanhang getts benämningen »ge-
nerator-arbiter« som måste anses innehålla glidningar mellan
rollerna som pr-ansikte, konstnär, curator och inspiratör m.m.403

Sannolikt är att han engagerats i rollen att vara sig själv med de
kontaktnät, det inflytande och den publicitet som knutits till fi-
guren Marcel Duchamp i vissa kretsar alltsedan The Armory
Show 1912. 

Min ingång i presentationstemat i Duchamps konst går
genom en granskning av det som kallas Mile of String, direkt re-
laterad till utställningen First Papers of Surrealism i New York
1942. Jag har valt det för att det ofta är förbisett som verk och
noteras närmast som ironi, underhållning eller rent av som
sketch. Min uppfattning är att Mile of String kan placeras i ett
mellanläge mellan »ready-made«-praxisen och den inbyggda
presentationella aspekten i de mer genomarbetade verken. 
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Mile of String, 1942

Mile of String var Marcel Duchamps bidrag till utställningen
First Papers of Surrealism. Den bestod av ett vitt bomullsrep
som dragits likt ett oregelbundet nät genom hela utställnings-
rummet, vilket bidrog till att de utställda verken inte var möjli-
ga att se utan att nätet var en del av rummet och synfältet.

Mile of String har vanligtvis betraktats i huvudsak som en in-
stallatorisk del av Duchamps samröre med den surrealistiska
grupperingens experimenterande utställningar. First Papers of
Surrealism behandlas oftast parallellt med den internationella
surrealistutställningen i Paris 1938 och ses närmast som en
fortsättning av den under andra, mindre gynnsamma, förhål-
landen.404 Därtill ses den allmänt närmast som en pendang till
invigningen av Peggy Guggenheims galleri Art of the Century
som Duchamp också var involverad i vid samma tid.405

Det finns endast två fotografier bevarade av utställningen
och få källor uppmärksammar den mer än i förbigående.406 En
genomarbetad forskning av allt hittills tillgängligt empiriskt
material sammanfattades 2001 i Lewis Kachurs bok Display-
ing the Marvelous.407 Denna forskning fungerar även tillsam-
mans med två mer analyserande artiklar som en huvudsaklig
utgångspunkt och reflekterande bas till mitt resonemang om
Mile of String som ett verk och en presentation. 

First Papers of Surrealism arrangerades på inbjudan av en väl-
görenhetsorganisation,The Coordinating Council of French Re-
lief Society, som innehade lokaler i en byggnad vid Madison Ave-
nue, Whitlaw Reid Mansion, som tidigare fungerat som privat-
palats.408 Relationen till lokaliteterna i den florentinska arkitek-
turen och till organisationens politiska ställning har i vissa fall
ansetts ha direkt relevans för utställningens tillkomst och ut-
formning.409 Det sannolika är att inbjudan gav André Breton en
möjlighet att få uppmärksamhet för surrealistiska idéer i en om-
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välvande situation där många av konstnärerna lämnat ett krigfö-
rande Europa.410 Utställningens titel refererar direkt till de offici-
ella dokument som immigranter fyllde i vid ankomsten till USA.

Marcel Duchamp hade själv återvänt till New York en kort
tid innan utställningens tillkomst. Inbjudan att delta i arrange-
mangen anses inte enbart som en fortsättning på tidigare sam-
arbete med surrealisterna utan visar även att det fanns behov av
kända namn och en förväntan om något annorlunda som Du-
champs medverkan alltid innebar. 

Utställningen visade verk av fyrtioen konstnärer och helhe-
ten innehöll även objekt, dokument och fotografier som inte
specifikt dokumenterades eller klassificerades. Många yngre
amerikanska konstnärer hade bjudits med liksom redan klassis-
ka modernister såsom Marc Chagall, Paul Klee och Pablo Picas-
so.411 Katalogen till utställningen var till stor del även den en
produkt av Duchamp, men tydligt en egen produkt utan rela-
tion till det som visades annat än associativt.412

Tillfrågad vid ett senare tillfälle kommenterade Duchamp
själv Mile of String

Det var ingenting. Det var bara det billigaste sättet att få publikens uppmärk-
samhet till surrealisterna. Det var bara det jag ville göra, inget speciellt. 413

Ett vitt snöre var draget kors och tvärs i utställningslokalen, vil-
ket omöjliggjorde för besökarna att se de utställda verken på ett
konventionellt sätt utan att beröra eller till och med förstöra in-
stallationen av snöret. Därtill hade Marcel Duchamp till invig-
ningen bett konstnären Sidney Janis son Carroll att ta med en
grupp vänner och spela olika bollspel i utställningen.414

Den 14 oktober 1942 möttes alltså vernissagepubliken inte
bara av en insnärjd utställning utan även av en hop ungar kläd-
da i sportutstyrsel kastandes boll till varandra,  som vid tillsä-
gelse enbart svarade att: »Marcel Duchamp har bett oss att
spela här«.415
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Marcel Duchamp har inom konsthistorien ofta gjorts ansva-
rig för det estetiska objektets utplånande och många av hans
verk kanske istället borde kallas transformativa gester.416 Mile
of String skulle kunna tolkas som en intervention i konstvärl-
dens struktur och i konstens filosofi. Men skall vi avläsa den
som en nihilistisk dadaistisk gest? Eller en »pun« bland många
andra? Skall vi se den som ett uttyck för ikonoklasm? Det att
Duchamp engagerade en fotograf att dokumentera just Mile of
String och inte hela utställningen talar för att han såg det som
ett enskilt projekt i linje med sin produktion som helhet.

Oavsett om Mile of String klassificeras som ett verk eller inte
är det inte möjligt att förbise de influenser som det har haft in-
direkt och direkt alltsedan dess existens under en månad under
hösten 1942. Lewis Kachur gör en resumé av olika konstnärli-
ga reaktioner som kan förknippas med det, inte minst en direkt
referens genom Maya Derens film Witch Cradle från 1943 där
Duchamp själv medverkar inlindad i ett vitt bomullsrep.417

Kachurs forskning förhåller sig till Mile of String i huvudsak
som en del av utställningsinstallationen i en bemärkelse som jag
ser besläktad med det resonemang som fördes kring Germano
Celant i ett tidigare kapitel. Detta är den vanligast förekom-
mande tolkningen av aktionen, även om den setts som före-
gångare till det som från och med 1980-talet börjat kallas in-
stallationskonst. 

Amelie Jones ser Duchamps engagemang i First Papers of
Surrealism som en del av det som hon uppfattar som ett curato-
riellt arbete. Hon menar att han medvetet genom sin roll som
»generator-arbiter« skriver in sig i den curatoriella diskursen
och samtidigt synliggör denna funktion som aktiv och betydel-
seproducerande.418 I mina ögon är det för tidigt att tala om en
utpräglad curatoriell roll redan 1942 och som jag tidigare på-
pekade anlitades Duchamp sannolikt främst i rollen som sig
själv och inte som specifikt curatoriellt ansvarig. 
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Tydligt är att det är fråga om en aktiv, producerande gest
som skapar en rumslighet som varken har med arkitekturen
eller den egentliga hängningen av de utställda verken att göra.
Mile of String kan på så sätt tydligt sägas ha skapat ett utställ-
ningsrum som omintetgjorde dess egentliga funktion — att visa,
att exponera. Rummet är uppbrutet, potentialen för kontemp-
lation av verken är förgjord. Det är möjligt att säga att utställ-
ningsvärdet i sig för alla de utställda verken är förkommet. Det
kultvärde som Mile of String likt många andra av Duchamps
gester nu tillskrivs har tillkommit i efterhand.419

Det som jag anser blir intressant att betona är det spel med
synlighet som finns inbegripet i denna transformativa gest. Ett
vanligtvis osynligt skikt av framställningen har synliggjorts.
Relationen mellan subjektet och objektet, det som utgör bas-
konstellationen för iakttagandet av konstverk har handgripli-
gen ritats ut i rumsligheten med hjälp av det vita bomullsrepet.
Ett annat skikt har däremot osynliggjorts. Betydelsen hos konst-
verket har förflyttats bortom verket och in i ett nätverk av frå-
gor, irritationsmoment, betydelser och framtvingade beteenden
och konkreta fysiska rörelser hos den överraskade betraktaren.
Detta leder till att den inlindade utställningen formellt har im-
ploderat, dess inramning har fallit in i den och transformerat
den centrala rumsligheten till en ogenomtränglig labyrint. 

Konsthistorikern T. J. Demos gör i en genomarbetad artikel
många väsentliga iakttagelser kring Mile of String som en ram,
en inramning som samtidigt avgränsar och innesluter, skapar
betydelser och underminerar invanda tolkningar utifrån estetis-
ka, psykologiska, fenomenologiska och politiska aspekter.420

Demos utgår i sin läsning ifrån den surrealistiska rörelsens
behov av att samtidigt med en vidgning av medvetandet söka
forma en arena — kanhända en agora —, ett slags enhetlighet
som förenade en splittrad skara såväl politiskt och mentalt som
geografiskt. Detta menar han kom fram i Friedrich Kieslers ut-
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ställningsdesign på Peggy Guggenheims galleri Art of the Cen-
tury som öppnades endast några veckor efter surrealistutställ-
ningen. Där inreddes olika rum för olika konstriktningar och
den surrealistiska hängningen karakteriserades av ett immer-
sivt sammangående mellan konstverket och betraktaren. Verk
utan ramar hängdes löst i rummet, väggarna gavs konkava for-
mer och belysningen skiftade i intervaller, vilket dirigerade be-
traktandet av verken.421

I kontrast till detta är Mile of String en radikal gest som ut-
manade relationen mellan verk och betraktare samtidigt som
det gjorde besökarna medvetna om rummet, hängningen och
den institutionella inramningen. Det hindrande bomullsrepet
skapade på det sättet snarare en sfär av hemlöshet, av splittring
och en medvetenhet om utställningen som en konstruerad si-
tuation utan någon möjlighet till en gemensam, delad rumslig-
het. I denna studies begreppskontext är det möjligt att tala om
en frånvaro av en delad sfär, d.v.s. ingen agora. 

Mile of String kan inte anses ha någon representativ funk-
tion och inte heller kan den anses vara en expression för en
känsla. Den är i sin logik och i sitt utförande performativ, en
gest som betecknar detsamma som den utför. För att kunna ta
del av utställningen på ett konventionellt sätt skulle besökaren
handgripligen ha varit tvungen att konfronteras med den inväv-
ande tråden. Betraktarens delaktighet i verket konkretiserar
Duchamps ambition att inte tillåta någon som helst uppfattning
om en metafysisk interioritet eller ett intentionellt psykologiskt
konstnärligt innehåll.422

Även Amelie Jones diskuterar Duchamps relation till perfor-
mativiteten men då i bemärkelsen performance. Hon placerar
in utställningsengagemangen i linje med en praktik som senare
tar sig uttryck i s.k. happenings.423 Konstnären Allan Kaprow
säger sig också ha tagit benämningen »happening« i bruk inspi-
rerad av Duchamps ready-mades och språkspel. Benämningen
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definierar han som upplevelser som ligger utanför konsten, som
exteriöra erfarenheter, vilket kan anses ha paralleller med Du-
champs splittrande gest.424

Arrangörerna av utställningen First Papers of Surrealism
kan antas ha haft en intentionen att ge en inramad bild av den
surrealistiska konsten för en amerikansk publik. Därtill kan ut-
ställningen ha varit en samlande gest för amerikanska konstnä-
rer som arbetade med relaterade uttryck och frågeställningar.
Denna inramning förändrades istället av Mile of String till att
ostensivt rita ut utställningens osynliga skikt och destruera
förutsättningarna för en konventionell utställningssituation
och ett invant betraktande av konst.

I den begreppskontext som denna studie sökt etablera fram-
står Mile of String som en distraherande, förvillande gest. Den
implicerar den del av medialiteten som istället för att förbinda
formar ett hinder för varje försök till tydlig förmedling eller
ogrumlad kommunikation. Här är det fråga om att skapa en
grumlighet i den konvention som fanns för konstutställningar,
för mötet mellan ett verk och en betraktare. Istället påvisas med
ett kritiskt tilltag den rymd som gör ett sådant möte möjligt. Det
som såtillvida presenteras var en materialisering av något som
inte kan ses, en framställning av en förkroppsligad situation,
men i en splittrad form.

Mile of Sting formar en dubbelhet för tolkningen genom att
samtidigt konkret betona konfrontation och glida undan defi-
nitionen. Denna dubbelhet gör som jag tidigare nämnde bom-
ullsrepet till en inramning som samtidigt som den avgränsar ut-
ställningsrummets funktioner får dem att kollapsa. Detta för
med sig att de rumsligheter som den framställande gesten upp-
rätthåller och formar blir heterotopiska. 

I denna heterotopiska rumslighet framstår Duchamp som en
i sig performativt producerad figur, en rollinnehavare som för
evigt är innästlad i det rep som dragits genom utställningsrum-

194 den framställande gesten — del 4



met i dess mest sceniska funktion.425 Situationen invigdes av
ställföreträdande bollspelare, »stand ins« som fyllde samma
distraktiva funktion. Betraktaren lämnades att konfronteras
både med ett fysiskt och estetiskt hinder, ett hinder som svek
varje tanke på och löfte om ett verk att möta. 

Mile of String har så tagit utställningsrummet som sin grund
för aktivitet, som en scen. Den blir på så sätt effektiv som en ver-
kan, en effekt snarare än ett verk. Som en performativ gest
iscensatt av Duchamp deltar den i en rumslig och konceptuell
betydelseproduktion som är inramande och samtidigt utpekan-
de. Den labyrintiska rumsligheten perforerar alltså samtidigt
som den inramar. Labyrintens komplexa logik förväntas ge be-
traktaren möjligheten till en väg ut, men blir här istället en kias-
matisk — gestisk — vändning mot sig själv.

barnett newman och presentationen av 

»the stations of the cross«, 1966

Den amerikanske konstnären Barnett Newman betraktas i den
moderna konsthistorien som en av de starkaste representanter-
na för det abstrakta måleriet i New York under decennierna
efter andra världskriget. Hans huvudsakliga konstnärskap
sträckte sig från år 1948 då han målade Onement I fram till
hans död år 1970.426 Verket Onement I är med sitt starkt redu-
cerade uttryck inledningen till det egentliga arbetet med det
som Newman uppfattade som en »ny början« för måleriet.427

Det som utvecklades till en »newmansk« stil kan förenklat be-
skrivas som målningar i stort format uppbyggda av enhetliga
stora färgfält delade av ett smalt vertikalt band, en »zip«.428

Det konkreta sökandet efter en ny början för målerikonsten
som karakteriserar Newmans arbete grundades på flera nivåer
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hos den generation av konstnärer som ofta grupperas som re-
presentanter för den s.k. abstrakta expressionismen.429 Den ab-
strakta expressionismen omfattar vid en närmare betraktelse en
rad skilda strävanden mot ett abstrakt uttryck i måleriet i New
York under decennierna kring andra världskriget och måste
därför tolkas som en pluralistisk helhet och inte som någon en-
hetlig rörelse.430 Inom denna helhet framstår Newman som en
talesman för en transcendentalitet och en gestaltning av det
sublima i det nya måleriet.431 Hans strävanden anses ha sin
grund dels i att den abstrakta konstens inriktning på formalism
och geometrisk design upplevdes som en återvändsgränd432,
dels i behovet att finna ett genuint amerikanskt uttryck i kon-
sten, fritt från ett europeiskt arv och dels i sökandet efter en
etisk och metafysisk början för jaget efter erfarenheterna av
mänsklig tragik under andra världskriget grundat på en exi-
stentiellt färgad livsfilosofi.433

En fenomenologiskt-existentialistisk läsning av Newmans
konstsyn och produktion kan baseras på hans egna texter och ut-
talanden.434 Newmans första artikel för tidskriften Tigers Eye i
oktober 1947, The First Man was an Artist, tydliggör hans idéer
om den kreativa handlingen som grundläggande för mänsklig
existens. Den estetiska akten föregår i hans tankesätt alltid den
sociala akten. Innan människan tillverkade sitt jaktverktyg eller
sitt kärl, ritade han (hon435) en bild i leran eller formade en guda-
bild. Människan, Adam436, hamnade i en social, kommunikativ
situation, såsom utslängd ur paradiset ut i världen. Enligt myten
skedde det efter intagandet av kunskap, alltså efter att han velat
ta aktiv del av den skapande akten. Konstnärens intentionella
strävan var för Newman att strida för sin rätt till kreativitet, en
strävan mot ett i hans ögon mänskligt urtillstånd.437

1948 publicerades texten The Sublime is Now i Tigers Eye
och den blev något av en programförklaring för Newmans
konst.438 Tillsammans med den postumt publicerade texten The
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Plasmic Image439 anses den numera som en av nyckeltexterna
till Newmans tänkande och produktion. 

I The Plasmic Image gör Newman en kritisk undersökning
av begreppet »plastisk« som betecknande en tolkning av en
formanalys av konstverk. Han ser idealiserandet av en i mångt
och mycket oartikulerad användning av »plastisk form« som
en dominerande attityd inom den europeiska modernismen.
Detta har enligt Newman fört tänkandet vilse, särskilt i sam-
band med de formalistiska begreppen »signifikant form« och
»kvalitet« som de brittiska teoretikerna Roger Fry och Clive
Bell utvecklat i sina analyser av impressionistiskt och postim-
pressionistiskt måleri. För Newman utgör detta en felaktig trans-
formation av konstverket till vetenskapliga objekt och ett med-
vetet utelämnande av konstens spirituella egenskaper. Detta ute-
lämnande motiveras med att konstens innehåll är onåbart och
inte möjligt att analysera utan något som måste tas för givet. 

Som ett kontrasterande analytiskt begrepp för Newman fram
den närmast homonyma termen »plasmisk«. Den abstrakta bil-
den är för Newman personlig och fylld av emotioner och kan
därför ge form till »de högsta mänskliga insikterna«.440 Detta
kräver att bilden istället för plasticitet innehåller en plasmisk
entitet, en kärna som ger upphov till liv i det abstrakta. Måle-
riets plastiska element har förvandlats till mental plasma. Den
abstrakta målningens »plasmicitet« innehåller konstnärens per-
sonliga idéer som inte kan uttryckas genom konventionella
symboler. De personliga idéerna är levande element som inom
sig bär levande tankar uttryckta på måleriets språk.

Med »den plasmiska bilden«, menar Newman, söker konst-
nären använda måleriets metoder för att projicera form och
andra plastiska element i betraktarens sinne snarare än på du-
kens yta. Endast då kan man tala om abstrakt konst i dess fulla
mening, d.v.s. att använda konstnärliga medel för att förmedla
abstrakt tänkande. 
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De »högsta insikter« som människan kan ha tycks här vara
relaterade till den strävan efter skapandets kärna som framkom
i texten The First Man was an Artist. Det ursprung och mål som
denna strävan har summeras i Newmans tankegång i ett skri
blandat av fruktan och ilska som människan känner i sitt tragis-
ka tillstånd, ståendes hjälplös inför existensens avgrund.441

Detta leds vidare i den sista text som Newman publicerade i
Tigers Eye, The Sublime is Now. Här tar han åter avstånd från
den europeiska konstens tradition som han menar endast strä-
vat efter att återgiva skönheten. Den moderna konstens miss-
lyckande ser Newman bero på att den varit bunden vid ett skön-
hetsideal vare sig det varit genom att uppfylla detta ideal eller
genom att söka motarbeta det. Ett motarbetande har varit me-
ningslöst eftersom det endast lett till förvrängda variationer re-
laterade till de ursprungliga idealen. Detta har lämnat den euro-
peiska konsten utan ett sublimt innehåll. Den amerikanska
konstens uppgift är således att söka det samtida sublima. Hur
det skall ske formar Newman som en retorisk fråga: 

… om vi lever i en tid utan legender eller myter som kan kallas sublima, om
vi vägrar att erkänna någon hänförelse för rena förhållanden, om vi vägrar
att leva i det abstrakta, hur kan vi skapa en sublim konst?442

Det är ingen oproblematisk beskrivning Newman ger av det
konstnärliga och mänskliga uppdraget. Han ålägger konstnä-
ren en absolut uppgift och har en oerhört stark tilltro till kons-
ten som mediet för den konstnärliga intentionen. Verket tar
form genom konstnärens intention och verkar genom en för-
medlad exaltation över den urmänskliga existensen. Konstnä-
ren har således i uppdrag att kombinerat med en strävan att nå
kreativiteten genom ett sublimt uttryck uppgå i en »plasmisk«
enhet med den medierade abstrakta tanken projicerad i sinnet
på en betraktare. 

Idealiseringen av den fria, kreativa individen omfattar även
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frigörelsen av konventionerna kring konstens etablissemang
och dess historiska implikationer. För Newman var det ab-
strakta måleriet universellt. 

De bilder vi producerar är uppenbarelsens självklara bild, verklig och kon-
kret, som kan förstås av vem som helst som ser på den utan historiens nos-
talgiska glasögon.443

Universaliteten förutsätter inte bara en frihetssträvan utan även
en beredskap eller en förmåga till »korrekt« avläsning. I en in-
tervju år 1962 berättar Newman hur han femton år tidigare bli-
vit tillfrågad av kritikern Harold Rosenberg om vad hans konst
kunde ha för betydelse för världen. 

Mitt svar var att om han och andra kunde avläsa den på rätt sätt skulle det be-
tyda slutet för all statlig kapitalism och totalitarism. Det svaret håller än.444

Man kan så konstatera att Newmans implicerade tilltro till en
»naturlig« form av omedierad estetisk kommunikation på
många sätt ter sig ytterst problematisk. Detta motiverar ytterli-
gare en granskning av den presentationella situationens rele-
vans för Newmans måleri.

Min undersökning av presentationsproblematiken i New-
mans konst sker genom en närläsning av presentationen av måle-
riserien The Stations of the Cross som vid detta tillfälle gavs un-
dertiteln Lema Sabachthani445. Denna läsning baseras på den do-
kumentation som finns från denna utställning på Guggenheim-
museet i New York 1966, på samtida reaktioner samt tolkning-
ar som gjorts i senare forskning. 

Utställandet som form

Redan innan han började sin aktiva period som målare var
Newman involverad i utställningsverksamhet som arrangör och
curator. Det verkar som om han såg utställningen som ett bety-
delsefullt manifesterande medium för det samtida konstlivet och

199tre verk — tre presentationer



den moderna konstsynen, vilket är ett engagemang i det jag kal-
lar för den framställande gesten. Denna tolkning baserar jag på
Newmans aktivitet i BettyParsons galleriverksamhet främst un-
der mitten av 1940-talet som konsult, vän och medarbetare.446

Utställandets signifikans för Barnett Newman framkom även
genom hans egen restriktiva inställning till att »skicka ut sina
verk i världen«.447 Barnett Newmans konstnärskap skulle kun-
na vara exempel på hur liten betydelse framställandet har för
konstnärens motivation att nå konstens inre kraft.448 Under sin
livstid hade han endast sex separatutställningar — den första vid
45 års ålder. Newman knöt inget avtal för samarbete med nå-
gon gallerist förrän 1969.449 Även om det är möjligt att tolka
detta som att Newman var ett offer för en oförståelse och var
bitter över att bli utelämnad ur viktiga grupputställningar, hade
han ingen brådska med att presentera sin produktion och över-
vägde noga varje offentligt framträdande. 

Denna medvetenhet om utställandets mekanismer, dess på-
verkan och medverkan i verkets helhet tydliggjordes även kon-
kret i utställningssituationen. Vid sin andra separatutställning
på Betty Parsons galleri gav Newman uttryckligen instruktio-
ner om hur han ansåg att hans verk skulle betraktas.450 På ett
litet papper fäst på galleriväggen kunde man läsa: »Stora mål-
ningar betraktas i allmänhet på långt avstånd. Dessa målningar
skall ses på mycket nära håll.« 

Denna kommentar tas även som utgångspunkt av Lawrence
Alloway i texten som åtföljde presentationen av The Stations of
the Cross: 

Stora enfärgade målningar, som betraktas på kort avstånd åstadkommer
effekter av rumslighet som storhet (då externa koordinater försvagas), av
ett uppslukande i färgen, kort sagt ett rum för delaktighet. Denna reduktion
av det optimala avståndet för betraktandet av konstverket är jämförbart
med reduktionen av formella element i hans målningar, ett undvikande av
mångfald och utveckling för att bibehålla en holistisk karaktär av varje en-
skilt verk.451 
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Även den enda presentationen som gjordes av Newmans grafis-
ka blad under hans livstid var genomtänkt. Litografiserien 18
Cantos visades på Nicholas Wilder Gallery i Los Angeles år
1965 och på Newmans begäran presenterades verken liggan-
des på en lutande hyllkonstruktion i mitten av rummet istället
för inramade på väggen.452 Denna form av betraktande hänvi-
sar till läsandet av en bok, en helig skrift, snarare än ett möte
med ett objekt eller en bild.453

The Stations of the Cross

Den serie verk som i sin helhet kom att kallas The Stations of the
Cross består av sammanlagt femton målningar. Fjorton av dem
är i så gott som samma storlek, 198¬152 cm454 och benämndes
Station i nummerordning efter tillkomst. Den femtonde fick
namnet Be II och är av något större format, 204,5¬183,5
cm.455 I Stations-målningarna hade Newman reducerat mål-
ningens färger till svart och vitt samtidigt som målarduken läm-
nats obehandlad.456 Den femtonde målningen i serien avviker
även här. Den är målad vit över hela duken och har ett inslag av
ett svart band till höger och ett klart orange band vid den vänst-
ra sidan.

The Stations of the Cross kom till under en period av åtta år
(1958–1966) 457 parallellt med andra målningar och en omfat-
tande serie av litografier.458 Avgörande för Stations-serien var
samarbetet med engelsmannen Lawrence Alloway, då curator
på Guggenheimmuseet. Alloway hade planer för två utställ-
ningar av Newmans verk, dels en med aktuella verk och dels en
som en mer omfattande retrospektiv helhet.459 Stations-mål-
ningarnas utformande till en serie tycks ha skett parallellt med
att en utställning planerades. 

Newman målade de två första målningarna i vad som skulle
bli Stations-serien under sin konvalescenstid efter en hjärtat-
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tack 1957 och återkom till dem två år senare då han målade yt-
terligare två. I samband med presentationen på Guggenheim-
museet publicerades Newmans uttalande om målningarna i tid-
skriften Art News.460 Där beskriver han hur han under arbets-
processen förstod att det var fråga om en särskild serie: 

Det var medan jag målade dem som det slog mig (jag var på den fjärde mål-
ningen) att det var något speciellt här. Det var i den stunden då jag kände
målningarnas intensitet som jag började tänka på dem som Stations of the
Cross — platserna för korsvägsvandringen. Det är medan jag arbetar som
verket själv börjar ha inverkan på mig. På samma sätt som jag berör duken
berör den mig.461

The Stations of the Cross refererar genom sin titel direkt till tra-
ditionell kristen ikonografi som beskriver Jesu sista lidande på
Via Dolorosa. Det är i praktiken en tradition för katolska pil-
grimer att i olika former uppsöka de platser som med tiden pre-
ciserats till 14 s.k. stationer där en händelse preciserats för varje
uppstannande. Att följa ritualen för korsvägsbön innebär ett
speciellt sätt att röra sig, att meditera och be.462 Att Newman
valde denna sammansatta laddade titel fick på sin tid lite förstå-
else och uppskattning.463 De flesta kommentatorer hade svårt
att förhålla sig till de religiösa implikationerna och Newmans
sätt att hantera dem.464

Presentationen Barnett Newman: The Stations of the Cross,
Lema Sabachthani, 20.4–19.6.1966 på Solomon R. Guggen-
heim Museum var den första museiutställningen som arrange-
rades av Barnett Newmans arbeten. Detta har också bidragit till
dess centrala position i hela hans utställningshistoria. Utställ-
ningen ägde rum på den första nivån av Guggenheimmuseets
spiralformade ramp och i den utställningssal som kallas High
Gallery. Salen är oregelbundet formad, två nivåer hög och öpp-
nar sig mot den centrala rampen med en vid dörröppning och
fyra trappsteg. Väggarna är relativt raka även om de böjer av
mot hörnen. Verk som visas i High Gallery är synliga även från
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rampen, från andra sidan byggnaden och därtill från nästa nivå
av rotundan. 

Det är tydligt att Newman inte hade planerat eller förutsett
någon specifik omgivning för serien.465 Utställningens curator
Lawrence Alloway gjorde till en början en hängning av alla
femton målningarna i High Gallery. Detta godkändes inte av
konstnären då han uppfattade den lösningen som alltför inten-
siv. Han beslöt istället att serien skulle delas i tre grupper så att
två delar installerades utmed rampen utanför utställningssa-
len.466 Det förde med sig att serien kunde uppfattas så gott som
i sin helhet om man stod vid ingången till High Gallery, men att
det var omöjligt att se alla 15 målningarna samtidigt. Betrakta-
ren var tvungen att röra sig utmed hängningen från vänster till
höger, i den riktning som målningarna hängts, med First Sta-
tion som utgångspunkt. I den valda hängningen kunde så varje
verk ses som separata enheter eller tillsammans med de närmast
omgivande målningarna.467

Utställningen på Guggenheimmuseet 1966 var den enda
gången som presentationen gavs en specifik undertitel: Lema
Sabachthani.468 Den hänvisar till de sista orden Jesus uttalade
på korset. I sin helhet lyder uttalandet enligt Matteus evangeli-
um 27:46: »Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli,
Eli, lema sabachtani?« (Min Gud, min Gud, varför har du över-
givit mig?)469

I utställningskatalogen 1966 skrev Barnett Newman en in-
troducerande text som kan ses som ett förklarande uttalande
gällande hans egen tolkning av tematiken. Detta uttalande har
brukats av alla andra uttolkare som ett slags nyckeltext.470

Newman skriver under rubriken statement: 

Lema Sabachthani—why? Why did you forsake me? Why forsake me? To
what purpose? Why? 

This is the Passion. This outcry of Jesus. Not the terrible walk up the Via
Dolorosa, but the question that has no answer.
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This overwhelming question that does not complain, makes today’s talk
of alienation, as if alienation were a modern invention, an embarrassment.
This question that has no answer has been with us so long—since Jesus—
since Abraham—since Adam—the original question.

Lema? To what purpose—is the unanswerable question of human suffe-
ring.

Can the Passion be expressed by a series of anecdotes, by fourteen sen-
timental illustrations? Do not the Stations tell one event?

The first pilgrims walked the Via Dolorosa to identify themselves with
the original moment, not to reduce it to a pious legend; nor even to worship
the story of one man and his agony, but to stand witness to the story of each
man’s agony; the agony that is single, constant, unrelenting, willed—world
without end.

»The ones who are born are to die
Against thy will art thou formed
Against thy will art thou born
Against thy will dost thou live
Against thy will die.«

Jesus surely heard these words from »Pirke Abot«, »The Wisdom of the
Fathers«.

No one gets anybody’s permission to be born. No one asks to live. Who
can say he has more permission than anybody else?471

I samband med utställningen hölls ett offentligt samtal mellan
Barnett Newman och Thomas Hess på Guggenheimmuseet.
Där preciserar Newman ytterligare sitt tänkande kring seriens
innehållsmässiga kontext och titel: 

Jag försökte dra uppmärksamheten till den del av passionshistorien som jag
alltid upplevt har ignorerats och som alltid har haft stor inverkan på mig,
det var utropet Lema Sabachtani, som jag inte tror var en klagan men ett
skri som Jesus utbrister i. Och jag har alltid slagits av paradoxen i att han
säger till dem som ansätter och korsfäster honom: ’Förlåt dem för de veta
icke vad de gör.’ Men till Gud, och Jesus projiceras som Guds son, säger
han, ’Vad är meningen!’ … Jag upplevde att i den mån Jesus korsfästes och
fysiskt uttalade Lema Sabachthani i samband med detta drama, var det mer
passande för mig att beakta detta Sabachthani (… övergivit mig). Och ef-
tersom det finns en tradition av ’Stations’ upplevde jag som målare att jag
livskraftigare kunde nå mitt syfte inom den ramen …472
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Lema Sabachthani är en undertitel till utställningen men samti-
digt en presentationstitel och grund för serien som helhet. Utro-
pet, skriet från korset frigörs från den specifika bibliska situa-
tionen och ges en allmännare betydelse, det blir ett mänskligt
skri. Här finns en tydlig anknytning till det skri som Newman
beskrev i sin text The First Man was an Artist, ett skri blandat
av fruktan och ilska som människan känner inför existensens
avgrund.473

Genom betoningen på titelns, uttalandets, mångdimensio-
nella effekt blir den ett agerande i Newmans framställning.
Lema Sabachtani blir en performativ som aktiverar presenta-
tionen och har konsekvenser för den rumslighet som målerise-
rien i sin helhet ger upphov till. Presentationen av The Stations
of the Cross, dess presentationella nivå, involverar skriets
allmängiltighet såväl som en specifik utformning av den i en in-
byggd erfarenhet. 

Tolkningar av Stations-presentationen

Överlag kan tolkningen av serien The Stations of the Cross
sägas gå i två riktningar, vilka kan ses representera den dubbel-
het som målningarna bär med sig. Den ena riktningen godtar
och betonar de religiösa implikationerna.474 Den andra rikt-
ningen däremot har svårt att hantera de religiösa associationer-
na och här betonas istället diskussionen om de abstrakta mål-
ningarnas formella nivåer och serialitet. 475

En annan dialektik i tolkningarna gäller relationen mellan
verken och betraktaren, från Newman själv som den första be-
traktaren av arbetsprocessen. Denna relation vävs, vilket kom-
mer att förtydligas, in i den innehållsliga tudelningen och det
blir platsen, det som för Newman var Makom, som blir en knyt-
punkt mellan verken och deras presentation.

Lawrence Alloway håller sig i katalogtexten väldigt öppen
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för de religiösa implikationerna i serien och ger bakgrundsrefe-
renser utifrån korsvägstraditionen som ett ledmotiv till presen-
tationen. Han relaterar dock sekvenserna i den traditionella
korsvägen till produktionsprocessen i Newmans arbete.476

Så är sakinnehållet inte enbart en källa för Newman, utan därtill en paral-
lell med aspekter på hans eget liv, så att den ursrungliga händelsen och mål-
ningarna är relaterade som typ och antityp i Testamenten.477

Det blir då Barnett Newman som person som tar överhanden,
konstnären som tar sig rätten att hantera materialet behandlat
genom sin egen »gest«. En offentlig, allmän angelägenhet har
förvandlats till något personligt. 

Gesten blir konstnärens akt, inte motivets … Så när Newman målar The
Stations of the Cross i termer av hans gest, tar han det traditionella temat i
besittning på sina egna villkor, men dessa villkor inbegriper hans vördnad
för det ursprungliga innehållet. Hans engagemang i religiöst och mytiskt in-
nehåll ger inte upphov till en idol utan till närvaro. Denna närvaro är något
som konstnären delar med vilken frammanad hjälte eller gud som helst då
det är i hans arbete som närvaron har konstruerats och uppenbarats.478

I den biografiska artikeln som ackompanjerade Newmans ret-
rospektiv 1971 föreslår Thomas B. Hess däremot att man bör
närma sig The Stations of the Cross på tre formella nivåer för
att ge den rättvisa: i egenskap av en serie, genom begrundan av
valet av en reducerad färganvändning — rå duk, svart, vitt och
orange — samt genom rytmiken och dynamiken de olika mål-
ningarna emellan. 

I måleriets utförande hittar Hess en dialektik mellan skarpa,
klara avslutade element och flytande, vibrerande enheter, en
hårdhet ställd mot en mjukhet. De svarta områdena flyttar
tyngdpunkterna på de olika dukarna och fyller hela serien med
en kvalitet som Hess kallar för en danslik serie av händelser.479

Allt kulminerar dock i den femtonde målningen, Be II, som till
slut för samman serien till en plats. Detta blir för Hess Makom,
14 platser som är en.
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Begreppet Makom härrör sig från en upplevelse Newman
hade när han 1949 besökte ett indianskt gravområde i sydvästra
Ohio. Han var tagen av den omvälvande upplevelsen av sin
egen närvaro i ett dramatiskt öppet landskap och skrev: 

Här finns den konstnärliga aktens självklara natur, dess fullkomliga enkel-
het. Det finns inga motiv — inget som kan visas på ett museum eller ens fo-
tograferas, (det är) ett konstverk som inte ens kan ses, så det är någonting
som måste upplevas på platsen … Plötsligt inser man att förnimmelsen inte
är av rumsligheten eller (av) ett föremål i rummet. Det har inget att göra
med rumslighet och hanteringen av det. Förnimmelsen är en förnimmelse
av tid — och alla andra känslor försvinner likt det yttre landskapet.480

Detta bildar grunden till det som Hess senare tolkat som en om-
skrivning av det judiska begreppet Makom.481 Detta begrepp
refererar till en direkt relation med Gud och är samtidigt en be-
nämning för platsen, placeringen av människan i en specifik
rumslighet inför det transcendentalt högsta. Titeln Be II på den
femtonde målningen refererar på så sätt till det gudomliga im-
perativet — var — till människan, svaret på den eviga frågan.482

Men, menar Hess, det är inte Kristus som Newman vill fram-
häva i sin messianska gest utan den lidande människan, ställd
inför avgrunden, med få andra medel till hands än att vara män-
niska. 

Kritikern Harold Rosenberg utgår i sin Newmanbiografi
från 1978 även han från en nedtonad religiositet till förmån för
en universell mänsklighet. Han ser Newman framför allt som
en modern människa som kände sitt ansvar för en delaktighet i
sin egen tid. Rosenberg menar att titeln The Stations of the
Cross var ett misstag och ett tecken på att Newman förenade
konstnärens patos med detta »den mest extrema händelsen för
mänsklig övergivenhet«.483

Han menar också att det inte var rätt för en utomstående att
hänvisa till en händelse som symboliserar och hålls helig av en
kult, och att ha ambitionen att förändra dess betydelse. 
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Titelns skada låg, verkade det som, inte så mycket i att den åberopade det
ogenomträngliga begreppet ’varför’ om det mänskliga lidandet, utan i asso-
ciationen med ett kristet beteende till vilken konstnären i grunden var främ-
mande.484

En senare mycket uppmärksammad tolkning av Stations-serien
har gjorts av konsthistorikern Mark Godfrey.485 I motsats till
Rosenberg ser Godfrey inte Newman som främmande för tra-
ditionerna kring korsfästelsen. För honom är kopplingen stark
men då genom judendomens användning av korsfästelsen som
metafor för Förintelsen.486

Godfrey ser Newmans situation som representativ för den
kompromissartade position som många intellektuella, sekulari-
serade judar hamnade i efter andra världskriget. Han gör en
väldigt bra tolkning och beskrivning av måleriserien men för-
knippar den enligt min mening alltför tendensiöst och ensidigt
med Förintelsen och judendomen. I mina ögon är det möjligt att
se att på samma sätt som Newman inte uttryckte det egna jaget
utan det anonyma jaget, är representationen av Kristi lidande
gemensamt för alla och ingen, d.v.s. en anonym tragik/terror
/fruktan/lidande som människan upplever inför tomheten, det
sublima och evigheten.487

Det som Godfreys tolkning tillför eller snarare förstärker är
tolkningen av en rumslighet som skapas av presentationen.
Denna rumslighet anser han skapas av att betraktaren fysiskt
omhöljes av mängden målningar samtidigt med ett psykolo-
giskt rum som formas av den väv av relationer som formas mel-
lan målningarna. 

Godfrey gör en detaljerad, spekulativ beskrivning av upple-
velsen av hur målningarna skapar rummet.488 Beskådandet bör-
jar på rampen upp mot galleriet där de första fyra verken häng-
er, samlas upp i High Gallery och fortsätter ut på rampen igen
för att stanna upp framför den femtonde målningen Be II. Be-
traktarens förflyttning successivt mellan målningarna får varje
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visuell granskning att förutses i ögats blickfång inför den kom-
mande målningen samtidigt som minnesbilden av den just be-
traktade bilden dröjer sig kvar. 

Godfrey tolkar så den plats som uppstår som en process där
minnet aktiveras och som ger upphov till en känsla av förlust.489

Denna förlust uppfylls till slut i den femtonde målningen, Be II,
i en känsla av tomhet som samtidigt blir en uppsamling och en
ny början.490 Denna målning ses som en förtröstan, något som
genom sin relation till de andra målningarna samlar upp min-
nesbilderna från hela upplevelsen.491

Denna koppling till producerade rumsligheter som är relate-
rade till det processartade betraktande som finns inbyggt i pre-
sentationen finns redan implicit i Lawrence Alloways katalog-
text. En fundamental länk till den traditionella ikonografin
menar Alloway finns i den delaktighet i upplevelsen som de byg-
ger på. 

Även korsvägsmålningarna i en kyrka formar en analog pilgrimsfärd. Den
bedjande förminskar det historiska avståndet mellan sig och Kristus, eller
med andra ord, Kristus lidande är evigt. Eftersom korsvägen ligger utanför
liturgin var man fri att experimentera i fråga om betraktarnas medverkan
… På själva Via Sacra, i rumsliga simulationer av Jerusalem eller i en förtä-
tad sekvens uppmuntrade stationernas följd en identifiering och en jämfö-
relse med Kristus. Betraktarens tid och Kristus tid sammanträffade. I New-
mans Stations har betraktarens tid blivit konstnärens tid.492

Tomhetens performativitet

Den rumslighet som Newman hanterade kom till, inte genom
skulpturalitet eller annan tredimensionell manipulation, utan
genom en akt, ett fastställande, en deklaration.493 Vad denna
deklaration innebar engagerade honom under resten av hans
liv. I en skiss till en definition av sin estetik skrev Newman: 

Mina målningar berör varken en manipulation med rumslighet eller med
bilden, utan med en förnimmelse av tid. Inte den känsla av tid som har varit
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måleriets underliggande motiv och som involverar nostalgi och dramatik;
den är alltid associativ och historisk …494

Det här är hur Newman lämnade denna text. Hur hans estetis-
ka definition av tid skulle ha utvecklats kan vi bara spekulera i.
Thomas Hess menar att det han sökte var en tidlös tid. Detta ut-
vecklas av Jean-François Lyotard i en essä om tidsaspekten i
Newmans konst. Lyotard menar att i alla de möjliga dimensio-
nerna av tid som kan relateras till konstnärliga processer är det
för Newman verket i sig som är tiden. Här är det inte fråga om
att medvetandet skall nå utöver en varaktighet, utan att uppfat-
ta förekomsten (occurrence) av den stund som just har inletts.
För Lyotard är en målning av Newman som en ängel. Denna
ängel kommer inte med en kungörelse, den är denna kungörel-
se i sig. Newman låter kungörelsen presentera sig själv.495

I och med det påvisar Newman det omöjliga i att visa det
omöjliga. Allt som är möjligt att visas finns där. Det finns inget
att beskriva, bara att se. Det är inte möjligt att kommunicera
eller konsumera en förekomst. Newmans stund är sublim, den
är omedelbar.496

Närvaron är då i förlängningen en frånvaro. Ingenting finns
att kommunicera. Målningen är nuet och refererar bara utåt till
betraktaren. Betydelserna är förda utanför verket, till ett exteri-
ört samspel och deltar därmed i en produktion av såväl menta-
la som sociala rumsligheter. Den estetiska akten förs över i en
social akt. Den konkreta, fysiska presentationen blir en del av
verkets meningsproduktion.

I min tolkning av The Stations of the Cross innesluter New-
mans gest hela den presentationella situationen som når långt
utanför målningens gränser. Men vad är det för situation som
skapas i presentationen och hur? Jag menar att det inte är möj-
ligt att förbise referensen till korsvägsvandringen och proces-
sionen, utan att den tvärtom förstärks i presentationen. Mötet
med konsten sker genom ett dirigerat samspel mellan verket
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och betraktaren som är ytterligare specificerat med Stations-
temat, som översatts av Newman till transcendensen — till den
yttersta abstraktionen.

Jag föreslår att presentationen av The Stations of the Cross
kan granskas som en gest som performativt producerar en pro-
cession. Det innebär att helheten betraktas som ett förlopp som
är aktivt både spatialt och temporalt och vars grund ligger i en
interaktion mellan verken och betraktaren.497 Denna typ av
analys kan ske genom både en syntaktisk, en semiotisk och en
performativt, pragmatisk nivå, vilket jag här bara ger en kort
antydan av.498

Processionen är i det här fallet den vandring som betraktaren
företar sig framför Stations-målningarna i spiralgången och
galleriet på Guggenheimmuseet. Den utbredda hängningen av
verken gav ingen möjlighet till överblick utan förväntade en
kroppslig närhet, en vandring, en specifik rörelse. 

Vandringen har en klart definierad början med den första
målningen och ett accentuerat slut, med Be II. Denna rörelse är
alltså implicerad i seriens tematik och explicit utagerad i konst-
närens performativa uttalande av presentationstitel. 

Processionen formas syntaktiskt i relation till den arkitekto-
niska rumsligheten, men även efter målningarnas struktur och
deras kompositionella rytm sinsemellan, såsom både Hess och
Godfrey pekat på ovan. Semantiskt sett menar Hess att den
rumslighet som skapas är besläktad med den uppstannade tiden
i platsen Makom. Mark Godfrey ser den plats som bildas av se-
riens upplevelse som en plats för minnet, för det förlorade —
både som förlusten av den nyss sedda målningen och som en
förlust av det som ihågkommes inför seriens starka tema. 

För mig blir betraktarnas vandring utmed måleriserien som
ett svar, en handling som bekräftar presentationens performa-
tiva gest. Den som följer gesten ingår en överenskommelse som
återuppför vandringen, svarar mot det som konstnären dekla-
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rerat. Därmed deltar varje betraktare i en betydelseproduceran-
de process som legitimerar narrativen kring de femton statio-
nerna i presentationen. Detta sker oavsett om den tolkas som en
hågkomst av korsvägen eller ett levande monument för en indi-
viduell eller kollektiv förlust. Det imperativ som Newman an-
vänt sig av i utarbetandet av serien omsluter varje betraktare,
oavsett dennes egen intention. 

Om Onement I var ett sätt att deklarera rumslighet istället
för att fylla den var The Stations of the Cross ett sätt att tempo-
ralisera rumslighet i tre dimensioner, d.v.s. både i relation till
målningarnas formella och materiella förhållanden sinsemellan
och till betraktaren som rörde sig i processionen, i en temporal
erfarenhet av rymd och existens, av Makom.

Newmans gest i framställandet av måleriserien är deklara-
tiv. Han tar sig rollen som Adam, konstnären blir den förste
mannen som radikalt tar sig rätten att skapa.499 Till sin hjälp tar
han därtill en till ytterlighet laddad diskursivitet, uttalandet av
Kristus på korset. Den rumslighet som gesten stöder och formar
är randen till den yttersta avgrunden, på gränsen till en utopisk
transcendens. 

Verket har till slut inget inre utan allt finns formulerat utan-
för det, i sampelet mellan målningarna och i relationen till vand-
ringen framför dem. Det som finns kvar att kommunicera är en
uppburen möjlighet till skapandet av ytterligare betydelser.

Betraktaren skrivs in i detta utopistiska rum genom ett diri-
gerat beteende, genom att svara mot målningarnas utrop med
sin vandring. Performativen blir en performance, processionen
blir en genomströmning och ett flyt. Utställningsvärdet blandas
upp med kultvärdet och övergår i ett kultiskt beteende. 

Denna starka produktion av ett utopistiskt rum är dock tyd-
ligt knuten till den första presentationen av The Stations of the
Cross. Det var den enda som konstnären producerade och över-
vakade. Senare har målningarnas presentationer relaterats till
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klassiska modernistiska hängningar av abstrakt måleri, men
även till direkta referenser till traditionella presentationer av
korsvägstemat i katolska kyrkor. 500

Detta kan anses innebära att den öppning till närvaro som
finns inbyggd i serien via en performativ tolkning går förlorad
vid hanteringen av verken som alltför nära bundna vid en mo-
dernistisk måleritradition. Här finns, menar jag, en möjlig asso-
ciation till det resonemang som Maurice Blanchot för kring
konstverkets annektering i kulturens sfär: »Men varken konst-
verket eller dess läsning är närvarande här.«501

thomas hirschhorns »bataille monument«, 2002

Thomas Hirschhorn (f.1957) är en av sin generations mest
uppmärksammade konstnärer inom det samtida konstfältet
idag.502 Hans kritiska närmandesätt till den samtida konstens
konventioner och till möjligheterna att arbeta kreativt idag har
ansetts innovativt och det involverar betydelsefullt material att
begrunda. Han är utbildad grafisk designer och började sin
konstnärliga karriär med att ställa ut sina verk på gatan. Denna
erfarenhet kombinerad med valet att arbeta skulpturalt med
mindre värdefulla material har gjort honom till en banbrytare
på nya estetiska marker.503

Motiven och motivationen för Hirschhorns arbete är djupt
involverade i samtida händelser och de uttrycker ett engage-
mang och en oro för människors situation i ett globaliserat sam-
hälle. Han visar inget intresse för dyrbara material eller för det
som kallas kvalitet i ordinär mening i sitt arbete. Kvalitet bety-
der för Hirschhorn något som skulle kräva ett definierande av
statusnivåer och hierarkiska strukturer.504

Utgångspunkten för all verksamhet kan koncentreras i ett av

213tre verk — tre presentationer



de återkommande uttalanden som Hirschhorn har gjort om att
hans konst inte är tänkt att vara politisk, men att han arbetar po-
litiskt med sin konst. Han gör därmed en skillnad mellan att göra
politisk konst och att göra konst politiskt, vilket innebär att inte
bara konstverket utan även hela den konstnärliga aktiviteten är
genomsyrad av etiska och politiska beslut och ställnings-
taganden. Den här artikulerade skillnaden har praktiskt taget
blivit ett varumärke för Hirschhorn i konsttexter och kritik.505

Beslutet att använda sig av billiga material är konsekvent
genom hela hans produktion. Han är inte intresserad av att pro-
ducera vad han kallar »kvalitativa objekt«, utan siktar istället
på att arbeta med olika slags energier506, vilket medför att den
materiella entiteten av verket inte kan anses komplett utan ett
införlivande av mänskligt engagemang. 

Hirschhorn arbetar med ideologiskt och politiskt laddade
teman som han binder in i material som vanligtvis inte anses
som konstnärligt material. Materialvalet är knutet till den ma-
terialitet som finns tillgänglig i vardagen och vars associationer
är bekanta för var och en som möter dem: paketeringstejp, alu-
miniumfolie, masonitskivor, plastskynken m.m.

Hirschhorn arbetar tredimensionellt och rumsligt men ac-
cepterar inte benämningen installation eller skulptur, utan utgår
istället från begreppet »display« — framställandet. Han arbeta-
de under 1980-talets andra hälft bl.a. med en typ av montage-
estetik och med vad han kallade »distribution sculpture«, bok-
stavligen utspridda former och objekt.507 Verken har sedan
1990-talets början alltmer blivit till ansamlingar av material
och utvalda texter och objekt, presenterade i form av altare,
kiosker, paviljonger och monument.508 Materialhanteringen i
presentationerna av verken har också av flera uttolkare kopp-
lats samman med metoder som härrör från arkivhantering och
principerna för insamlande, kategorisering och kunskapsbeva-
rande aktiviteter.509
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Verken bildar ofta serier som konstnären i förväg har plane-
rat att utföra, men är inte serier i någon strängt formellt struk-
turerad mening. Snarare tar de formen av samma presentations-
typ och består av likartade material samt innehar likartade visu-
ella och ideologiska tilltal.510

Efter att ha tagit steget över från yrket som grafisk formgiva-
re till en bildkonstvärld började Hirschhorn att ställa ut sina
verk på gatan eller i andra offentliga utrymmen. Men även om
Hirschhorns verk utgår från en vardagsestetik och hans arbets-
plats ofta har varit det gemensamma, offentliga rummet är det
inte fråga om en institutionskritisk konst i någon egentlig be-
märkelse. Hans inkorporerande in i en institutionaliserad konst-
värld skedde i början av 1990-talet då han erbjöds att visa sitt
arbete på Galerie Nationale du Jeu de Paume i Paris 1994.511

Idag återfinns Hirschhorns arbeten såväl inom en kommersiell
gallerivärld och på stora nationella konstinstitutioner som på
mindre kulturcenter och stora internationella temporära ut-
ställningar.512

Utgångspunkten för övergången från en karriär inom grafisk
design till konstvärlden var behovet att kunna arbeta utifrån en
individuell frihet och ett individiuellt autonomt arbete.513 Alla
Hirschhorns verk är personliga, d.v.s. hans personliga uttryck
för olika tankar och åsikter. En konstnärs uppgift är enligt
Hirschhorn att kombinera och koppla samman saker, feno-
men, personer och händelser som annars inte skulle förknippas.
Detta är analogt med ett rhizometänkande som jag återkommer
till. Detta syns även handgripligen i verken där strängar av folie
och olika trådar sammanför bilder, texter, ord, objekt m.m.
med varandra.
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»Display« som arbetsmetod

Thomas Hirschhorn har genom hela sitt konstnärskap arbetat
utifrån en nivå av medveten presentationell strategi. Detta kan
anses vara baserat i hans bakgrund som grafisk formgivare, en
aktivitet som ju i princip går ut på att strategiskt placera ut ett
visst visuellt material inom ett visst avgränsat område. Hirsch-
horns verk härrör från en tvådimensionalitet som tar sig tredi-
mensionella uttrycksformer.514 Utgångspunkten har varit att
frigöra sig från konsten i bemärkelsen måleri och teckning och
hellre relatera arbetsformen till ett skyltfönster:

När grubblandet över hur jag skulle visa mina verk blev överhängande för-
stod jag att jag var på väg att äverge A4-formatet, boken och andra element
från grafisk design som jag hade begänsat mig till samtidigt som jag hade
gjort ett tydligt beslut att inte teckna eller måla. Jag var ändå tvungen att
hitta ett alternativ till dessa. Det var då som idén om ’display’ och ’lay-out’
föddes: hur jag skulle presentera mitt arbete, inte som en produkt eller ett
föremål, utan som en process. Jag lånade dessa termer från grafisk formgiv-
ning för att inte hänvisa till måleriet och teckningens historia. Termen är
menad att indikera något annat än en färdig produkt. När jag säger ’dis-
play’ är det någonting banalt, inget uppseendeväckande, något som bara
lagts ut i ett skyltfönster. Samtidigt kan man se på ett skyltfönster bakifrån,
från alla håll.515

Presentationaliteten menar jag måste här tänkas från flera olika
nivåer. Hirschhorn har i sina verkserier medvetet använt sig av
traditionella och kulturellt etablerade presentationella metoder
och laddade symboliseringsformer såsom altare, kiosker, pavil-
jonger och monument. Han har redan från de tidiga utspridda
skulpturerna utarbetat en metod som är både estetiskt och ideo-
logiskt performativ, bl.a. genom att mimetiskt använda former
för presentation från varuförsäljning och marknadsstånd. 

Den amerikanske konstteoretikern Benjamin Buchloh note-
rar att även om det finns en tydlig genealogi till en tradition som
har sitt ursprung i bl.a. Andy Warhols presentationella hantering
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av Brillo Box-sammansättningen, så framgår det att det hos
Hirschhorn finns länkar till en långt mer politiserad referens: 

… det blir klart att denna platta utbredning av spridda objekt på marken
tycks härröra från olagliga vapen som lagts ut för försäljning, eller döda
kroppar som lagts ut för identifiering, vilket sätter parametrarna för att
Hirschhorn föredrar ’display’- strukturer.516

Estetiskt sett kan Hirschhorns arbetsmetoder ses som ett spel
med degraderingen av det sublima konstverket. Han använder
sig av en etablerad form för konventionerna för vördnad, värde-
sättning och minnesmärke, men fyller dem med ett radikalt in-
nehåll och tänjer formen till bristningsgränsen. Även varans
fantasmagori tillintetgörs genom att hänvisa till skyltfönstret
som en banalitet. Det har därtill redan konstaterats att värde-
ringen av verken inte tillskrivs vare sig konstinstitutionen eller
några konventionella definitioner av värde.

Det är också denna typ av värdeglidningar som måste anses
vara en central faktor i Hirschhorns presentationalitet. Buchloh
gör i sin analys en korsläsning av såväl kultvärdet, utställnings-
värdet, bruksvärdet som bytesvärdet som implicerat i den konst-
närliga strategin.517

… hans arbete reflekterar i första hand det teoretiska problemet om olika
former av värde som ett konstverk kan eller inte kan inneha, i dess fortlö-
pande skiftning mellan kultvärde och bruksvärde, mellan bytesvärde och
behållningsvärde, mellan utställningsvärde och värdet av betydelseöverfö-
ring, något som i grund och botten bestrider själva begreppet om konstnär-
ligt värde.518

Denna ständiga glidning mellan värdeaspekterna gör att varken
kultvärdet eller utställningsvärdet såsom Benjamin förstod dem
längre är möjliga att särskilja. Denna situation där även själva
det konstnärliga värdet undermineras i den annars bekräftande
offentliga närvaron leder till att förhandlingssituationen mellan
alla medierande och agerande parter blir alltmer explicit. Del-
givningen i en offentlighet utgör grunden för verkets existens
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samtidigt som den ger utrymme för appliceringar av värden
som var och en uppfattar som kvalitativa.

En grundläggande aspekt är att Thomas Hirschhorn alltid
börjar sitt arbete i det gemensamma, sociala rummet. Som vi
kunde se var Marcel Duchamps gest hindrande och distaherade
allt förväntat samspel i en gemensam rumslighet. Barnett New-
man däremot förde fram sin deklaration i offentligheten, en pri-
vat upplevelse manifesterades som universell. För Hirschhorn
är det konstnärliga arbetet grundat på en kommunikation som
en praktik, de rumsliga konstruktionerna är inkorporerade
delar av det gemensamma rummet. 

De flesta av Hirschhorns verk är eller innefattar hedersbety-
gelser till olika människor, ett slags kärleksförklaringar och
tecken på vördnad. De som blivit föremål för hans hedersbety-
gelser är personer som enligt Hirschhorn har tillfört mänsklig-
heten visdom och avgörande tankar. Buchloh noterar att det
rör sig om ett personnage som kan anses representera en kate-
gori som hamnat utanför den progressiva modernismens fram-
steg och erövringar. 

Hirschhorns arbete lever med sådana platser och subjektpositioner som har
exkluderats från modernitetens segrar. Det uttalar sin solidaritet med dem
som erhållit lite eller inget av modernitetens löften och framsteg.519 

Hedersbetygelserna skall dock inte avläsas som budskap som
skall kommuniceras som information. Hirschhorn använder
sig av begreppet »the fan«, fantasten, det vill säga någon som
beundrar, entusiastiskt stöder och starkt uppskattar någon an-
nans tänkande, handlande och gärningar utan att ge någon ra-
tionell förklaring till det. Verken förmedlar något han vill be-
rätta för andra, något som har varit viktigt för honom som in-
divid. Detta sker genom handling, genom visualitet och kon-
struktion.520

I denna studie fokuseras granskningen på verket Bataille
Monument som visades på Documenta 11 i Kassel sommaren
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2002. Spontant kan man i Bataille Monument se dels den plats-
specifika konstens tradition kombinerad med en »trash«-este-
tik och dels den immateriella konstens närvaro. I denna studie
granskas Hirschhorns sätt att i detta verk utgå från monumen-
tets tradition och monumentalitetens presentationella nivå.
Verkets presentationella form granskas även i relation till den
filosof som det står monument för, Georges Bataille, och ställs i
linje med de två andra monument som Hirschhorn utfört i
samma serie, Deleuze Monument och Spinoza Monument. 

Verket Bataille Monument

Bataille Monument var ett verk i s.k. offentlig miljö, placerat i
ett bostadsområde, Friedrich Wöhler Siedlung, i norra Kas-
sel.521 Det bestod av åtta sammankopplade delar. Dessa var, i
den ordning som jag personligen mötte dem, en Mercedes Benz
dekorerad med graffitiliknande texter och figurer med namnet
»Bataille« i centrum; en tv- och internet studio; en non-figurativ
skulptur; ett utställningsrum med en presentation av material
kopplat till den franske filosofen Georges Bataille; en biblio-
teksbyggnad med böcker och videor relaterade till Bataille, och
en bar med några sittplatser. Hela området var sammanhållet
av en slinga med färggranna lampor. Alla byggnader var tillver-
kade av lätt råvirke i trä, av spånskivor, olika sorters tejp och
plastmaterial. Byggnadernas interiörer och baren var sjabbiga
och relativt smutsiga. Information om projektet fanns skrivet
för hand på stora anslagstavlor. Verket som helhet var placerat
till största delen på en gräsmatta mellan två bostadslängor. För
besökare som ville sätta sig in i verket över en längre period
fanns det en serie seminarier och dagliga tv-sändningar samt en
webbplats med information och aktiviteter av olika slag. 

Hirschhorn var en av de första konstnärerna som blev inbju-
den av Okwui Enwezor till Documenta 11522, och verket Bata-
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ille Monument beskrevs av vissa kritiker som »hjärtat av ut-
ställningen«.523 Verket väckte mycket uppmärksamhet bland
kritiker och utställningsbesökare och sågs av vissa som para-
digmatiskt för hela konceptet för Documenta 11, det att vara
en plattform för olika försök att omdefiniera konstens roll inom
ett globaliserat och differentierat samhälle. 

För en begränsad studie av verket föreslår jag en granskning
av det ur tre aspekter: verket som monument eller monumenta-
litet, verket som plats, som platsspecificitet och verket som möj-
lig form för betydelseproduktion. Dessa tre aspekter kan man
se som följande en successiv ordning, från monumentet till plat-
sen och över i ett öppet formbegrepp. Denna ordning kan ses
analog med tanken på en framställande gest och olika produce-
rade rumsligheter. 

Det rubbade monumentet

Granskningen av verket tar sin början i det faktum att det är ett
monument, Hirschhorns personliga hommage till filosofen
Georges Bataille. Monumentet har genom mänsklighetens his-
toria haft flera funktioner, varav en har varit att markera en
specifik plats av ett specifikt skäl, detta både för minne och håg-
komst, för kult eller vördnad och aktning. Monumentet har så
i alla kulturer blivit medvetet placerat och genom dess placering
samlat samfundets medlemmar kring sig både fysiskt, symbo-
liskt och i ritualer.524 Genom att medvetet arbeta inom monu-
mentets diskurs, men genom att rubba flera av dess traditionel-
la funktioner, förvirrar Thomas Hirschhorn monumentets
funktioner och position på flera sätt. 

Hans Bataille Monument är endast ett i serien av fyra monu-
ment. Det första monumentet dedikerades till Benedict de Spi-
noza som var en av de största och den mest kontroversiella av
de rationalistiska tänkarna i 1600-talets Europa. Monumentet
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visades i Amsterdam, år 1999.525 Det andra monumentet tillde-
lades Gilles Deleuze som är en av de mest inflytelserika tänkar-
na i efterkrigstidens Europa och vars tänkande får ökande upp-
märksamhet i dagens teoretiska diskurs. Verket visades i Avig-
non år 2000.526 Ett monument till den radikale politiske akti-
visten Antonio Gramsci har planerats men ännu inte förverkli-
gats. Dessa författare och filosofer har alla varit betydelsefulla
för konstnären och monumenten är personliga markeringar av
respekt och högaktning. 

Begreppet monument fungerar i Hirschhorns arbete såsom
han själv säger som »en bristande knopp«527 ur vilken det spi-
rar ett otal funktioner, praktiker, betydelser och begrepp. Mo-
numentets tradition bär inom sig idéer och erfarenheter av tid,
hågkomst, historiska händelser och representation, ofta för-
kroppsligade i en enda individ. Det innehåller även topologiska
strukturer, stadsplanering, olika platsbegrepp, olika mötesplat-
ser, lokaliteter och sociala ritualer som sträcker sig över grän-
serna för olika sociala skikt och generationer. Monumentet är
också intimt relaterat till maktstrukturer, ordningar, politiska
idéer, ideologiska symboler och spår av välstånd.

Som den polske konsthistorikern Sergiusz Michalski kon-
staterar i sin genealogi av det politiska monumentet är det dock
inte längre möjligt att strikt urskilja monumentets diskurs som
entydigt vare sig till form eller till innehåll. Myten om det mo-
numentalas förevigande har krossats genom de många ikono-
klastiska attacker som den politiskt uppbyggda visuella kultu-
ren har genomlevt under det senaste seklet. Traditionen av av-
läsandet av monumentets formspråk och symbolik har ersatts
av en medvetenhet om bakomliggande mekanismer och kon-
textualiserande omständigheter.528

När Thomas Hirschhorn producerar ett personligt minnes-
märke i kontexten av en tillfällig utställning, placerar det i ett
socialt marginellt bostadsområde och bygger det av billigt ma-
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terial, deltar han i dekonstruktionen av monumentet och arbe-
tar avsiktligt mothårs mot monumentalitetens idé. 

För att ytterligare betona detta består Bataille Monument av
flera delar förutom den obligatoriska plastiska formen, delar
som Hirschhorn förväntar sig av ett monument men som sällan
finns med. Detta är information om personen som inges ett me-
morium, en förklaring till varför denna person förtjänar ett mo-
nument, möjligheterna att diskutera och ifrågasätta detta samt
en plats att sitta ner och möta andra människor som samlats
kring monumentet. 529

Samtidigt är det dock väsentligt att uppmärksamma att ver-
ket fortfarande utger sig för att specifikt vara ett monument.
Denna kategori ger det en egenart som inte kan ges upp i en
sammanblandning med ett offentligt verk i en mer allmän be-
märkelse.

Thomas Hirschhorn kallar sitt arbete för ett prekärt eller
vanskligt monument, (a precarious monument).530 Han säger
inte provisoriskt, tillfälligt, efemärt, kortvarigt eller flyktigt
utan prekärt.531 Och begreppet precariousness532 är synonymt
med osäkerhet, instabilitet och otrygghet. Det prekära är blot-
tat för faran. Det är vådligt och riskfyllt. Dessa begrepp öppnar
för en rad av tolkningar som rubbar verket ännu en gång och
tvingar analysen ett steg vidare. Formen för verket såväl som
tolkningen av dess innehåll tycks vara beroende av omständig-
heter och slumpen. Det är ett riskfyllt projekt, alltid möjligt att
missförstå, aldrig möjligt att helt greppa. 

Platsens produktion

Med Bataille Monument arbetar Thomas Hirschhorn endast
till synes inom den estetiska tradition som kallas platsspecifici-
tet.533 Verket var placerat i ett bostadsområde med en särskild
social struktur, med mestadels invandrade turkar som invåna-
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re. Hirschhorn engagerade lokala medhjälpare för att bygga
verket och att upprätthålla det under utställningen. Verket var
integrerat i den sociala strukturen och med livet i området
genom dagliga tv-sändningar som visade material som produ-
cerats av yngre boende i området. Men Bataille Monument
undflyr ändå de traditionella karakteristika av platsspecificite-
ten på ett flertal sätt. 

Bataille Monument var placerat i en särskild del av Friedrich
Wöhler Siedlung och formade en plats mellan två huslängor
som sträcker sig från den ena änden av kvarteret till den andra
och som samtidigt har förbindelse med gatan som går parallellt
med området. Verkets olika delar, byggnaderna — tv-studion,
utställningsrummet, biblioteket och snackbaren — såväl som
den stora abstrakta skulpturen tycks väl anpassad i skala och
arkitektonisk rytm och urban omgivning. Det är dock helt up-
penbart att vi inte kan stanna på den fenomenologiskt inrikta-
de skulpturala nivån förutom för att konstatera att det var väl-
digt behagligt att röra sig mellan dessa olika delar av verket. 

Det sociala närmandesättet till platsspecificitet lånar drag av
den praktik som kallas institutionell kritik. Här ses platsen som
ett kulturellt ramverk som innehåller olika sociala rumslighe-
ter, institutionella nivåer och ekonomier, maktstrukturer och
sociala konstruktioner. Att vara platsspecifik enligt detta sätt
att se innebär att aktivt avkoda eller koda om olika slag av kon-
ventioner och därigenom avslöja dolda och förbisedda hante-
ringar och processer. Denna praktik har också tagit sig uttryck
i ett arbetssätt som vi känner igen som »community art«, soci-
al konst som tar ett samfund eller en grupp människor som sin
plats och engagerar sig i de lokala omständigheterna på ett ko-
operativt sätt med dess olika medlemmar. 

Även denna definition tycks vara möjlig att applicera på Ba-
taille Monument. Som vi vet var verket placerat inom ett sam-
fund av mestadels turkiska invandrare, verket producerades i
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samarbete med invånarna och tv-studion fungerade som ett
forum för de lokala ungdomarna och tillät dem att uttrycka
sina åsikter och få sina röster hörda. Projektet beskrevs av
många kommentatorer som socialt engagerat för att det utför-
des i ett samfund med invandrare, inom ett område som var
känt för hög arbetslöshet och dagliga problem med brottslighet
och droger.534 Kritiken innehöll också kommentarer om pro-
jektets obeständighet, med frågor som relaterade till dess för-
modade konsekvenser och dess bristande ansvar efter att de
100 dagar som Documenta varade var förbi. Det som konstnä-
ren uttalar i denna slags diskussion är entydigt. 

Jag är ingen socialarbetare, jag kommer inte med någon frälsning till folket.
Jag vill helt enkelt bara utföra mitt arbete, men jag kan inte göra det ensam.
Jag har inte hjälpt människorna här, men de har hjälpt mig. Och det har de
fått betalt för. Det är helt normalt.535

Detta ger oss en idé om att Hirschhorns arbete inte på något di-
rekt sätt kan ses som social konst i den bemärkelse som vi har
blivit vana vid, d.v.s. ett arbete som innehåller ett socialt enga-
gemang. Även om hans mål är att föra konsten nära människor,
att engagera människor i processen, finns där inte den blekaste
illusion om konstens möjligheter att läka eller dess förmodade
transcendentala kvaliteter. Tvärtom, för Hirschhorn springer
konsten fram ur verkligheten och producerar verklighet, inget
annat. Människorna är en del av den. 

Min skulpturala vokabulär är vald för att den inte exkluderar människor,
utan istället implicerar dem i mitt arbete — eller snarare, implicerar dem i
världen. 536

Bataille Monument skapade rumsligheter som utgick ifrån ver-
kets villkor. Det förde in specifika, producerade platser till om-
rådet i Friedrich Wöhler Siedlung såväl som till Documenta 11
som begivenhet. Detta skedde på flera nivåer. Det var inte bara
det att verket innehöll bilar som gick i skytteltrafik och förde
människor från en plats till en annan. Verkets egen rumslighet
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skapade också förändringar i atmosfären av det dagliga livet i
grannskapet genom att samtidigt vara en plats för ledighet, för
arbete, för intellektuellt tänkande, för lek, för diskussion o.s.v.
Verket var dock ändå väldigt mycket grundat på platsens när-
varo. Det hade dess definierade område både i tid och i rum. Det
varade i exakt 100 dagar. Aktiviteterna ägde rum inom bo-
stadsområdet och sträckte sig inte längre än till lokala tv-sänd-
ningar. Ytterligare en paradox var att Bataille Monument sam-
tidigt höll en klar distans till platsen. Det kunde ha uppförts i en
annan stad, i ett annat land eller på en annan kontinent. Åter-
igen var det dock absolut beroende av särskilda omständighe-
ter, av människor, sociala situationer och möten. 

Denna ambivalens inför platsen, det sätt på vilket Bataille
Monument motsätter sig platsspecificitet tvingar oss att finna
andra sätt att närma oss dess form och mening. Som jag ser det
behöver vi inte åsidosätta begreppet plats, utan vi kan se det pa-
rallellt med en stor icke-hierarkisk bunt av betydelser som med-
verkar i att bygga upp verket. 

Rotstockens form, atopins exaltering

Innehållet i Bataille Monument är uppenbarligen genomsyrat
av Georges Batailles filosofi och särskilt hans tankar om gene-
rell, allmän ekonomi och omåttlighet. Detta anser jag betydelse-
fullt inte enbart för de uttalade politiska insikterna hos filosofen
och konstnären utan även för att det är invävt i verkets form
som ett operativt moment. 

Thomas Hirschhorn utger sig inte för att vara någon Bataille-
forskare. Han har i samband med detta verk samarbetat med
flera filosofer och teoretiker för att kunna göra utställningen av
materialet om Bataille och för att kunna sammanställa ett bib-
liotek och videotek med material av, om och relaterat till Bata-
ille.537 Hirschhorn har betonat särskilt två av Batailles texter som
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direkta inspirationskällor, La Part Maudite, från 1947 och La
notion de dépense, från 1967.538 För att kunna gå till den tred-
je aspekten i vår granskning av Bataille Monument, nämligen
formproblematiken, finns det alltså anledning att stanna ett
slag vid det som måste ses som en väsentlig del av verkets inne-
håll, d.v.s. Batailles filosofi. 

Om man förenklat skall summera Georges Batailles filosofi
kan de mest centrala frågeställningarna fördelas på irrationali-
tet, eroticism och överflöd.539 Det har sagts att han såg som mål
för all intellektuell, konstnärlig och religiös verksamhet att till-
intetgöra den rationella individen i en våldsam, transcendental
akt av samhörighet och gemenskap. Han betonade det irratio-
nella över det rationella, det erotiska över det borgerligt mora-
liska, prisandet av excesser över kapitalistisk återhållsamhet
och överskridandet, transgressionen över likriktandet. 

Det finns många drag i Batailles filosofi som kan aktualiseras
genom Bataille Monument men här lyfts endast fram något av
temana i de texter som Hirschhorn hänvisat till. Detta kan ses i
relation till hans idé om att arbeta politiskt med konst.

I Den fördömda delen skissar Bataille en alternativ teori om
ekonomi, inte bara i samhälleligt perspektiv utan i en vidare,
livsomgärdande filosofi. Han såg den som ett reellt alternativ
till ett kapitalistiskt tänkande och var övertygad om dess använd-
barhet och relevans i vid bemärkelse. I denna teori om ekonomin,
om producerandet och förbrukandet, kan man se en syntetise-
ring av både hans antropologiska, hans religiösa och hans ero-
tiska tankegångar.540

Batailles ekonomiska modell utgår från rörelser av energier
där solens livgivande strålar står som övergripande metafor.
Enligt honom karakteriseras verkligheten inte av resursernas
knapphet utan av ett överskott. Livet på jorden är i grunden
möjligt tack vare solens överskott på värme, ett överskott som
inte är produktivt, utan som går förlorat. Negationen övergår
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till en positiv position. Världen består enligt Bataille av olika
system som har möjliggjorts endast genom detta slösande på
överskott, och dessa system lagrar i sig själva detta överskott.
Varje system når förr eller senare en punkt där den energi som
överskottet för med sig inte längre kan kontrolleras utan måste
användas improduktivt, det måste slösas. Överskottet gäller
dock inte oss alla. Knappheten slår som allra hårdast mot den
enskilde individen. Den improduktiva investeringen måste
oundvikligen göras av dem som har överflödet. Det är den för-
dömda delen som man måste göra sig av med.541

Hos Bataille delas samhällsstrukturen upp i det allmänt god-
tagna homogena och i det distanserade heterogena, som är sfä-
ren för det otydliga, outtalade och främmande. Till det hetero-
gena skjuts även det överflöd som det homogena inte kan han-
tera. Det heterogena är det som är inkongruent, diskontinuer-
ligt och omöjligt att enhetliggöra. Här återfinns såväl den över-
drivna sexualiteten som mycket av det som kommer till uttryck
i konsten.

Redan vid en ytlig överblick av Batailles filosofiska begrepp
kan vi se motsvarigheter i Thomas Hirschhorns arbetssätt. Här
återfinns betoningen av energier, av samarbeten, outtalade be-
tydelsenivåer, överdrifter i form av materialitet och antiestetik,
det heterogena i kombineringar, det slumpartade, det uppbrut-
na, det mindre rationella o.s.v. Och det är ur detta som formen
för verket måste utvecklas.

Formmässigt ser jag inte detta verk som helt lösgjort från de
andra verken i monumentserien eller i konstnärens produktion
i övrigt. Ytterligare stöd för verkets form är det därför logiskt
att söka hos de tidigare tänkare som Hirschhorn ärat med mo-
nument och särskilt Gilles Deleuze542 och hans begrepp »rhizo-
me«. Detta är enligt min mening ett användbart verktyg i försö-
ket att se verket som ett levande nätverk som får det att visa sig
mer förståeligt. 
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Rhizome är en figurativ term som användes av Felix Guattari
och Gilles Deleuze i deras gemensamma bok A Thousand Pla-
teaus: Capitalism and Schizophrenia från år 1980.543 Med
denna term ville de beskriva icke-hierarkiska nätverk av alla
slag. Termen har sitt ursprung i botaniken och har sedan an-
vänts flitigt inom en stor mängd ämnen och områden. Den
svenska motsvarigheten till rhizome är rotstock, vilket är en be-
nämning på en mer eller mindre långsträckt jordstam som
växer lodrätt, snett eller vågrätt. Rotstocken fungerar som ett
övervintringsorgan och innehåller ofta upplagsnäring.

Karakteristiskt för rhizomet i vår bemärkelse är att det är ett
i förväg definierat system, en struktur, en princip eller ordning.
Även om systemet är definierat i förväg är dock de kontakter
och länkar som ett rhizome kan främja mångfaldiga och förut-
sättningslösa. Detta innebär framför allt att rhizomet formar en
helhet, men denna helhet definierar inte vad som sker inuti rhi-
zomet. Det binder heller inte aktiviteterna till någon föregåen-
de princip eller idé. Av det följer att rhizomet inte kan anses ha
vare sig början eller slut. Det är alltid i mitten, emellan ting, ett
mellanvarande, ett intermezzo.544 Rhizomet har inget inre eller
något yttre utan är istället en organism i ständig förändring, all-
tid i blivande, för evigt förnyad utan att ta hänsyn till var sig
gränser eller temporala eller spatiala ordningar. 

Å andra sidan har rhizomet ändå sin inre logik. Det är inte
organiserat enligt någon norm eller lag utan genom att föränd-
ras, utvidgas, genom att fånga, stjäla eller slumpartat avsyna.
Förutsättningarna för rhizomets skiftande aktiviteter är annor-
lunda än för det som kan hända inom en hierarkisk ordning och
struktur. Där vissa ting i en hierarki ges företräde före något
annat genom val, värderingar och preferenser finns det i rhizo-
met inga strukturella punkter eller positioner för sådana val.
Det finns endast linjer. Därför är det fråga om rörelser och dessa
rörelser kan inte avstanna. 
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Här har vi då ett begrepp som ger oss möjlighet att tänka på
verket som en levande organism, som ett nätverk av skiftande
aktiviteter, rörelser som rör sig i linjer. Även om rhizomet är ett
alltför komplext begrepp för att jag uttömmande skall kunna
analysera dess användbarhet här ser jag det som ett välkommet
verktyg i granskningen av Bataille Monument. För som jag för-
står det är ett fundament för verket dess ambition att vara icke-
hierarkiskt och decentraliserat på alla möjliga plan. Detta gäller
dels de inre relationerna och inbegriper förhållandet mellan de
olika delarna av verket där inget är väsentligare än det andra och
framför allt kommer det fram genom den inkluderande gesten
som riktas gentemot all möjlig publik. Dels gäller det de yttre re-
lationerna och inbegriper även öppenhet i användningen av ver-
ket, vilket naturligtvis får konsekvenser gällande hela dess iden-
titet som konstverk. Det är helt fritt att närma sig Bataille Mo-
nument som ett konstverk i någon konventionell mening. För
vissa besökare kan det hända att det endast var en plats för att
njuta av en kall dryck eller för att sitta ner och prata en stund. 

Tolkat som en rhizomatisk form kan Bataille Monument då
anses bestå av linjer snarare än delar eller positioner. Dessa lin-
jer kan inte ha varit förutsedda av konstnären, inte heller kunde
de kontrolleras under processen eller helt greppas i en analys
efter att verket upphört att existera fysiskt. Denna form kan ses
mimetisk med formen för hela Documenta 11 som beskrivit
som en rhizomatisk utställning.

Rhizome kompletterar alltså tanken på verkets form
genom att parallellt med begreppet plats ge oss begreppet rö-
relse. Vi förflyttas då från spatialitet till temporalitet. Förståel-
sen för verket lösgörs från platsspecificitet. Istället ges verket
funktionen och rollen som förmedlare, som mediator. Rörelser-
na i det rhizomatiska verket kopplar, länkar och producerar
mångfaldiga platser och rumsligheter på olika plan, i olika lo-
kaliteter och sfärer och skapar så kontakt mellan frågeställning-
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ar, individer, praktiker, traditioner, diskurser och erfarenheter.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att monumentet

hos Hirschhorn blir en kritik av en laddad presentationsform.
Den blir en artikulation av den offentliga representationen.
Men monumentet hos Hirschhorn blir också en artikulation av
en individualitet, inte bara hos den som äras detta monument
utan även individens rättigheter att ta synlig plats i sin egenskap
av »fan«. Hirschhorn tydliggör konstnärens roll som kraftfull
aktör och innehavare av en maktposition. Denna position fun-
gerar på många plan, både inom en initierad konstvärld, som
utgör förutsättningen för denna position, och som inskriptör av
värden och politiska gester i en allmännare samtid. Konstnären
blir koordinator i en temporär gemenskap och i det här fallet en
utlösare av oväntade energier.

Begreppet plats övergår hos Bataille Monument i begreppet
producerade rumsligheter. Här sker en pulserande växelverkan
mellan bundenhet till platsen och ett lösgörande från platsen.
Det faktiska, specifika och fasta artikuleras i jämförelse med det
flyktiga, lössläppta och obegränsade. Det som är socialt förank-
rat är samtidigt det som är socialt lösgjort. 

Rhizomets idé påvisar ambitionen i Bataille Monument att
forma tidigare otänkbara förbindelser mellan olika entiteter
och energier. Därigenom produceras oväntade upplevelser och
ny kunskap som jag anser kan expandera förståelsen för kon-
stens roll i det samtida samhället. Bataille Monument ifrågasät-
ter estetiska konventioner och monumentalitetens traditioner.
Genom sin rhizomatiska struktur kräver den aktivt att vi förny-
ar vårt spatiala tänkande och vår egen plats och position. Den
hjälper oss även att formulera en förståelse för verket som
kropp, som en organism som utmanar våra invanda sätt att
möta ett konstverk. Våra tids- och platsdimensioner ruckas
samtidigt som vi måste ifrågasätta konventionerna för betydel-
seproduktionen och kunskapsalstrandet.
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Denna betoning på en rhizomatisk spridning och kontinuer-
lig rörelse kan på så sätt karakterisera presentationen som en
distribuerad gest. Distributionen sker som en fördelning av ver-
ket från dess konkreta produktion till dess mångskiktade för-
ankring i både en vardagssituation och en internationell mega-
utställning. Hirschhorns Bataille Monument formar en atopisk
rumslighet som inte stannar upp i ett format utan är möjlig att
kontinuerligt förnya.
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sammanfattning av del 4

I den fjärde delen granskades tre presentationer av konstverk
som på olika sätt påvisade hur den moderna utställningsdiskur-
sen och utställandets praktik varit föremål för en konstnärlig
kritik genom att utställandet som princip aktivt har tagits med
som en väsentlig del av konstverket. Denna aktivering berörde
även distinktionen av konstverket som objekt och konstverket
som handling.

Var och en av presentationerna granskades utifrån de förut-
sättningar som den ansågs ha i relation till konstnärens övriga
produktion samt i relation till den konstnärliga genre och dis-
kurs som den ansågs vara införlivad i. I granskningen vävdes,
direkt eller indirekt, de centrala begrepp som framkommit i de
tidigare delarna av studien in,  d.v.s. begreppet gest, begreppet
rum, tanken på ett utställningsvärde och tanken på ett konst-
verks undflyende inre rum.

I fallet med Mile of String av Marcel Duchamp framkom hur
spelet med visandet och döljandet varit en ömsom implicit och
ömsom explicit del av konstnärens hela konstnärliga strategi.
Mile of String var en del av utställningen First Papers of Surrea-
lism som arrangerades i en specifik situation i relation till geo-
grafiska, politiska och estetiska omständigheter. Den kan antas
ha haft som ambition att ge den surrealistiska rörelsen en inra-
mad plats för synlighet i en för många av dess företrädare kri-
tisk situation. Duchamp som person var inbjuden att medverka
med en förväntan om något egenartat som kunde ge mediaupp-
märksamhet.

Mile of String kom att fungera som en distraherande, förvil-
lande gest som ostensivt ritade ut utställningssituationens — ar-
kitekturens, konventionens och institutionens — osynliga skikt.
Därigenom förhindrades och grumlades mötet mellan betrak-
tare och utställda verk. Den rumslighet som formades av denna
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performativa gest kan inte tolkas vare sig som ram, agora eller
tröskel, utan snarare som en heterotopi, där själva tanken på ett
enhetligt konstverk kollapsade tillsammans med presentatio-
nen i utställningsformat.

Barnett Newmans presentation av The Stations of the Cross
kunde däremot uppfattas som en deklarerande gest där måleri-
serien intimt samspelade med den diskursiva undertiteln Lema
Sabachtani. Genom att utmana konventionerna för tolkningen
av ett formalistiskt måleri med ett sublimt laddad och spirituellt
riktad innehållslig hantering gav Newman målningarna en funk-
tion som bredde ut sig i en utopistisk rumslighet i tre dimensio-
ner. Rumsligheten temporaliserades i relation till målningarnas
formella och materiella förhållanden sinsemellan och till be-
traktaren, som alltså dirigerades att röra sig i en processionslik
rörelse utmed seriens rytmiserade presentation.

Newmans utopistiska rumslighet tolkades ha släktskap med
det laddade begreppet Makom, ett sublimt här och nu inför va-
rats avgrund. Denna form var ändå beroende av gensvaret i be-
traktarens beteende och ett accepterande av den performativa
situationen där det personliga uttrycket antagit anspråket om
universalitet. För utan denna acceptans, utan ett överenskom-
met samspel, förblir målningarna baserade i sin formalistiska
estetik.

Bataille Monument av Thomas Hirschhorn tog avstamp i en
social situation där framställningen förhandlades redan i ett
praktiskt utförande. Genom att arbeta med en invand, såväl
symboliskt som politiskt laddad presentationsform som monu-
mentet, fortsatte konstnären den förhandlande gesten in i såväl
en framställningstradition, in i megautställningens formation
och in på livet på de människor som i sin vardag bedömde, ig-
norerade eller brukade Bataille Monument.

Med en pulserande växelverkan mellan platsbundenhet och
lösgörande från platsen sågs verket ta formen av en rhizomatisk

233sammanfattning av del 4



rörelse. Denna rörelse formar en atopisk rumslighet som funge-
rar utifrån en distribuerande gest. Gesten var inbyggd i verket
genom dess innehåll av en bataillansk filosofi och utlöst av
konstnären som blev en koordinator i en temporär gemenskap
och generator av oväntade energier.

Dessa tre presentationer har gett ytterligare material för for-
muleringar av en terminologi som kan stödja ett specifikt när-
mandesätt till utställandet som en diskursiv formation. Med
hjälp av begreppen gest och rum, med en bas i tanken på konst-
verket som mediator och med en stark betoning på den perfor-
mativa karaktären i såväl konstnärens som den slutliga presen-
tationens aktivitet i det gemensamma rummet fördes diskussio-
nen i flera skikt av utställningsteoretiska resonemang. 

Detta resonemang menar jag ger ytterligare stöd för den ter-
minologi som arbetats fram i studien. De framställande gester
som påvisades i konstverkets medierande aktivitet, såväl utåt-
riktade som inåtvända, visade sig vara delaktiga i sociala rums-
ligheter. Gesterna motsatte sig dock delvis de metaforiska
rumsligheterna ramen, agoran och tröskeln och utkristallisera-
de sig istället i Foucaults triad av heterotopi, utopi och atopi.
Detta formar ett spänningsfält mellan den framställande gesten
och konstverket som jag föreslår kan vara ytterligare ett uttryck
för det mellanläge, det skikt som finns mellan konstverket och
dess presentation.
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Sammanfattning och slutsatser





Avhandlingen har haft som sin huvudsakliga strävan att söka
formulera en terminologi för en teoretisering av presentationen
av konstverk i utställningsformat. Syftet var således att söka fin-
na olika sätt att formulera frågor kring konstutställningen som
en kulturell praxis och betydelsegivande process. 

De fyra ingångar som jag haft till ett utställningsteoretiskt
fält kan kort sammanfattas, med hjälp av studiens egen termi-
nologi, i fyra gester som möts i den relativt diffusa rumslighet
som den moderna konstutställningen utgörs av. Studiens reso-
nemang kan inte sägas slutgiltigt ha benat ut de diffusa skikten
men har, menar jag, bidragit med material som har en stor po-
tential för vidare analyser. 

Den första delen av avhandlingen behandlade frågan om hur
det är möjligt att artikulera akten att presentera konstverk i
konstutställningar, d.v.s. vilken terminologi och vokabulär som
kan vara användbar i analysen av utställningen som entitet och
specifikt forskningsmotiv. Med bas i den befintliga forskningen
konstaterade jag att det är möjligt och fruktbart att generalise-
ra i långt högre grad än vad forskare i allmänhet har gjort. 

De centrala termer som lyftes fram ur utställningsforskning-
en som hjälp för att hitta olika artikuleringsmöjligheter var me-
dialitet, rumslighet och gest. Dessa begrepp kopplades till konst-
utställningens kommunikativa och betydelsegivande funktion,
vilket tar sig uttryck i dess mediala egenskaper och fungerar i en
diskursiv formation. Med hjälp av Michel Foucaults tanke-
gångar om den diskursiva formationen föreslår jag att konstut-
ställningen kan uppfattas som ett utsägelsefält där den kommu-
nikativa aktiviteten sker då konstverket visas med hjälp av en
framställande gest. Därmed etablerades den diskursiva forma-
tionens delmoment, utsagan, utsägelsefunktionen och utsägelse-
fältet som abstraherade, analytiska redskap som fungerar pa-
rallellt med de extraherade begreppen gest och rum. 

Den verksamhet som sker i den diskursiva formationen
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fastslogs vara kommunikativ. Konstutställningen som ett kom-
munikativt medium kan dock inte förenklas till en kommunika-
tionsmodell. Konstutställningen visades fungera både som ett
framställande och representerande medium med framställande
och representerande koder. Därför är det möjligt att tänka sig
konstutställningen som ett betydelseproducerande, framställan-
de medium som innehåller kommunikativa aktiviteter i form av
en kombination av kommunikation om, genom och med konst-
verk. Konstverken måste i sig ses som aktanter, mediatorer, som
deltar i en kommunikativ situation vars syfte inte är att vara en
renodlad förmedling av information utan en situation som tole-
rerar och producerar vagheter, ofärdigheter, tvetydigheter, iro-
nier och annat som kan tolkas och förstås på skilda sätt.

De viktigaste slutsatserna som således kunde dras i den för-
sta delen är att utställningsanalysen måste generaliseras och ab-
straheras, vilket gjordes med hjälp av Michel Foucaults arkeo-
logiska modell. Utställningen behandlades genom de enskilda
momenten utsägelsefält och utsägelsefunktion som ansågs ana-
loga med begreppet rumslighet och gest. Det fastslogs därtill att
aktiviteten inom den diskursiva formationen är kommunikativ
och att den kommunikativa aktiviteten är en komplex verksam-
het som innefattar kommunikation om, genom och med konst.
Därtill fastslogs att konstverken måste behandlas som delakti-
ga mediatorer och måste reflekteras kring som både enunciati-
va och ostensiva akter. 

Den andra delen av avhandlingen fördjupade intentionen att
utveckla möjligheterna för en metaforisk, språklig och filoso-
fisk undersökning av konstutställningen med hjälp av vidgade
förståelser av begreppen gest och rum.

Utställandet som en gest diskuterades som innehavare av en
dubbel möjlighet att vara både en språklig intern förstärkning
och en extern påverkande handling. Gesten i denna betydelse
fungerar inte praktiskt, den producerar inte utan har istället
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uppgiften att stödja, att se till att något blir slutfört eller fram-
fört. Gesten bär och stöder; den är ett medium som upprätthål-
ler sig själv som ett medium. Gesten blir ett sätt att kommunice-
ra möjligheten till kommunikationen i sig. Genom olika exem-
pel kunde vi även se hur gesten som parallell till utsägelsefunk-
tionen ligger djupt i konstitutionen av konstverket. Gesten blir
därför också en beteckning för något som benämner det som
konsten enligt Lyotard har sitt ursprung i: konflikten mellan det
som kan föreställas och det som kan betecknas genom begrepp.

Visandet av konst kunde med bas i det förda resonemanget
ses som ett komplext performativt agerande som tar formen av
en aktivitet som är involverad i en typ av performance. Den per-
formativa gesten är involverad i en kommunikation, inte om
konst utan genom och med konst, som stärks genom att uppre-
pas. Samtidigt ligger en nivå av varje utställnings värde i dess
temporalitet, i att inte vara möjlig att återskapa som upplevelse
och situation.

Man kan således konstatera att utställningen granskad som
en framställande gest ger rikligt med material att närma sig både
med hjälp av en performativ frågeställning och som en retorisk
situation. Det är retoriken som ger gesten dess stil medan dess in-
byggda performativitet påvisar en fakticitet — något blir till det
som man uttrycker. Performativiteten omvandlar konstverket
till en akt — en presentation — från att det har varit en symbol —
en representation. Genom att inte längre vara en symbolisk
handling utan en performativ akt kan man genom en retorisk at-
tityd fråga om den framställande gesten har en legitimitet. 

Gesten är aktiv i ett förutsatt rum men fungerar aktivt i sam-
spel med detta rum. Den kan alltså sägas producera betydelser
i form av rumsligheter även om den kanhända inte avsett det.
De gestiska rumsligheterna är konkreta men flexibla och funge-
rar som verktyg i försöken att hitta former för att precisera en
utställningsteoretisk diskurs. Med hjälp av rummet som arki-
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tektur, som specifik plats och som en socialt producerad rums-
lig representation påvisades rumslighetens mångdimensionera-
de nivåer. 

Den andra delen sammanfattades i ett förslag om tre metafo-
riska rumsligheter som fortsatta metodologiska komponenter.
Dessa metaforiska rumsligheter, ramen, agoran och tröskeln,
fungerade som sammanfattande förslag för konkreta men rör-
liga terminologier inom utställningsforskningen. Behandlingen
av dessa metaforiska rumsligheter är vägledande för hur tanke-
gångarna kring konkreta utställningsanalyser kan kopplas vi-
dare inom konsthistoriska, filosofiska, politiska och psykolo-
giska problematiseringar kring konstens betydelser. Dessa är
därför centrala för studiens ambition att vidga möjligheterna
för en teoretisering av utställningsforskningen.

Slutsatserna från den andra delen betonade således att ut-
ställandet abstraheras till en framvisande gest som är delaktig i
produktionen av rumsligheter. Gesten är mellanspråklig och in-
nehar potentialen som en extern upprätthållande funktion sam-
tidigt som den har en internt verkande kraft, vilket leder till att
den är framställande, performativ och retorisk. Utställandet som
en performativ gest fungerar nära performancen. 

Den tredje delens gemensamma fråga cirklade kring begrep-
pet presentation. Detta begrepp visade sig vara möjligt att tänja
över ett flertal, var för sig omfattande betydelsehelheter. Det
stod dock klart att ett tydligt avskiljande av en presentationell
nivå inte är möjligt att påvisa vare sig genom receptionshistoria,
kategoriseringsambitioner eller representationsteoretiska me-
toder. Däremot antyddes att olika förståelser av konstverkets
bruk och hantering är beroende av en nivå som kan betecknas
som presentationell.

En jämförelse gjordes så mellan Walter Benjamins och Mau-
rice Blanchots teorier om konstverket och de förutsättningar
som man kan se finns för konstverkets presentativa relation.
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Förenklat kan man säga att Benjamin förankrar konstverkets
mening i de förutsättningar för erfarenheten och upplevelsen
som finns i relation till de produktionsförhållanden som råder.
Blanchot däremot rör sig på ett mer undflyende område. För
honom ligger konstverkets ursprung i en distanserad spänning
till samspelet mellan skapandet och mottagandet, skrivandet
och läsandet. Konstverket förutsätter en egen rymd som impli-
cerar en nödvändighet till kommunikation. 

Detta leder till att presentationsbegreppet är ett komplext
men fruktbart begrepp som antyder hur olika förståelser av
konstverkets bruk och hantering är beroende av en nivå som
kan betecknas som presentationell. Både Walter Benjamins och
Maurice Blanchots tankegångar gav material för en analys av
såväl de förutsättningar som finns för konstverkets presentati-
va relation som av vår hantering av det moderna konstverket i
spelet mellan konstverkets egen rymd och exponeringen i det
gemensamma kulturella rummet.

I den fjärde delen granskades tre presentationer av konst-
verk som på olika sätt påvisade hur den moderna utställnings-
diskursen och utställandets praktik varit föremål för en konst-
närlig kritik genom att utställandet som princip aktivt har tagits
med som en väsentlig del av konstverket.

Dessa tre presentationer — Mile of String, The Stations of the
Cross och Bataille Monument — gav ytterligare material för for-
muleringar av en terminologi som kan stödja ett specifikt när-
mandesätt till utställandet som en diskursiv formation. Med
hjälp av begreppen gest och rum, med en bas i tanken på konst-
verket som mediator och med en stark betoning på den perfor-
mativa karaktären på såväl konstnärens som den slutliga pre-
sentationens aktivitet i det gemensamma rummet fördes diskus-
sionen i flera skikt av utställningsteoretiska resonemang. 

De framställande gester som påvisades i konstverkets medie-
rande aktivitet, såväl utåtriktade som inåtvända, ansågs vara
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delaktiga i sociala rumsligheter. Dessa motsatte sig dock delvis
de metaforiska rumsligheterna ramen, agoran och tröskeln och
utkristalliserade sig istället i Foucaults triad av heterotopi, utopi
och atopi. 

Den fjärde delens resonemang bidrog till studiens syfte
genom att påvisa hur alla tre fallstudierna kan ses som exempel
på hur konstverket får en enunciativ och ostensiv funktion.
Därtill stod det klart att det är givande att analysera presenta-
tioner av konstverk med hjälp av begreppen gest och rum. När
de tre metaforiska rumsligheterna ramen, agoran och tröskeln
kontrasterades med Foucaults triad heterotopi, utopi, atopi är
det möjligt att i just denna kontrastering se ett spänningsfält
som föreslås vara ett uttryck för relationen mellan konstverket
och dess presentation. Samtidigt fick den diskursiva formatio-
nen som kontrasterande modell en rhizomatisk rörelse vilket
ger ytterligare dimensioner till analysen av utställningen som
presentationsform.

Utgångspunkten för resonemanget som helhet var Michel
Foucaults diskursiva formation. Jag menar att det är fruktbart
att se utställandet av konst, dess presentation, som en del av en
kunskapsproducerande process, likartad den som språket till-
delas av Foucault. Att visa, att ställa ut, är en artikulationsform
som ger betydelser. Jag har behandlat visandet som ett gestiku-
lerande och gett gesten en språklig form men ändå något mer,
något osynligare och mindre artikulerat.

Gesten sågs som en språklig form som kontrasterades mot
en diskursiv förståelsemodell, men samtidigt som ett osynligt
stöd, ett upprätthållande — en performativ gest som har sin
egen retoriska logik. Konstverket som gest svarade, gjorde mot-
stånd, skapade en nyans av något som inte kan formas av den
framställande gesten. 

Gesten formar enligt mitt sätt att tänka oundvikligen ett
rum. Rumsligheter måste tänkas som flexibla konceptuella en-
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heter, spatiala, tredimensionella helheter som samverkar med,
produceras och stöds av gesten. Tre metaforiska kontextuella
rum — ramen, agoran och tröskeln — diskuterades som möjliga
vidgande redskap i utställningsanalysen. Men hur går de sam-
man med det blanchotska rum som verket uppbär och innebor?
Enligt den tanken uppstår en egenartad gest i konstverket själv,
ur den sfär av betydelser som beskrivits av Maurice Blanchot
som konstens inre sfär och ur den inneboende dynamik som
finns i skapandet av verk för att kommunicera något mellan
subjekt. De tre exemplen påvisar en sammanblandning, ett
motstånd och ett inflikande som tvinnar in betraktaren, avsän-
daren, mottagaren i ett ambivalent spänningsfält. Ramen, ago-
ran och tröskeln kontrasterades med de abstraherade komplex-
en heterotopin, utopin och atopin.

Det är också nödvändigt att se modernitetens rum som en
grund för vår behandling av konstverket som möjligt att visa,
att se, att behärska den som kunskap i en förenklad heideggeri-
ansk mening. Walter Benjamins tilltro till det demokratiska vi-
sandet, till visualiteten som politisk kraft pareras i resonemang-
et som helhet med växlandet mellan inramningen och tillägget,
det privata och det offentliga, med modernismen som invävd i
blickens, begärets, fantasmagorins spel. Våra försök att hante-
ra, behärska och styra konsten utmanas av visualiteten som vä-
jande, som seende något annat än det som visas, som subverte-
rat, som mirage.

Resonemanget måste även anses problematisera det moder-
na konstverket i de betydelser som framkom hos Walter Benja-
min och Maurice Blanchot, både gällande reproducibiliteten
och verkets kärna som konstnärens drivkraft. Denna proble-
matisering var synlig redan i Duchamps Mile of String och kan-
hända var Newmans sublimitet en väg att godta att betydelse-
formationen sker i samband med verket, inte i verket; att grum-
ligheten för verkets gränser är nödvändig. Upplösningen får i
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förlängningen konsekvenser för verkets definition, ontologi
och hur vi uppfattar det. Ett formmässigt heterogent verk kan
inte ses i sin helhet, det kan inte upplevas fullständigt, inte kon-
sumeras eller ens formuleras enhetligt. Upplevelsen av ett dylikt
verk är i sig uppsplittrat, fragmentariserat och heterogeniserat. 

Om den diskursiva formationen har ett regelverk, även om
det inte är logiskt fulländat eller konsekvent, är det en struktur,
en modell som tvingar in aktiviteter i en mall. Den form som ut-
ställandet visar sig ha i processen av denna avhandling för
konstutställningen mot ett mer ambivalent och ostrukturerat
samspel mellan visandet som en social, kulturell, lingvistisk ak-
tivitet och de inneboende egenskaper hos konstverket som an-
vänts för att subvertera, förändra, parasitera på eller omvända
den visande gestens anspråk. 

Formen visar sig närma sig den rhizomatiska form som Gil-
les Deleuze och Felix Guattari tagit fram som en postmodern
formation. Detta är synligt i konstutställningen som den visar sig
i senmodernismen, dit Thomas Hirschhorns arbete visar vägen.
Den rhizomatiska formen kan inte hierarkiseras, regelsättas
eller fångas. 

Rhizomet och nätverkstänkandet ger en modell som vi kan
applicera på en senmodern presentationell praxis. Tankemo-
dellen öppnar möjligheter att hålla samman komplexa helheter
som annars skulle falla sönder. Men det är dock viktigt att be-
tänka att rhizomet, nätverksmodellen, inte i sig ger en analys-
metod. Det är inte fråga om en representation, ett korrelat eller
en likhet, den ger inte representationsmodeller eller verktyg till
avslöjanden av dolda betydelser. Den exponerar inte och den
döljer inte utan snarare grundar, formar och producerar. De
element som visar sig i nätverket, i rhizomet, är inte separerade
från det.

Vad som uppstår som en fråga att begrunda är vilken rela-
tion Foucaults diskursiva formationer kan anses ha till Deleu-

244 den framställande gesten 



zes rhizome. Båda tycks producera internt och externt, men där
diskurserna har regler är det rhizomets inbyggda uppgift att
bryta upp dem. Jag föreslår en möjlighet att se utställningen
som en diskursiv formation men det utställda verket som ett
rhizome, särskilt i senmoderna utställningar. Verkets repeter-
barhet, dess spel mellan presentation/representation, dess öp-
penhet och glapp är ytterligare betydelsegivande och vidgande.

Enligt samma logik är gesten en performativ akt, men konst-
verket en utsaga. Detta blir synligt i presentationen, i närvaron
i det gemensamma rummet, i den kommunikativa situationen
men också i den medvetna behandlingen som konstnärerna har
av presentationen som aspekt och ledande strategi i verkets
framställning — både som material och som akt.

Kontrasterande mot tanken på konstutställningen som en
diskurs ställs i denna studie den presentationella praktiken.
Den diskursiva formationen är således endast en utgångspunkt
gentemot vilken det är möjligt att spegla en »motberättelse«
som sammanflätas genom konstverkets del i den presentatio-
nella akten. I utställningen visar konstverket sig själv som en
performativ presentationell gest som samtidigt i denna presen-
tation visar sig som en prekär entitet. Det är således inte längre
möjligt att göra någon klar distinktion mellan konstverket som
akt och konstverket som entitet. Sammanflätningen mellan
konstverket och dess presentationen blir en pulserande betydelse-
producerande rörelse.

Den terminologi som utarbetats under studiens gång kan
såsom här framkommit inte anses vara enhetligt systematisk.
Det betyder inte att den inte skulle kunna vara användbar. Den
diskursiva formationen, medialitetens mekanismer, gestens
mångdimensionella brukbarhet och rummets produktiva ut-
vidgning ger alla möjligheter för vidare fördjupning. Ett tydligt
exempel är hur jag anser att den diskursiva formationen ges yt-
terligare dimensioner i relationen till en rhizomatisk utveckling.
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Ett annat exempel är hur den konkretiserade och användbara
triaden ramen, agoran och tröskeln kontrasterades med de ab-
straherade komplexen heterotopin, utopin och atopin.

Konstutställningen som kulturell form och visandet av konst-
verk som en performativ praxis har i denna studie behandlats
som teoretiskt komplexa aktiviteter som ofta har en avgörande
roll i betydelseproduktionen kring idén om konstverket och
formationen av konstbegreppet. Därtill har konstverken ge-
nomgående hållits som öppna entiteter, oavslutade i sina till-
komstprocesser och på så vis getts en potential som rollen som
delaktiga mediatorer i det samspel som sker i den presentatio-
nella situation vi kallar konstutställning. 
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The Gesture of Exposure.
On the presentation of the work of art 

in the modern art exhibition





The topic of this dissertation is the presentation of art works in
the modern art exhibition as being the established and conven-
tionalized form of art encounter. It investigates the possibility
of a theorization of the art exhibition as a separate object for re-
search, and attempts to examine the relationship between the
art work and its presentation in a modern artexhibition.

The study takes its point of departure in the area vaguely de-
fined as exhibition studies, and in the lack of a general prob-
lematization of the analytical tools used for closer examination
of the modern art exhibition. Another aspect that is lacking is a
closer consideration of what happens to the work of art when it
is exposed in an art exhibition. 

The aim of the dissertation is to find a set of concepts that can
be used for further theorization The art exhibition is here treat-
ed, on the one hand, as an act of exposure, as a showing gesture.
On the other hand, the art exhibition is seen as a spatiality, as a
space that is produced in the act of showing. Both aspects are
seen to be intimately involved in knowledge production.

The dissertation is divided into four parts, in which different
aspects of the art exhibition are analyzed using different theo-
retical approaches. The first part uses the archaeological model
of Michel Foucault, and discusses the exhibition as a discursive
formation based on communicative activity. The second part
analyses the derived concepts of gesture and space. This leads to
the proposition of three metaphorical spatialities — the frame,
the agora and the threshold — which are seen as providing a
possibility for a further extension of the theory of exhibitions.
The third part extends the problematization of the relationship
between the individual work of art and its exposure through the
ideas of Walter Benjamin and Maurice Blanchot. The fourth
part carries out a close reading of three presentations from the
modern era in order to further examine the relationship be-
tween the work of art and its presentation, using the tools that
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have been developed during the study. In the concluding sec-
tion, it is possible to see clearer borderlines and conditions for
the development of an exhibition theory. The concepts that
have been analysed and developed into tools are shown to be
useful, and the examples take the discussion into a considera-
tion of the altered premises for the encounter with the postmod-
ern work of art. 

250 den framställande gesten 



Noter





1. En bra utgångspunkt är diskussionen kring definitionsproblematiken
hos Koch, 1967, sid. 5–9. Sammanfattande skriver han: »Die Kunst-
ausstellung ist ein zeitlicher begrenzter und örtlich nicht gebundener
Schauzusammenhang von Kunstgegenständen, der, nach bestimmten
Geschichtspunkten ausgewählt, zu einem besonderen Zweck oder aus
einem gegebenen Anlass gezeigt wird.« Se även Drechsler, 1996, sid.
11 och Locher, 2002, sid. 16.

2. Användningen av begreppen modern, modernitet och modernistisk
blir implicit problematiserande av den mångfald teoretiker som hänvi-
sas till i studien, se särskilt del III. En genomarbetad analys av »det mo-
derna« i förhållande till utställningspraktiken ser jag leda till oerhört
komplexa frågeställningar som skulle ge material till en separat studie. 

3. För empirisk forskning se bl.a. Koch, 1967, Holt 1980, 1982, Roters,
1988, Altshuler, 1994. Se även Preziosi, 2003, Preziosi & Farago,
2004. 

4. Se bl.a. Stanisziewski, 1998, Celant, 1982/1997, Klonk, 2003.
5. Utställningens kommersiella sida har länge varit ämne för dispyt. Där

Edouard Manet 1867 artikulerade utställandets praktiska nödvändig-
het för överlevandet kallade Walter Gropius 1919 den borgerliga ut-
ställningen för prostitution av konst. Bätschman, 1987, sid. 9, även
sid. 12 ff. Konstutställningens samspel med kulturens kommersialise-
ring är en av dess kraftcenter genom tiderna, se Mainardi, 1993,
Drechsler, 1996, Lindqvist, 2003. 

6. Jag återkommer till kultvärdet senare i avhandlingen. Se Bann, 2000,
om utställandets praxis i relation till relikskrin, Haskell, 1981, om ut-
ställningens förknippande med festivitet och kult. Diskussion om kul-
ten kring den enskilda konstnären i utställningsform se Bätschmann,
1997.

7. Se bl.a. Stafford, 1994, 1996, 1999, Crary, 1990, 1999. Om historis-
ka processer kring formanden av världsbilder och kunskapsordningar
i relation till samlande och visande av konstobjekt se bl.a. Pomian,
1990, och Aurasmaa, 2002.

8. Se bl.a. Rogoff & Sherman,1994, McDonald, 1998, Greenberg, Fer-
guson & Nairne, 1996 m.fl.

9. Se Koch, 1967, Mainardi, 1993, Drechsler, 1996, Bätschmann, 1997
m.fl.

10. Oskar Bätschmann har i sin historieskrivning utgått från konstnärens
relation till utställningen som ett medium för presentation av konst-
verk och som platsen där konflikten mellan uttryck och marknadsvara
blir synliggjort. Bätschmann, 1997, sid. 10.

11. Altshuler, 1994. 
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12. Celant 1982/1997. Jag återkommer mer ingående till Celants tudel-
ning i relation till utställningens rumsliga karaktär senare i avhand-
lingen.

13. Roters, 1988, Klüser/Hegewisch, 1992.
14. Karp & Levine, 1991, Sherman & Rogoff, 1994, Cooke & Wollen,

1995, Bennett, 1995, Greenberg, Ferguson & Nairne, 1996, Bianchi,
1995, Fibicher, 1995, Ward, 1996, Harding, 1997, Maleuvre, 1999,
O’Doherty, 1999, Barker, 1999, Huber, Locher & Schulte, 2002,
Bydler, 2004 m.fl. 

15. Roters, 1988, Klüser/Hegewisch, 1992, Serota, 1996, Persson, 1994,
Beck & Lynge, 1997, m.fl. Om relationen mellan utställningsforsk-
ning och konsthistorieskrivningen se Haxthausen, 2002.

16. Yamaguchi, 1991, Greenblatt, 1991, Belcher, 1991, Serota, 1996. 
17. En klassiker på området är André Malraux tredelade essä om det ima-

ginära museet där han diskuterar konstens psykologi i relation till mu-
seet och utställningen, se Malraux 1949. Se även Maleuvre, 1999, Bel-
ting, 2001 m.fl.

18. Inom den museologiskt inriktade forskningen särskiljs inte alltid konst-
utställningen från utställningar av annan typ av material. Inte heller ar-
tikuleras alltid skillnaden mellan museipraxis och utställningspraxis.

19. Bennett, 1995.
20. Om begreppet utställningskultur se Sherman & Rogoff, 1994, sid. ix.
21. Se t.ex. Sherman & Rogoff, 1994, MacDonald & Fyfe, 1996, Green-

berg, Ferguson & Nairne, 1996, MacDonald, 1998. 
22. Olika former av motstånd har fötts där en tidig reaktion var Gustave

Courbets »Pavillon du Réalisme« år 1855. Courbet var inbjuden till
den officiella internationella utställningen men inte med den målning
som han själv utsett. Verket »L’Atelier du Peintre« visades så i en egen
paviljong mitt emot den officiella utställningen. Se bl.a. Drechsler,
1996, Belting, 2001, sid. 158 ff.

23. Se bl.a. Crimp, 1990, Owens, 1992.
24. O’Doherty arbetar även som konstnär under namnet Patrick Ireland.

»Inside the White Cube« publicerades ursprungligen i essäform i Art-
forum International år 1976. O’Doherty, 1999.

25. »White Cube« har sedan dess blivit en benämning som i konstdiskus-
sioner är kritiskt laddad, men har även nyttjats som en artikulering av
ett visst sätt att visa en viss typ av konst. Se bl.a. www.whitecube.com
(besökt 2.8.2005). 

26. O’Doherty, 1999.
27. Belcher, 1991, Harding, 1997, Hannula, 1998, Ekroth et.al., 2000,

Schubert, 2000, Wade, 2001. 
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28. Broodthaers (1924–1976) skapade Musée d’Art Moderne, Départe-
ment des Aigles år 1968 som en subversion av museal utställnings-
praktik och utvecklade den i ett flertal projekt under 1970-talet.
Broodthaers praktik analyseras av Krauss som en form av post-medial
konst. Krauss, 2000.

29. Projekt på Maryland Historical Society, 1992. Wilson placerade histo-
riska föremål med rasistiska implikationer i den traditionella museiut-
ställningen, vilket gav upphov till mycket diskussioner. Se närmare
Corrin, 1994.

30. MOMA, New York, 1999. 
31. Att utnyttja museala praktiker som strategier för verkinstallationer

har varit oerhört populärt under 1900-talets sista decennier. Se bl.a.
Martin, 1995, sid. 55–67.

32. Även Robert Smithsons non-sites har varit en mer fenomenologisk och
konceptuell grund för problematiseringen av utställningsplatsen och
mötet med konstverket. Se Smithson, 1996, Boym, 1998. För en upp-
fattning om bredden i diskussionen kring verk och rum, se bl.a. Suder-
berg, 2000.

33. En självreflekterande tendens hos många konstinstitutioner har resul-
terat i en mångfald av seminarier och publikationer i slutet av 1990-
talet och in på det nya årtusendet. Exempel är Baltic Art Centers »B.
Read-serie«, som dokumenterar institutionen och utställningen som
plats och arbetsform. Likaså ger biennalarrangören Manifesta ut MJ
Manifesta Journal i samarbete med Moderna galerija, Ljubljana, och
har behandlat teman som biennalen som fenomen, utställningen som
en dröm samt den vita kubens möjligheter. Se även Hirvi, 2001, 2002.

34. Texten baseras på ett inlägg i konferensen »The Poetics and Politics of
Representation« på International Center of the Smithsonian Institu-
tion 1988. Se Baxandall, 1991.

35. Hubert Lochner diskuterar utställandet i mycket likartade termer i sitt
inlägg i seminariet Kunst des Ausstellens med en hänvisning till bl.a.
Friedrich Schlegels teoretiska texter från början av 1800-talet. Denna
historiska genealogi för utställningsteorin är det inte möjligt att be-
handla inom ramen för denna studie. Lochner gör en abstraherad tu-
delning av utställningen i dels en akt, ett utställande, dels en produkt,
en färdig utställning. Lochner, 2002. Per Boym hänvisar till samma
dualistiska bas i ett konstaterande: »An art exhibition is not only an
act of exhibiting, it is not only an exhibition, it is an art exhibition.«,
Boym, 1998. 

36. Diskursbegreppet används som övergripande term inom den befintliga
utställningsforskningen men sällan preciserat. Se bl.a. Locher, 2002,
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vars text rubriceras: »Anmerkungen zu einem unübersichtlichen Dis-
kurs.« 

37. Detta är en parallell tolkning av Foucaults tankegångar. Se bl.a. Mac-
Cabe, 1981.

38. Konstutställningen betraktas så som en öppen, föränderlig enhet som
ändå följer vissa traditionella former.

39. Stephen Bann knyter dagens visningspraktiker — modes of display — till
såväl medeltida religiös praktik som renässansens kuriosakabinett, en
sammanblandning av nyfikenhet, återfinnande och en sorg över något
som gått förlorat, se Bann 1995. Krzrysztof Pomian grundar sam-
landet och visandet av objekt på teologiska och vetenskapliga prakti-
ker genom nyfikenheten som ett kulturellt fenomen. Pomian, 1990.

40. Censur av utställningar är ett exempel. Fascistisk estetik och stalinis-
tisk social realism är kanhända de mest kända i vår närhistoria.

41. Spelet tydliggjordes institutionellt även av uppkomsten av »De refuse-
rades salong« 1884.

42. Konstutställningen som praktik kan anses vara delaktig i de moderna
»grand narratives« om »idén om helheten« och »mänsklighetens
emancipation« som Lyotard skisserar som övergivna, samtidigt som
de kan ses ha potential för att forma »små narrativer« som fungerar
likt förslag för ett postmodernt kunskapsbegrepp. Se Lyotard, 1984.

43. I kapitlet om gesten nedan görs en genomgång av den amerikanska fi-
losofen Susanne Langers tankegångar om relationen mellan det dis-
kursiva och det presentationella. Denna dialogiska relation återkom-
mer till behandling även i kapitel 9 i avhandlingens tredje del.

44. I original L’archéologie du savoir, 1969. I svensk översättning 1972/
2002. Den arkeologiska modellen nämndes för första gången i inled-
ningen till hans första bok Folie et déraison, 1961. 

45. Vetandets arkeologi är en sammanfattande kritisk granskning av de
metoder Foucault brukat i sin tidigare historiska forskning kring idéer
och kunskapsbildning i trilogin Folie et déraison (1961), Naissance de
la clinique (1963) och Les mots et les choses (1966). De diskursiva
formationerna övertar i princip »epistemets« funktion som den regel-
bundenhet som granskas genom både samstämmigheter och brottytor.
I denna studie använder jag den arkeologiska modellen endast som en
utgångspunkt i min strävan att artikulera konstutställningen som
forskningsobjekt. Här finns således inga ambitioner att utveckla
någon analys av relevansen eller kritiken av Foucaults teorier i någon
vidare bemärkelse. Den arkeologiska modellen kompletterades redan
1972 i vad Foucault kallade den genealogiska modellen, vilken sam-
mankopplade kunskapsproduktionen med de maktstrukturer som
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centralt deltar i de diskursiva formationernas processer. Se bl.a. Fou-
cault, 1976/1998, Foss, Foss & Trapp, 1991, sid. 239 ff.

46. Foucault, 2002, sid. 38, 191.
47. Passim, sid. 62 ff.
48. Passim, sid. 39 ff. »Utsägelseanalysen avhåller sig från varje tolkning:

den ställer inte till de saker som har sagts i frågan om vad som döljer
sig bakom dem, om vad som har sagts inom dem och det icke sagda
som de oavsiktligt skyler, det myller av tankar, bilder eller fantasier
som bor inom de saker som har blivit sagda. Den undrar enligt vilket
modus de finns till, vad de innebär för dem att ha yttrats, att ha efter-
lämnat ett spår och kanske att fortfarande finnas till, för en eventuellt
ny användning; vad det innebär för dem att ha uppträtt — och att inget
annat uppträtt i deras ställe.«

49. Passim, sid. 72 ff.
50. Foucault, 2002, sid. 37 ff.
51. En fruktbar samanalys av Foucaults arkeologiska modell skulle i såda-

na fall kunna göras med olika institutionella konstteorier som formu-
lerats inom estetiken av bl.a. George Dickie och Arthur Danto. Ett ex-
empel i denna riktning är Maija Koskinens kommande avhandling om
Helsingfors Konsthall som aktör inom konstfältet. För forsknings-
plan, se Koskinen, 2006.

52. En arkeologisk undersökning skulle följa den metodologi som Fou-
cault använt sig av och vars principer har sammanfattats i fem katego-
rier. Dessa är metoden att välja oväntat material istället för det givna,
att föredra beskrivning framför tolkning, att analysera maktstrukturer
från mikronivån och uppåt, att uppmärksamma särskilt motsägelser,
skillnader och olikheter samt att inte sammankoppla diskurser till en-
skilda personer utan söka se den roll som individer spelar och urskilja
reglerna för dessa roller. Foss, Foss & Trapp, sid. 230–231.

53. Ward, 1996. 
54. Foucault, 2002, sid. 139.
55. Passim, sid. 132.
56. Ophir konstaterar att Foucault i sina texter blandar spatiala metaforer

och spatiala beskrivningar och aldrig explicit gör någon skillnad mel-
lan rumslighet och plats. Han ser det dock som nödvändigt att lyfta
fram spatialiteten som central i förståelsen av Foucaults projekt och
föreslår rummet som en tredje huvudkategori i Foucaults tänkande,
d.v.s. kunskap/makt/rumslighet. Ophir, 1998, sid. 239–240.

57. Passim, sid. 241.
58. Foucault, 2002, sid. 132.
59. Foss, Foss & Trapp, 1991, sid. 232.
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60. Carole Blair i »The Statement: Foundation of Foucault’s historical
Criticism«, citerad i Foss, Foss & Trapp, 1991, sid. 232.

61. Foucault, 2002, sid. 109.
62. Passim, sid. 115. 
63. Passim, sid. 109–110.
64. de Duve, 1996, sid. 386 ff.
65. Ostensiva begrepp = Utpekande förklaring, man ger ett fenomen ett

namn genom att ge ett exempel och koppla begreppet till det. Ostensiv
definition = Uttrycket som skall definieras pekas ut.

66. de Duve, 1996, sid. 387.
67. Passim, sid. 391. 
68. Passim, sid. 414.
69. Här är det viktigt att notera att det »enunciativa« paradigmet inte

uppmärksammar den nivå som förs i diskussionen om Maurice Blan-
chots tankegångar om konstverkets inre rum. Konstverkets existens
kan tänkas även utanför visandets principer.

70. Deleuze, 1988, sid. 2 ff.
71. Foucault, 2002, sid. 133.
72. »… discursive relations become associated with non-discursive mi-

lieux, which are not in themselves situated either inside or outside the
group of statements but form the above-mentioned limit, the specific
horizon without which these objects could neither appear nor be assig-
ned a place in the statement itself …« Deleuze, 1988, sid. 10.

73. Bl.a. Bal,1996, Bätschmann, 1997, Kaplan, 1995, Ferguson, 1996,
Mareovic, 1991, 1995, Ekroth et.al., 2000.

74. Fiske, 1993.
75. Lehtonen, 2000, sid. 74. För en vidare diskussion om mediateoretisk

problematik kring definitioner och uttryckssätt, se t.ex. Mulder, 2004
och Elo, 2005.

76. McLuhan, 1964/2001, sid. 25.
77. Mulder, 2004, sid. 27 ff.
78. Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, sid. 75–81.
79. Se även tidigare hänvisningar till forskningen kring utställningen som

konstform och diskussioner kring curatorn som utövare av en konst-
form.

80. Mieke Bal för diskussionen om berättarens, avsändarens eller den »fo-
kaliserades« identitet genom talarens »Jag«, som enligt henne måste
ses som referentiellt tom. För Bal är utställandet som kulturell praxis
något av en urform, något grundläggande i kulturens kommunikativa
nivå där ingen enskild aktör kan ses som ansvarig för dess produktion
eller tolkning. Se Bal, 1996, sid. 8. 
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81. Fiske, sid. 32–33.
82. Passim, sid. 94 ff.
83. Bätschmann 1997, sid. 16 ff.
84. Se även Ward, 1997.
85. Kaplan, 1995. 
86. Kaplan är specialiserad på Benin och närmar sig ämnet i en durkheimi-

ansk tradition. 
87. Belcher, 1991. 
88. Här glider studierna ofta över till visuell kommunikation och museer-

nas bildande och pedagogiska intentioner. Se t.ex. Hooper-Greenhill,
1995.

89. ICOFOM Study Series 19.
90. Maroeviç, 1995, sid. 30.
91. Passim, sid. 35.
92. »The exhibition thus becomes a creative act in which its space or am-

bience, the objects and knowledge of them are joined in a unique sys-
tem, the final intention of which is to communicate defined messages
and to discover new forms of museality of objects or groups of objects.
Another aim is to enrich human knowledge and cultural awareness.«
Passim, sid. 30.

93. »The communicational effect is not the same if the exhibition is organ-
ized in a museum or the town square, the street or at a café. An infor-
mal information ‘topia’ in the town creates a level of socio-cultural in-
tegration other than the museum with its own status and cultural
meaning. Each subculture, culture or social community has its own
ways of thinking which determine the rules within the communication
pattern.« Passim, sid. 34. Maroeviç stöder sig i sin argumentation på
forskning av M. Tudman.

94. Modellen består av Emission (uttryck), Transmission (överföring),
Accumulation (samlande), Selection (urval), Absorbtion (mottagan-
de) som formas likt dubbla pyramider med uttrycket och intagandet
som varsin topp. Passim sid. 32, med hänvisning till M. Tudman.

95. Ferguson, 1996, sid. 176. 
96. »with representations as their currency and their measure of equality

in a democratic process«. Ibid.
97. »projected status as important signs of important signs«. Passim, s. 175.
98. »Who speaks to and for whom and under what conditions as well as

where and when the particular utterance occurs.« Passim, sid. 183.
99. »… strategies whose aim is the wholesale conversion of its audiences

to sets of prescribed values to alter social relations«. Ibid.
100. »the speaking and performing body«. Ibid.
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101. »intertexts situated as moments of articulation within systems of signi-
fication« Passim, sid. 179.

102. Passim, sid. 177.
103. »the systematic delivery of art in a dynamic moment from object to

concept«. Passim, sid. 176.
104. Luhmann, 2000, sid. 11. Luhmann bygger upp sin teori kring slutna

autopoetiska system. Jag följer inte hans tankegång här, utan nöjer
mig med att nyttja hans tankar om kommunikationens processer. 

105. Niklas Luhmann ser konsten som i grunden kommunikativ, baserad
på perception vilket han utvecklar i en teori om konstverket som ett av
de autopoetiska systemen. Distinktionen mellan kommunikation om
konst och genom konst. Passim, sid. 17 ff. 

106. Passim, sid. 18. 
107. Inom Luhmanns system är mediet osynligt och synliggörs endast

genom formen. Passim, sid. 102 ff.
108. Det är denna form av kommunikation som Luhmann i sin teori om

konstens autopoetiska system undersöker och söker vederlägga. 
109. Denna aspekt är särskilt intressant eftersom Bruno Latour medvetet

analyserat konstutställningens mekanismer genom att fungera som cu-
rator för två viktiga utställningar på ZKM i Karlsruhe, Iconoclash,
2002, och Making Things Public 2005. Se www.zkm.de (besökt
2.9.2005) och Latour & Weibel, 2002 samt 2005. 

110. Här kan man se paralleller med Mieke Bals retoriska teori om visuali-
teten där subjekt-objektkonstellationen byts ut till en mer komplex
och mångsidig förståelse för de olika aktörerna i en kommunikativ si-
tuation, Bal, 1996, 2001.

111. Latour & Henion, citerad i Albertsen, 1999, sid. 55.
112. Latour, 1998, sid. 422.
113. Latour, 1998, sid. 428.
114. Latour, 1998, sid. 430.
115. Denna möjlighet påvisar Albertsen med hänvisning till bl.a. Wittgen-

stein och Lyotard. Även Bal använder aktivt begreppet gest i sina ut-
ställningsanalyser. Såsom vi kommer att se blir gesten ett användbart
begrepp i det kommande. Albertsen, 2001, Bal, 1996. 

116. Foucault, 2002, sid. 139.
117. Passim, sid. 132.
118. Svensk synonymordbok 1992, http://mot.kielikone.fi (besökt 14.6.

2004).
119. I Ludwig Wittgensteins analytiska språkfilosofi är gesten en väsentlig

del av språket som vidgar dess uttrycksspektra. Se bl.a. relationen till
musikaliskt uttryck i Albertsen, 1999.
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120. Maurice Merleau-Ponty framhåller i sin fenomenologiska filosofi ex-
pressiva gester, ansiktsuttryck och kroppsliga hållningar som ursprung-
liga för vårt tal. Se Merleau-Ponty, 1962, sid. 174 ff , se även Heinä-
maa, 1996.

121. Jacques Derrida för en diskussion om supplementets dubbla funktion,
både att fungera som ett tillägg och som ett nödvändigt komplement.
Se Derrida, 1987. Jag återkommer till denna problematik i avsnittet
om ramen. 

122. Langer, 1942, sid. 75 ff. Langer vill i sin studie ta avstånd från de lo-
giska empiristernas språkfilosofi utan att för den skull överge ett lo-
giskt tänkande till förmån för en mystifierad metafysik. Hennes essä
från 1942 blev på sin tid en bästsäljare och trycktes i pocketversion i
över 13 upplagor. Langer utvecklar sin emotionella konstfilosofi 1953
i Feeling and Form. Min avsikt är inte att följa hennes filosofi hela
vägen ut, utan här endast ta stöd i hennes tankar om presentationalite-
ten och gestens funktion. 

123. Passim, sid. 89.
124. Detta kan ses som en parallell till tanken om konstutställningen som en

kommunikativ situation som inte kan värderas efter korrekt förmed-
lad information, utan som tolererar missuppfattningar, störningar och
vagheter. 

125. Langer, 1942, sid. 137.
126. Langer, 1953, sid. 169 ff.
127. Langer, 1942, sid. 134. 
128. Agamben, 1999, sid. 77. Se relationen till Wittgensteins språkfilosofi i

Albertsen, 1999.
129. Agambens tänkande grundar sig i en europeisk metafysisk tradition.

Hans språkfilosofi diskuterar språklighet och kommunikativitet som
en grund för en mänsklig gemenskap och i förlängningen som utgångs-
punkten för samfundet och politiken. Gestens dubbelhet som intern
språklig egenskap och som en synlig yttre aktivitet blir såsom jag ser
det en överbryggning mellan betydelse och handling. Se Agamben,
1999, 2000. 

130. Agamben, 2000, sid. 56 ff.
131. »For a person can facere something and not agere it, as a poet facit

‘makes’ a play and does not act it, and on the other hand the actor agit
‘acts’ it and does not make it, and so a play fit ‘is made’ by the poet, not
acted, and agitur ‘is acted’ by the actor, not made. On the other hand
the general (imperator), in that he is said to gerere ‘carry on’ affairs, in
this neither facit ‘makes’ nor agit ‘acts’, but gerit ‘carries on’, that is,
supports, a meaning transferred from those who gerunt ‘carry’ bur-
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dens, because they support them.« Varro On the Latin Language, VI
VII 77, citerad i passim, sid. 57.

132. Ibid.
133. Aristoteles, Den nikomanska etiken VI 1140b, citerad i ibid.
134. Passim, sid. 58.
135. »The gesture is the exhibition of a mediality: it is the process of making

a means visible as such. It allows the emergence of the being-in-a-me-
dium of human beings and thus it opens the ethical dimension for
them.« Ibid.

136. Vår hantering, vårt upprätthållande av kommunikationen är relaterat
till en inbyggd nivå i det språkliga kommunikativa uttrycket. I en essä
om den tyske kritikern Kommerell definierar Agamben kritikens,
d.v.s. den språkliga analysens och granskningens tre faser. Dessa är a)
en filologisk-hermeneutisk fas vars uppdrag är att tolka verket b) en
fysiognomisk fas vars uppdrag är att placera in verket i en historisk och
naturlig ordning och c) en gestisk fas som löser upp verkets intention i
en konstellation av gester. Gesten skall här förstås som ett icke-lingvis-
tiskt element som är bundet till språket. Den har en kraftfull närvaro i
språket men föregår det konceptuella uttrycket och hänvisar till något
mer ursprungligt. Gesten är något som inte uttöms i kommunikatio-
nen utan fångar språket — uttrycket — »i dess solitära ögonblick«. Det
outsagda i språket och kommunikationen delas av Agamben och
Kommerell upp i a) enigmat — ju mer den som talar försöker uttrycka
sig i ord desto mer oförståeligt blir det b) hemligheten vilken förblir
outsagd i enigmat och är Varat i människan som en del av språkets san-
ning c) mysteriet — som är hemlighetens mimade föreställning, förevis-
ning (performance). Gesten är alltid en gest av att vara vilse i språket.
Den är alltid en »munkavle«. Den tillrättalägger och gottgör talets
omöjlighet. Agamben, 1999, sid. 78.

137. von Bismarck, 2004. 
138. Detta knyter samman Lyotards tankegångar med Kommerells uppdel-

ning som Agamben hänvisade till. Se ovan.
139. Lyotard, 1992, sid. 29.
140. Passim, sid. 25. Lyotard baserar sitt resonemang på Kants diskussion

av det sköna.
141. Passim, sid. 30.
142. Ibid.
143. »Focalization« är en narratologisk term som betonar aspekten hos en

speciell aktör eller ett synsätt i analysen av en berättelse. Bal, 1997.
144. En sammanfattning av Bals olika närmandesätt återfinns hos Bryson,

2001.
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145. Bal, 1996 sid. 1–12. Hennes hänvisningar går vidare till Gregory
Nagys forskning i grekisk litteratur. 

146. Diskurs skall här förstås som en samling semiotiska och epistemologis-
ka vanor som möjliggör och föreskriver vissa sätt för kommunikation
och tänkande. Bal, 1996, sid. 3. Se även Foucaults bruk av diskursbe-
greppet tidigare i studien. Dessa olika bruk utesluter inte varandra
även om Bal inte är så specifik. 

147. Bal, 1996, sid. 3. »True to the Greek verb of showing, such discourse
is apo-deictic: affirmative, demonstrative and authoritative on the one
hand, opining, often opinionated, on the other.«

148. Benveniste, 1971. Här utvecklas en diskussion om hur den första per-
sonen och den andra personen är beroende av varandra och i bästa fall
utbytbara medan den tredje personen alltid hamnar i objektspositio-
nen. Spelet mellan den osynliga första personen och den tystade andra
personen är Bals fokus i hennes kritik av utställningsarrangemangen
som synbart neutrala. 

149. Bal hänvisar till en freudiansk förnekelse som innebär att genom att
dra uppmärksamheten till den realistiska nivån hos det framställda
fördunklas andra aspekter som är möjliga att urskilja som performati-
va. Bal, 1996, sid. 8.

150. Här kan det vara viktigt att skilja på händelse (event) och akt (action).
För den amerikanske kommunikationsforskaren Karl R. Wallace lig-
ger skillnaden mellan händelsen och akten främst i det faktum att en
akt innebär en valmöjlighet (av valen mellan olika alternativ). Både
den som agerar — talar, framför gesten — och den som är mottagare —
lyssnar, uppfattar — står inför en mängd val. Skillnaden är också att
akten är sammanställd av en rad händelser. Framförandet består av
sekvenser av planerade händelser. Wallace undviker begreppet gest då
han anser det nära knutet till en fysisk rörelse. Jag ser gesten använd-
bar just därför att ett utställande innebär ett aktivt framvisande, en rö-
relse som i sig uttrycker »Titta!«. Se Wallace, 1970.

151. »It is possible to see how art is used as accent, as emphasis, as dialect,
as stutter and mutter, as thick tongue, as fluid eloquence, as polyse-
mous imprints of culture, as ideology and as the unknown, numinous,
erotic breath of managing meanings.« Bal, 1996, sid. 184.

152. Skillnaden mellan dessa två talaktskategorier grumlades snart och Aus-
tin sökte precisera performativen som funktion till lokutionära, illoku-
tionära och perlokutionära nivåer av talakter. Han nådde inte något till-
fredsställande resultat i sin forskning men har gett upphov till en paradig-
matisk förändring inom kulturforskningen i den s.k. performativa vänd-
ningen. Se bl.a. sammanfattande diskussion hos Lagay, 2001, s. 20 ff.
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153. Austin, 1962, Sweetser, 2000, sid. 307–310.
154. Inom kulturforskningen har det talats om »The Linguistic Turn«,

»The Pictorial Turn«, »The Performative Turn« och »The Rhetoric
Turn« allteftersom tyngdpunkter och fokus varierat i en allmännare
diskurs. Den performativa vändningen uppfattar inte kulturen definie-
rad via produkter eller objekt, utan snarare genom de dynamiska rela-
tioner och processer som styr, producerar och validerar objekten. Ana-
lysen intresserar sig då främst för processens art och utsträckning sna-
rare än det som den resulterar i. Se bl.a. Judith Butlers forskning, men
även nyare antropologisk forskning och kulturforskning baserad i ett
teaterparadigm, se bl.a. Erickson, 1995, Carlson, 1993 och Fischer-
Lichte, 2004, även http://www.sfb-performativ.de/index.html (be-
sökt 3.10.2005).

155. Laagay, 2001, se även Butler 1990, 1993, Goffman, 1975, Carlson,
1993 m.fl. 

156. Sweetser, 2000. 
157. Sweetser, 2000, sid. 309.
158. Ibid.
159. Passim, sid. 329.
160. Se även hänvisningen till ritualen i Langers resonemang ovan.
161. Derrida har genom stora delar av sin produktion behandlat specifika

performativa talakter och gester, t.ex. gåvan, hemligheten, vittnesbör-
den, ansvarstagandet och förlåtelsen. För sammanfattande diskussio-
ner se bl.a. Miller, 2001 och Ikonen & Porttikivi, 2003. 

162. Derrida, 1972/2000. Denna text påbörjade en lång debatt mellan
Derrida och Searle om olika tolkningar av Austins uttalanden som i sig
har utsatts för nya tolkningar. Se bl.a. Miller, 2001, sid. 63 ff.

163. Derrida efterlyser ett beaktande av vad han benämner språkets iterabi-
litet, dess strukturella upprepbarhet som därigenom inte är möjligt att
knyta slutgiltigt till ett individuellt talande subjekt. Derrida, 1982.

164. Det är ur Derridas dekonstruerande diskussion som Judith Butler har
utvecklat mycket av sin enormt inflytelserika teoretisering kring den
performativa konstruktionen av genus och könsuppfattningar. Butler
1990, 1993.

165. Austin, 1962, sid. 59 ff. Detta avvisande av det annorlunda har gett
upphov till en vid diskussion inom särskilt queer-orienterad forskning,
se bl.a. Parker & Sedgwick, 1995. 

166. Fried, 1967/1997.
167. Frieds använding av teatralitet — theatricality — var överraskande för

hela konstdiskussionen och hade sitt ursprung i en anti-Brechtiansk
debatt inom teaterkritiken där teatraliteten också sågs som ett hot mot
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den illusion som ansågs vara förutsättningen för teatern som konst-
form. Se Potts, 2000, sid. 188–189. Dessa försök till gränsdragningar
är relaterade till hela performancekonstens uppkomst vid samma tids-
period. Se bl.a. Carlsson, 1993.

168. Bl.a. Donald Judd och Robert Morris, Fried, 1997, sid. 40–47.
169. Även Austin använder begreppet »oren«, Austin, 1962/75, sid. 108

ff. Se även Derrida, 1982.
170. Detta blir en kontrastering till teatraliteten som relaterad till formatio-

nen av subjektet såsom den framställs bl.a. hos Goffman, Sartre och
Lacan. Eggington, 2003.

171. Se tidigare diskussion, Bennett, 1995.
172. Rogoff, 1998.
173. Laagay, 2001, sid. 13, Butler, 1993.
174. Phelan, 1993, sid. 146 ff.
175. Se Derrida , 1982, sid. 290.
176. Se bl.a. diskussionen hos Wallace, 1970, sid. 72 ff.
177. Ett återkommande exempel här är »dragshowen« som överdrivet på-

visar hur könsrollen är socialt och semiotiskt framställd. Denna hyper-
bola tolkning och bruk av performativitet gränsar till en retoriskt sett
ironisk stil.

178. Foss, Foss & Trapp, 2002.
179. Passim, sid. 14 ff.
180. Ett femte skede förekommer också, memoria, vilket Aristoteles inte

uppmärksammade särskilt. I utställningssammanhang kan man tänka
sig att memoria är en memorering av de olika skedena i processen för
att leda vidare till själva framställningen och artikuleringen, till fram-
trädandet. För kort historik se Haapanen, 1996.

181. En fjärde kategori är här mythos. Dessa kategorier återkommer på lite
olika sätt hos Aristoteles och senare hos Cicero. Jag refererar här till
den aristoteliska versionen. Passim, sid. 31. ff.

182. Ibid.
183. Det skulle vara fruktbart att utveckla en analys av såväl ethos, pathos,

logos som mythos för konstutställningen. Detta ligger dock utanför
denna studies syften. 

184. Haapanen, 1996, sid. 32. Det kulturella bruket av konstbegreppet
bygger i stort på liknande outtalade kriterier.

185. Meyer, 1993, Blomstedt, 2003, se särskilt sid. 121–138.
186. Den amerikanska konstnären och forskaren Suzanne Lazy använder i

sin studie kring den offentliga konsten sex olika nivåer av medverkan,
deltagande och upplevelse av konstverk med olika distanser och rela-
tioner över tid och rum. Lazy, 1994, sid. 178 ff.
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187. Grekiskans motsvarighet till latinets »locus« som åsyftar — platsen för
det som ger instruktioner — för innehållsligt centrum, överenskommen
grund etc. Se bl.a. Kakkuri-Knuuttila, 1998, sid. 243 ff, Blomstedt,
2003, sid. 115 ff.

188. Se Lacys modell för social konst, Lacy, 1994.
189. »Det verkar vara möjligt att uppfatta vissa gester (utom t.ex. emblem

och deixis) som något som skapar, reglerar och upprätthåller sådana
rum, i förhållande till den egna kroppen och till andras kroppar. Också
de gestiska rummen är tredimensionella men stadda i ständig föränd-
ring.« Sonesson, 1992, sid. 296–297. 

190. Grundläggande moderna problematiseringar om rumslighet har gjorts
inom olika tolkningar av den klassiska metafysiska filosofin. För en
sammanfattning se Casey, 1997. Michel Foucault å sin sida talar om
den pågående historiska epoken som rumslighetens epok, se Foucault,
1967. Rumsligheten som begrepp och teoretiskt verktyg används
inom en mängd områden, särskilt urbanism och kulturteori. För en
sammanfattning se bl.a. Wallenstein, 1999. En genomgång av spatia-
litetsbegreppet och rumslighetens problematik i relation till konstteo-
retiska frågeställningar sammanfattas fruktbart i flera aktuella av-
handlingar, se bl.a. Sandin, 2003, Luoma-Keturi, 2002, Hedlin-Hay-
den, 2003. Olika konceptualiseringar inom senare konsthistoria, se
bl.a. Saarikangas, 1998.

191. Se t.ex. Casey, 1997, och Sandin, 2003.
192. En intressant utveckling av diskussionen kring finskans »tila« görs av

Luoma-Keturi, 2002, sid. 32 ff. 
193. För att underlätta läsningen av problematiken används här rumslighet

som den vidaste benämningen på rummet och platsen som en benäm-
ning på ett mer definierat och avgränsat rum.

194. I original Production de l’espace, 1974 (eng. The Production of
Space), 1991/2000. Lefebvres tankegångar har använts mycket inom
kulturgeografi, urban teori och arkitekturteori. Intressant för denna
studie är att notera att han var associerad med de franska situationis-
terna under 1950-talet och hans texter kan läsas ur ett konsthistoriskt
perspektiv i relation till bl.a. Guy Debords La societé du spectacle. En
fördjupad studie om de relationella skiftningarna mellan rumslighet,
konstverk och betraktare sett ur en teoretisering av situationisternas
konstbegrepp och kritisk estetik vore fruktbar men ligger utanför
denna avhandling. Se t.ex. http://www.notbored.org/lefebvre-inter-
view.html (besökt 9.1.2006).

195. Essän publicerades första gången i utställningskatalogen till Docu-
menta 7, 1982.
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196. Denna utgångspunkt har ofta »display« som centralt begrepp, se bl.a.
Barker, 1999, och Staniszewski, 1998.

197. Celant, 1997, sid. 373.
198. Denna aspekt är utgångspunkten för bl.a. Nicolas Serota i hans dis-

kussion om utställandets bas i tolkning eller upplevelse, se Serota,
1996. Celant, 1997, sid. 375.

199. »It can even be considered the first example of ‘pure environmental art’
or ‘art installation’.« Passim, sid. 379. Se även bl.a. Staniszewski,
1998.

200. Celant, 1997, sid. 379 ff. Den vita kubens problematisering har såsom
konstaterats tidigare varit en av de grundläggande inspirationskällor-
na för både konstnärer och utställningsmakare under den andra
hälften av 1900-talet, se särskilt O’Doherty, 1999. 

201. Dessa återkommer jag till i samband med min analys av Duchamps
presentationer i del IV. Se även Kachur, 2001.

202. Kachur, 2001, Altshuler, 1994.
203. Celant, 1997, sid. 382.
204. Passim, sid. 385.
205. Se bl.a. Deutsche, 1996, Suderburg, 2000, Kaye, 2000. 
206. För en sammanfattande presentation se bl.a. antologin Minimalism

och postminimalism, red. S.O. Wallenstein, 2005.
207. Kwon, 2003.
208. Passim, sid. 11–31.
209. Passim, sid. 28.
210. Lefebvre, 2000, sid. 7 ff. »The result is that all focus is lost as the em-

phasis shifts either to what exists in space (things considered in their
own, in reference to themselves, their past, or their names), or else to
space emptied, and thus detached from what it contains: either objects
in space or else a space without objects, a neutral space.« Sid. 91. 

211. Passim, sid. 31 ff.
212. Se bl.a. Saarikangas, 1999, och Syrjämaa & Tunturi, 2002.
213. Lefebvre, 2000, sid. 214–218. 
214. Ophir, 1998.
215. Foucault, 1969/1997, sid. 189–197.
216. Ophir, 1998, sid. 243. 
217. Foucault, 1963.
218. Ophir, 1998, sid. 241.
219. Ibid.
220. »They are rather entangled in a double spatial interplay: between the

site itself, the architechtonic of the place of knowledge which con-
strains and enables interplay between the phenomenal field and the

267noter



space of configuration, and the site as a designated place of discursive
activity, entangled in a web of inter-relations with other sites of its kind
and with the rest of social space.« Ophir, 1998, sid. 243.

221. »Another example of this link is the ‘network of collection’ any muse-
um tries to weave around itself, placing itself at the center where the
rarefaction of objects and their accumulation occurs.« Passim, sid.
244. 

222. I original »Des Espaces Autres«, publicerad av »Architecture /Mouve-
ment/ Continuité«, oktober, 1984. Den här lästa versionen är publice-
rad i antologin The Visual Culture Reader, red. Nicholas Mirzoeff,
1997. Se även http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.
heteroTopia.en.html (besökt 9.1.2006).

223. Foucault berörde heterotopierna redan i förordet till Les Mots et les
Choses, 1966. 

224. »Brothels and colonies are two extreme types of heterotopia, and if we
think, after all, that the boat is a floating piece of space, a place with-
out a place, that exists by itself, that is closed in on itself and at the
same time is given over to the infinity of the sea and that, from port to
port, from tack to tack, from brothel to brothel, it goes as far as the
colonies in search of the most precious treasures they conceal in their
gardens, you will understand why the boat has not only been for our
civilization, from the sixteenth century until the present, the great in-
strument of economic development (I have not been speaking of that
today), but has been simultaneously the greatest reserve of the imagi-
nation. The ship is the heterotopia par excellence. In civilizations with-
out boats, dreams dry up, espionage takes the place of adventure, and
the police take the place of pirates.« Foucault, 1997, sid. 244.

225. Foucault, 1966.
226. Duro, 1996, sid. 1.
227. Ramen har etymologiskt sitt ursprung i carré, fyrkant. Louis Marin

diskuterar skillnaderna mellan frame, corniche och cadre, där de olika
språken utgår från olika typer av inramningsskick. Marin, 1996, sid.
81–82. Engelskans frame har också en användning inom filmens prak-
tik och teori som beteckning på varje filmruta. Se t.ex. diskussion om
denna relation i Kemp, 1996, sid. 11–23.

228. Framing, reframing och framework används mycket allmänt som be
teckningar för ansatser till begränsningar av frågeställningar, om-
skrivningar och omdefinitioner av konventioner m.m.

229. Duro, 1996, sid. 8.
230. En ytterligare möjlig aspekt är att granska konstutställningens kom-

munikativa karaktär genom rambegreppet. Om Gregory Bateson och

268 den framställande gesten 



Erwin Goffmans användning av frame-begreppet inom kommunika-
tionsforskningen, se Ketola, 2002, sid. 25–30. 

231. Meyer Shapiro var en av de första konsthistorikerna att problemati-
sera konstverkets relation till ramen, då tydligt i en semiotiskt färgad
kontext, Duro, 1996, sid. 2. För en liten överblick se antologin The
Rhetoric of the Frame , red. Paul Duro, som baseras på ett symposium
kring ämnet hållet 1994 på Humanities Research Center of The Au-
stralian National University.

232. »In a word, an indispensable parergon, a constitutive supplement. The
frame renders the work autonomous in visible space; it puts represen-
tation into a state of exclusive presence; it faithfully defines the condi-
tions of visual representation and of the contemplation of representa-
tion as such.« Marin, 1996, sid. 82.

233. Passim, sid. 83.
234. Passim, sid. 84.
235. »It follows that under the circumstances, in order to cover the work as

precisely as possible, descriptive discourse must in a certain sense turn
away from the work and its internal reading—not so much toward an
external interpretation, but to locate, and especially to formulate
through adequate conceptual constructions, the signifying processes
of the borders and limits through which representation in painting de-
fines the specific modalities of its presentation.« Ibid.

236. »This permanent requirement—to distinguish between internal or prop-
er sense and the circumstances of the object being talked about—organ-
izes all philosophical discourse on art, the meaning of art and meaning
as such, from Plato to Hegel, Husserl and Heidegger. This requirement
presupposes a discourse on the limit between the inside and outside of
the art object, here a discourse on the frame.« Derrida, 1987, sid. 45.

237. Passim, sid. 45–47. 
238. »Aesthetic judgment must properly bear upon intrinsic beauty, not on

finery and surrounds.« Passim, sid. 63.
239. »… the proper object for the pure judgment of taste«, passim, sid. 57.
240. »Even what is called ornamentation (Parerga) i.e. what is only an ad-

junct and not an intrinsic constituent in the complete representation of
the object in augmenting the delight of taste does so only by means of
its form. Thus it is with frames of pictures or the drapery on statues, or
the colonnades of palaces. But if the ornamentation does not itself
enter into the composition of the beautiful form—if it is introduced like
a gold frame merely to win approval for the picture by means of its
charm—it is called finery and takes away form the genuine beauty.«
Kant, 1790, citerad i Derrida, 1987, sid. 53, engelsk översättning, J.C.
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Meredith,1952, sid. 65, 67–68. Sv. övers. Wallenstein, 2003, sid. 81.
241. »This means (das heisst), as Kant makes it clear, that which is not in-

ternal or intrinsic (innerlich), as an integral part (als Bestandstück), to
the total representation of the object (in die ganze Vorstellung des
Gegenstandes) but which belongs to it only in an extrinsic way (nur
äusserlich) as a surplus, an addition, an adjunct (als Zuthat), a supple-
ment.« Derrida, 1987, sid. 57.

242. »What constitutes them as parerga is not simply their exteriority as a
surplus, it is the internal structural link which rivets them to the lack in
the interior of the ergon. And this lack would be constitutive of the
very unity of the ergon. Without this lack, the ergon sould have no
need of a parergon. The ergon’s lack is the lack of a parergon, of the
garment or the column which nevertheless remains exterior to it.« Pas-
sim, sid. 59–60.

243. »… designate a formal and general predicative structure, which one
can transport intact or deformed and reformed according to certain
rules, into other fields, to submit new contents to it.« Passim, sid. 55.

244. »The parergon stands out [se détache] both from the ergon (the work)
and from the milieu, it stands out in the same way as the work. The lat-
ter also stands out against a ground. But the parergonal frame stands
out against two ground [fonds], but with respect to each of those two
grounds, it merges [se fond] into the other. With respect to the work
which can serve as a ground for it, it merges into the wall, and then,
gradually, into the general text. With respect to the background which
the general text is, it merges into the work which stands out against the
general background. There is always a form on a ground, but the par-
ergon is a form which has as its traditional determination not that it
stands out but that it disappears, buries itself, effaces itself, melts away
at the moment it deploys its greatest energy. The frame is in no case a
background in the way that the milieu or the work can be, but neither
is its thickness as margin a figure. Or at least it is a figure which comes
away if its own accord [s’enlève d’elle-même].« Passim, sid. 61.

245. Heidegger, 1977, sid. 19 ff. Enframing kan i Heideggers bemärkelse
inte tolkas som en konkret akt utan är i hans termer ett »avslöjande«,
en händelse som han ser som essensen i den moderna teknologin. »En-
framing means the gathering together of that setting-upon which sets
upon man, i.e. challenges him forth, to reveal the real, in the mode of
ordering, as standing-reserve. Enframing means the way of revealing
which holds sway in the essence of modern technology and which is it-
self nothing technological.« Sid. 20. 

246. »Stellen embraces the meanings of a whole family of verbs: bestellen
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(to order, command; to set in order), vorstellen (to represent), sichers-
tellen (to secure), nachstellen (to entrap), verstellen (to block or dis-
guise), herstellen (to produce, to set here), darstellen (to present or ex-
hibit), and so on … All these meanings are gathered together in Heid-
egger’s unique use of the word that is pivotal for him, Ge-stell, (Enfra-
ming).« Passim, översättarens not 14, sid. 15. 

247. »Heidegger uses the word to characterize the manner in which every-
thing commanded into place and ordered according to the challenging
demand ruling the modern technology presences as revealed. He wish-
es to stress here not the permanency, but the orderability and substi-
tutability of objects.« Passim, översättarens not 16, sid. 17.

248. Preziosi, 1996, 2003.
249. »Museums became places that enabled subjects to become masters of

their lives by providing both the raw material (the master pieces) and
the technology, the methods of constructing templates or scaffolds on
which to build one or another form of the new socially sanctioned self-
hood or subjectivity, according to class or station in life. What the mu-
seums accomplished, in concert with its sibling Enlightenment institu-
tions or technologies, was nothing less than the circulation of modern
populations in(to) an ethically refashioned history composed of things
transmuted into objects that were object lessons in at least two princi-
pal ways—as documentary indices of history of the world legible as
teleological dramaturgy, as having a direction and point; and as simu-
lacra of a seemingly endless number of subject positions in social life
that might be admired, desired, emulated, escaped, or eschewed.«
Preziosi, 1996, sid. 105–106.

250. Agorafobi betecknar rädslan för öppna platser. Här kan den ses som
en metafor för misstron till agoran som jämlik plats, som ett kritiskt
förhållningssätt till diskussionen om en möjlig gemensam offentlighet.
Rosalind Deutsche skriver i sin essä med titeln Agoraphobia om pro-
blematiken kring konsten på s.k. offentliga platser och hur begreppen
kring offentlighet följt konstdiskussionen alltsedan 1970-talets slut.
Deutsche, 1996, sid. 269 ff.

251. Se problematiseringar kring begreppet i bl.a. Habermas 1988, sid. 5
ff, och Arendt, 1998, sid. 82 ff. »Att något framträder och kan obser-
veras av andra lika väl som av oss själva innebär i människornas värld
att det blir verkligt.« Arendt, 1998, sid. 82.

252. Kommunikationsteoretiska tolkningar av utställningen diskuteras på
sid. 47 ff. Det kommunikativa handlandet som grund för offentlighe-
ten teoretiseras grundligt av Jürgen Habermas i hans huvudverk Kom-
munikativt handlande, 1981/1990.
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253. En central fråga i debatten är möjligheterna och rättigheterna att utta-
la sig i någon annans ställe, se bl.a. Spivak, 2002. Om konsekvenserna
av en global situation i relation till den moderna konstutställningstra-
ditionen, se bl.a. Bydler, 2004. 

254. Den socialt inriktade konsten är ofta projektbaserad och håller sig säl-
lan till den moderna konstutställningens format även om den fungerar
i förhållande till den. Se bl.a. Lacy, 1995, Kwon, 2002 m.fl. Se även
teoretisering kring den relationella estetiken hos Bourriaud, 1998.
Om de senaste årens samtals- och kommunikationsbaserade konstnär-
liga projekt, se Kester, 2004. 

255. Se Greenberg, Ferguson & Nairne, 1996. Flera skribenter i antologin
har aktivt arbetat med utställningen som representativt medium som
ett synliggörande på en arena, en agora.

256. Documenta-utställningen anses vara den mest betydelsefulla återkom-
mande konstutställningen i Europa. Den har arrangerats i Kassel,
Tyskland med 5 års mellanrum sedan 1954. Se www.documenta.de
(besökt 17.1.2006). 

257. Om Documenta 11, se Andre, 2002, Rottner, 2002. Andra variatio-
ner av denna typ av uppsplittrat utställningsrum/agora kan vara pro-
jektet Under samma himmel som arrangerades av Kiasma utomhus i
fyra olika stadsdelar i Helsingfors 1999/2000 och Populism, en ut-
ställning arrangerad av Nifca på fyra olika europeiska institutioner
omlott under 2005. Se Hirvi & Vanhala, 2000, Larsen, Ricupero,
Schafhausen, 2005.

258. Jag återkommer till Documenta 11 i kapitlet om Thomas Hirschhorns
verk Bataille Monument.

259. Exempel är de olika versionerna av Manifesta-utställningarna, se
www.manifesta.org och t.ex. utställningen Laboratorium, se Obrist
& Vanderlinden, 2001. Internetbaserade verk som ackumuleras med
tiden visas allt oftare på stora utställningar, se bl.a. Transaction av
Nomeda och Gediminas Urbonas, www.transaction.lt

260. Bauman, 1999, sid. 126. Denna lätt melankoliska inställning hos Bau-
man av agorans förlust har kritiserats av bl.a. den australiensiska fors-
karen Melanie Beucroft, (http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_pa-
pers/Others/Beaucroft.pdf (besökt 17.1.2006). Inom konstutställ-
ningens diskurs sker på flera håll försök att skapa platser för omför-
handlingar av olika maktstrukturer, se bl.a. Documenta 12, vars tema
inbegriper kollektivitet inom konstproduktionen. www.documenta.de
(besökt 17.1.2006). 

261. Habermas Borgerlig offentlighet, 1988 (urspr. Strukturwandel der
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlig Ge-
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sellschaft, 1962), utgör en klassiker inom området. Även om den har
kritiserats fungerar den fortfarande som nyckelverk och är en relevant
grundtext även inom utställningsforskningen. För en sammanfattning
av kritiken se Roberts & Crossley, 2004.

262. Habermas syn summeras ofta i tanken att Upplysningens individer går
samman för att bruka sitt enskilda förnuft för att diskutera offentliga
angelägenheter. Se bl.a. Benhabib, 1996, sid. 204.

263. Se modell, Habermas, 1988, sid. 29.
264. Se diskussionen i Roberts & Crossley, 2004, sid. 8 ff. 
265. Ibid.
266. Habermas, 1988, sid. 8 ff.
267. Passim, sid. 10.
268. Detta skulle kunna vara en etablerad utställningslokal, ett evenemang

som t.ex. Venedigbiennalen eller former kopplade till nationstillhörig-
heter o.d.

269. Habermas, 1990.
270. Benhabib, 1994, sid. 101.
271. Passim, sid. 120.
272. Passim, sid. 122, 132.
273. Endast två verksamheter ansågs politiska i den grekiska stadsstaten,

att handla (praxis) och att tala (lexis) och endast de grundlade det »de
mänskliga angelägenheternas område« från vilket allt blott nödvän-
digt eller nyttigt var utestängt. Se Arendt, 1998, sid. 54. Handlandet
skiljs hos Arendt från arbete och tillverkning genom att vara det som
garanterar kontinuitet och skapar historia.

274. Arendt, 1998, sid. 60.
275. Passim, sid. 68.
276. Israel, 1998, sid. 17.
277. Passim, sid. 85.
278. Passim, sid. 92.
279. Benhabib, 1994, sid. 103. Se även Benhabib, 1996, särskilt sid. 203 ff.
280. Benhabib, 1994, sid. 101. De övriga kategorierna av det offentliga

rummet är för Benhabib Habermas »diskursiva offentliga rum« som
blickar fram mot en demokratisk-socialistisk omstrukturering och en
tredje kategori som betonar en »legalistisk« modell där en »rättvis och
stabil offentlig ordning« står i centrum. En vidare genomgång av Ben-
habibs tolkningar ligger dock utanför denna studie.

281. Passim, sid. 106.
282. Ibid, citat av Arendt.
283. Ibid.
284. Passim, sid. 107.
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285. Passim, sid. 109.
286. Antalet utställningar som direkt skulle kunna granskas utifrån detta

perspektiv är stort, exempel från senare år är: The Blind Pavilion av
OlafurEliasson(http://www.olafureliasson.net/exhib_proj/ep_4.html,
besökt 6.2.2006), Dysfunction på Lunds konsthall (http://www.
lundskonsthall.se/utstallningar/dysfunction.html, besökt 6.2.2006),
eller Videodreams: Between The Cinematic And The Theatrical på
Kunsthalle Graz (http://www.kunsthausgraz.steiermark.at/cms/bei-
trag/10201603/4938419/_1, besökt 6.2.2006).

287. Silverman, 1999, sid. 23.
288. Spegelbilden som en tröskel mellan jaget, vetandet och världen är också

central i Ovidius myt om Narkissos som stått som förebild för många
konsthistoriska tolkningar genom tiderna. Mieke Bal gör i en analys av
Caravaggios målning Narcissus (ca. 1600) denna tröskel till både en
central del av målningens motiv och en aktiv del i relationen mellan
målningen och betraktaren. Målningens mest uppmärksammade de-
talj, ett fokuserat knä, bildar enligt Bal knutpunkt för betraktarens och
målningens möte. Denna formar i Bals resonemang en tröskel mellan
presentationen och representationen. Se Bal, 2001, sid. 242 ff. 

289. »I believe that between utopias and these quite other sites, these hetero-
topias, there might be a sort of mixed, joint experience, which would
be the mirror. The mirror is, after all, a utopia, since it is a placeless
place. In the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, vir-
tual space that opens up behind the surface; I am over there, there
where I am not, a sort of shadow that gives my own visibility to myself,
that enables me to see myself there where I am absent: such is the
utopia of the mirror. But it is also a heterotopia in so far as the mirror
does exist in reality, where it exerts a sort of counteraction on the po-
sition that I occupy. From the standpoint of the mirror I discover my
absence from the place where I am since I see myself over there. Start-
ing from this gaze that is, as it were, directed toward me, from the
ground of this virtual space that is on the other side of the glass, I come
back toward myself; I begin again to direct my eyes toward myself and
to reconstitute myself there where I am. The mirror functions as a het-
erotopia in this respect: it makes this place that I occupy at the moment
when I look at myself in the glass at once absolutely real, connected
with all the space that surrounds it, and absolutely unreal, since in
order to be perceived it has to pass through this virtual point which is
over there.« Foucault, 1998, sid. 239–240.

290. Meningen i sin helhet lyder: »I själva verket, vad beträffar imagos, vil-
kas beslöjade ansikten det är vårt privilegium att se avteckna sig i vår
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dagliga erfarenhet och i den symboliska effektivitetens halvskugga,
tycks spegelbilden vara tröskeln till den synliga världen, om vi rättar
oss efter den speglade uppställning som den egna kroppens imago pre-
senterar i hallucinationen och i drömmen, antingen det är fråga om
dess individuella drag, ja till och med dess defekter eller dess objekt-
projektioner, eller om vi lägger märke till spegelapparatens roll i dub-
belgångarens uppenbarelser, där psykiska verkligheter, för övrigt he-
terogena, visar sig.« Lacan, 1989, sid. 29–30. Övers. Iréne Matthis
och Françoise Rouquès. 

291. För en svenskspråkig sammanfattning av Lacans betydelse för den este-
tiska teorin, se t.ex. Wallenstein, 2001. Se även Jay, 1994, sid. 329 ff.

292. Det är inte ett igenkännande utan ett misskännande — méconnaissance
— vilket utgör en grund för det lacanska subjektet.

293. Lacan talar om ett »manque d’être« — en brist på vara — och ett »man-
que à être« — brist att vara. Se Wallenstein, 2001, sid. 187. Se diskussio-
nen kring tolkningarna av spegelstadiet i Silverman, 1996, sid. 10 ff. 

294. Citat i Wallenstein, 2001, sid. 187. 
295. Lacans teorier om subjektets imaginaritet och det skopiska fältet ut-

vecklas och kompliceras betydligt i hans senare texter. Det är dock inte
aktuellt att gå vidare i dem i det här läget. Se sammanfattning i Wal-
lenstein, 2001, och appliceringar i Silverman, 1996, 1999.

296. Dessa kulturella reflektioner är bärare av bland annat skillnader i
sexualitet, ras och klass, vilket medför att det visuella fältet inte nöd-
vändigtvis är njutningsfullt. Detta gäller naturligtvis även konstutställ-
ningens rum. 

297. Silverman, 1996, sid. 180 ff. Här är det möjligt att referera tillbaka till
den förhandlingsposition som jag har sökt hålla aktivt öppen genom
studien. Se exempelvis kapitlet om kommunikation eller retorik.

298. Silverman, 1996.
299. Silverman, 1996, sid. 184.
300. »Synthetic memories«, passim, sid. 185. Silverman baserar sitt resone-

mang på Freuds teori om relationen mellan minnet och perceptionen. 
301. »But the visual text for which I am arguing would displace me from my

self, as well as from the geometral point. It would do so by enlisting me
in an act of ‘heteropathic recollection’. It would factor into my mnemic
operations not only what resides outside the given-to-be-seen, but
what my moi excludes—what must be denied in order for my self to
exist as such. It would, in short, introduce the ‘not me’ into my memory
reserve.« Silverman, 1996, sid. 185.

302. Silverman, 1999. Det jag framhäver i min skiss fokuserar på hennes reso-
nemang och inte på hennes grundfråga kring omhuldandet, omsorgen och
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frågan om en kärlekens filosofi i kontrast till ett otillfredsställt begär.
303. Se även http://www.gutenberg.org/dirs/etext98/repub11.txt (besökt

7.2.2006). Silverman gör en läsning av denna myt genom bl.a. Martin
Heideggers och Hannah Arendts tolkningar av densamma. Här finns
således en möjlighet att länka samman alla de rumsliga metaforer som
jag har diskuterat i detta kapitel.

304. Se specifikt kapitel 2 och 3, sid. 29–74. Silverman talar om förbunden-
heten med världen genom det hon benämner libidinala talakter som
består av det produktiva seendet. Silverman, 1999, sid. 78.

305. Passim, sid. 93 ff. Silvermans resonemang är kontrasterat till Heideg-
gers tänkande kring världen som en brukbar representation, vilket åter
knyter an till ramen som rumslig metafor tidigare i detta kapitel. Se
även Heidegger, 2000. 

306. Vanliga tolkningar av denna positionering är relaterade till begäret
som possessiv, d.v.s. ägande, eller till begäret att mimetiskt smälta
samman i en identifikation. Silverman, 1999, sid. 93–95. 

307. »Something must give itself to be seen, and a spectator must see within
it the miraculous reincarnation of the what-has-been. It is moreover,
not the perceiving subject, but rather the perceptual object which plays
the initiating role in this scopic transaction. The world ‘intends’ toward
being seen; it aspires or moves toward appearance.« Passim, sid. 129. 

308. »No matter how non-visual or negating the form it takes, every work
of art begins and ends with an act of visual affirmation. It begins when
one subject allows a perceptual phenomenon to body forth beauty,
and it ends when a second subject finds in the same image, whether for
the same or a different reason. Both artists and audience are definition-
ally spectators because art is in its irreducible essence the externaliza-
tion and collectivization of something which is normally to be found
only in the psychic encounter of a singular look with a perceptual phe-
nomenon: an appearance. Sometimes what a work of art allows to ap-
pear in this dialogical way is a person, a color, or a thing. Sometimes it
is simply itself.« Passim, sid. 73.

309. Svensk synonymordbok, 1992.
310. Se bl.a. diskussionen i Latour, 1998, sid. 422. 
311. Freedberg, 1989.
312. Passim, sid. 161.
313. Passim, sid. 40.
314. Latour & Weibel, 2002
315. Crimp, 1990, Fried, 1998, O’Doherty, 1999, m.fl. 
316. Inom konstforskningen, se Luoma-Keturis avhandling Mellan rum-

men om filmens representationsontologi samt Hanna Johanssons av-
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handling om närvarons problematik inom jordkonstens diskurs.
Luoma-Keturi, 2003, Johansson, 2005.

317. Preziosi, 2003, sid. 137–151.
318. Passim, sid. 147.
319. Preziosi hänvisar till opublicerade samtal med Jakobson, passim sid.

143–144.
320. Preziosi strävar efter att ge utrymme åt en öppnare konsthistorisk

tolkning av presentationen av föremål. »The notion of artifice and its
correlative relationships of adequation, ostensification, decorum and
presentation may also allow us to articulate to coconstructedness of vi-
sual objects, their frequently openended signification, and their
uniquely subtle and dynamic stagings of communal memory and
meaning.« Passim, sid. 147.

321. Svenska Akademiens Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (be-
sökt 2005).

322. Morse, 1990.
323. Passim, sid. 109.
324. Här gör Morse en jämförelse med teaterns traditionella uppdelning av

scen och salong, liksom med filmens traditionella form av projektion
på vit duk framför en sittande publik. Passim, sid. 111.

325. »Installaatio josta tällainen ruumiillisen ja käsitteellisen transken-
denssi puuttuu, on pelkkä näyttely, paikka jossa opitaan ennestään
tuttua. Välittäjinä asiantuntijat ja auktoriteetit, jotka edustavat halli-
tuksia, yrityksiä, kouluja ynnä muita instituutioita.« Passim, sid. 118.
I min tolkning av utställningen som presentationsform kan denna typ
av transcendental upplevelse kopplas direkt till det metaforiska rum
jag i ett tidigare kapitel kallat för »tröskeln« och där en parallell meta-
for är Platons grottliknelse. Morse ser även videoinstallationens trans-
cendentala upplevelse likt fångarnas frigörelse från grottan och ut mot
det egentliga ljuset. Ibid.

326. I denna uppdelning kallas de »nya« konstformerna vanligtvis happe-
ning, performancekonst, konceptkonst, body art, jordkonst och in-
stallationskonst. Denna uppdelning ser jag som användbar endast som
en antydande hänvisning och inte någon slutgiltig kategorisering.

327. Fried, 1998. Denna ofta citerade essä är som sagt nyckeltext för myck-
et av senare konstforskning. 

328. Bätschmann, 1997, Ward, 1996.
329. Den amerikanske Blanchotforskaren Gerald L. Bruns gör en jämförel-

se av dessa två genom begreppet messianism, där Benjamins tanke-
gångar är genomsyrade av en messianism medan Blanchot anses som
uttryckligen antimessianistisk. I den allt ökande mängden av Blan-
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chotforskning under de senaste åren återfinns dock kopplingar på
olika nivåer, se bl.a. artiklar om bådas relation till surrealismen
(http://www.surrealismcentre.ac.uk/publications/papers/index.htm).
En möjlig intressant koppling i frågan om konstverkets presentation
menar jag skulle kunna göras i relationen till beskrivningen av konst-
verkets upplevelse som tydligast kommer fram i min Blanchotläsning.
Där Blanchot ser konstverket upplösas i mötet med betraktaren finns
det i en tidig text av Benjamin en beskrivning av hur subjektet upplö-
ses och sveps in i verkets färgegenskaper. Det skulle även vara möjligt
att utveckla relationerna mellan de båda tänkarnas språkfilosofier,
särskilt gällande den inneboende kommunikativa dubbelheten i språ-
ket. Se t.ex. Caygill, 1998, sid. 11–12, 14–16, 82 ff. Blanchot skriver
om Benjamin i relation till översättningens problematik i essän Trans-
lating, Blanchot, 1997, sid. 57 ff.

330. Benjamin, 1990, sid. 379.
331. Benjamin föddes 1892 och tog sitt liv under en flykt från nazisterna

våren 1940.
332. Benjamins närmaste vän, teologen Gersham Scholem, har listat mini-

mikraven för dem som avser att läsa Benjamins produktion på allvar:
»… en sofistikerad kännedom om det tyska språket; en grundlig
kännedom om den tyska lingvistiska romantiken från Master Eck-
hardt och Böhme till Hamman, Herder och Hölderlin; en ingående
kännedom om tyska ungdomsrörelser vilka format Benjamins pedago-
giska sociologi; kunskaper om de författare som var viktiga för Benja-
min, Baudelaire, Proust, Gide, Saint-Simon, Fourier, Blanqui, Leskov;
en förståelse för Benjamins marxism med dess objektiva och personli-
ga synvinklar; en kunskap om och en empati med drogbruk, särskilt
haschisch; och en förståelse för och ett gensvar på Benjamins juden-
dom.« Listan citerad i Hutchings, sid. 113, not 18. 

333. För detaljerad information om Benjaminforskning se
http://www.wbenjamin.org/ walterbenjamin.html, 
http://www.walter-benjamin.org/ (besökt 12.5.2004).

334. Rochlitz bygger hela sin läsning av Benjamin på denna indelning, se
Rochlitz, 1996. En annan möjlig ingång i Benjamins tänkande i för-
hållande till begreppet presentation vore vägen genom teatraliteten
och allegorin som utvecklas främst i verket Ursprung des deutschen
Trauerspiels. Rainer Nägeles diskussion kring relationerna mellan tea-
ter, teori och spekulation skulle vara en möjlig metodologisk hjälpre-
da. Detta måste dock lämnas till en annan studie. Benjamin, 1963/
2003, Nägele, 1991. 

335. I svensk översättning 1969, »Konstverket i reproduktionsåldern«.
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Essän förekommer i flera olika versioner varav den första versionen av
essän inte publicerades under författarens livstid. Den andra förekom-
mer i en fransk översättning från 1936. Den tredje versionen är den
mest lästa och publicerades ursprungligen i Zeitschrift für Socialfor-
schung, V, I, 1936. Den är en omarbetad version efter kommentarer av
Theodor W. Adorno, som representerade Benjamins finansiär. Det är
den tredje versionen som är underlaget för den engelska översättningen
i antologin Illuminations (övers. Harry Zohn). Där går den under titeln
»The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction«. En revide-
rad översättning av titeln lyder »The Work of Art in the Epoch of its
Technical Reproducibility«, vilket nyanserar skillnaderna i konnota-
tionerna mellan »mekanisk« och »teknisk«. Mina hänvisningar är till
dels den svenska översättningen — baserad på den engelska översätt-
ningen — och dels till den första något mer omfattande tyska versionen
där jag följer Caygill, 1998. Se även Elo, 2005, not 4 sid. 261.

336. Mika Elo gör i sin avhandling från 2005 en genomträngande läsning
av Benjamins mediateoretiska tankegångar i relation till den förändrade
erfarenheten. Han diskuterar i första hand konsekvenserna för foto-
grafiet som medium, vilket ger en vidgad analys av Benjamins betydel-
se inom bildforskningen. Elo, 2005. 

337. Detta arbete omfattar en stor mängd fragmentariska texter, essäer,
citat och bilder som Benjamin samlade under hela 1930-talet. Mate-
rialet sammanställdes 42 år efter hans död till en rekonstruerad helhet
som omfattar 1354 sidor. Den svenska översättningen har som titel de
båda versionerna som förekom i materialet, Paris, 1800-talets huvud-
stad och Passagearbetet. En tolkande analys av materialets struktur
har gjorts av Buck-Morss, 1989.

338. Denna essä skrevs i en första tysk version 1935 och i en något föränd-
rad form på franska 1939. Den första finns översatt till svenska i Bild
och dialektik samt i Passagearbetet. Den andra återfinns endast i Pas-
sagearbetet sid. 59 ff.

339. Paris, 1800-talets huvudstad, i Bild och dialektik, sid. 112.
340. »Konstverket i reproduktionsåldern«, not 10, i Bild och dialektik, sid.

90–91.
341. Caygill, 1998, sid. 80.
342. Den figur som Benjamin ständigt återkommer till är »horan«, den före-

teelse som han dialektiskt (och okritiskt) symboliserar både försäljare
och vara i ett. Det latinska ursprunget för termen prostituerad är pro-
statuere, d.v.s. visa, framställa.

343. Jag tar i min läsning av Benjamin stöd i främst Howard Caygills och
Rainer Rochlitz tolkningar.
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344. Benjamins centrala begrepp i denna diskussion är allegorin och dess
möjlighet att uttrycka sanning i kontrast till symbolen som represente-
rar en vacker framställning. Allegorin spelar rollen som det outtryck-
bara i konsten, det som förhindrar att framställningen, appearance,
förväxlas med sanningen. Se bl.a. Rochlitz , 1996, sid. 104.

345. Benjamin, 1969, sid. 68.
346. Den sammanfattande antologin Mapping Benjamin som behandlar

konstverksessän och särskilt aurabegreppet ger en bra bild av hur ak-
tuellt det fortfarande uppfattas, red. Gumbrect & Marrinan, 2003. En
utveckling av begreppet genom Theodor Adornos tänkande och belyst
ur ett postmodernt perspektiv återfinns hos Kaufman, 2002. Se även
Rochlitz, 1996, sid. 149 ff.

347. Detta kan ses korrelera med presentationsbegreppet. Se även Nägeles dis-
kussion om »Vorstellung« och »Darstellung« som han ser som grund-
läggande begrepp i Benjamins tänkande. Nägele,1991, sid. xv,2 ff.

348. Se Rochlitz, 1996, sid. 84.
349. Rochlitz, 1996 sid. 213. För en vidare diskussion om distinktionen

mellan Erfarung och Erlebnis se bl.a. Andrew Benjamin, 1991, sid.
130 ff och Jay, 1994, sid. 122–127.

350. Konstverksessän är en av de mest flitigt använda källorna inom det
sena 1900-talets konstforskning och har lika många uttolkare som
läsningar. Se diskussionen om det paradoxala resultatet i Gumbrecht
& Marrinan (red.), 2003, sid. xiv.

351. Blanchots främsta fråga lyder också: »Vad är litteratur?« eller till och
med »Är litteratur?« Denna fråga har till följd av Blanchots arbete en-
gagerat flera generationer av särskilt franska filosofer. Se specificerad
referens i Smock, 1982, sid. 1. De filosofer som anses viktigast för
Blanchots arbete är Friedrich Hegel och Martin Heidegger samt hans
nära vänner Emmanuel Levinas och George Bataille.

352. Smock, 1982, sid. 3. Se även Engdahl, 1994, för en informativ tolk-
ning.

353. Litteraturens förhållande till bilden och Blanchots idéer om skrivandet
och dess analogier till bildskapandet har engagerat många forskare.
Bl.a. gör Harri Laakso en Blanchotinspirerad analys av fotograferan-
dets processer i avhandlingen »Valokuva tapahtumana«, 2003. Outi
Alanko skriver om det imaginäras relation till litterära myter om le-
vandegjorda bilder (2005), Raymond Bellour tar fasta på en psyko-
analytisk tolkning av bildbegreppet (2003) och Georges Didi-Huber-
man för diskussionen vidare i en konsthistorisk problematik om likhet
och avbild (2003). En fördjupning i dessa diskussioner måste nu läg-
gas utanför denna studies omfattning.
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354. I engelsk översättning The Space of Literature, eng. övers. Ann Smock,
1982, på finska Kirjallinen avaruus, finsk övers. Susanna Lindberg,
2003.

355. Mycket av Blanchots tankegångar baseras i fördjupande läsningar av
Stéphane Mallarmés och Martin Heideggers tänkande. Se Blanchot,
2001 (1943). Relationerna dem emellan diskuteras av bl.a. Bruns,
1997. En sammanfattande redogörelse återfinns även i Haase &
Large, 2001.

356. »Si dans le poème le langage devient sa propre image, cela ne signifie-
rait-il pas que la parole poétique est toujours seconde, secondaire?
D’après l’analyse commune, l’image est après l’objet. Elle en est la
suite; nous voyons, puis nous imaginons. Après l’objet vient l’image.
’Après’ semble indiquer un rapport de subordination. Nous parlons ré-
ellement, puis nous parlons imaginairement, ou nous nous imaginonts
parlant. La parole poétique ne serait-elle que le dacalque, l’ombre af-
faible, la transposition, dans un escape où s’atténuent les exigences
d’efficacité, du seul langage parlant? Mais peut-être l’analyse commu-
ne se trompe-t-elle. Peut-être, avant d’aller plus loins, faut-il se deman-
der: mais qu’est-ce que l’image?« L’espace littéraire, sid. 31–32.
Svensk översättning av C. G. Bjurström i Engdahl, 1994, sid. 59–60.

357. Les deux versions de l’imaginaire, i L’espace littéraire, sid. 340–355.
358. Här återkommer analogin med distinktionen mellan natten och den

andra natten, se Smock, 1982, sid. 11.
359. Den kanhända mest kända versionen av myten återfinns i Ovidius Me-

tamorfoser. Vidare om Orfeusmytens omfattning och dess relation till
konsthistorisk forskning i finländsk kontext, se bl.a. Oksala, 1990.

360. »Le regard d’Orphée est, le don ultime d’Orphée à l’oeuvre, don où il
la refuse, où il la sacrifie en se portant, par le mouvement démesuré du
désir, vers l’origine, et où il se porte, à son insu, vers l’oeuvre encore,
vers l’origine de l’oeuvre.« L’espace littéraire, sid. 230. Svensk över-
sättning av Horace Engdahl, i Engdahl, 1994, sid. 66.

361. Detta avstånd relaterar Didi-Huberman till Walter Benjamins aura-
begrepp. Didi-Huberman, 2003, sid. 147.

362. »L’écrivain n’est jamais devant l’oeuvre, et là où il y a oeuvre, il ne sait
pas, ou plus précisément son ignorance même est ignorée, est seule-
ment donnée dans l’impossibilité de lire, experience ambiguë qui le
remet à l’oeuvre.« Blanchot, 1955, sid. 19. Svensk översättning av C.
G. Bjurström, i Engdahl, 1994, sid. 47.

363. »… lire, voir et entendre l’oeuvre d’art exige plus d’ignorance que de
savoir, exige un savoir qu’investit une immense ignorance et un don
qui n’est pas donné à l’avance, qu’il faut chaque fois recevoir, acquérir
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et perdre, dans l’oubli de soi-même. Chaque tableau, chaque oeuvre
musicale nous fait present de cet organe dont nous avons besoin pour
l’accueillir, nous ‘donne’ l’oeil et l’oreille qu’il nous faut pour l’entend-
re et le voir.« Passim, sid. 252.

364. »… formant autour d’elle ce halo d’absence si caractéristique de la pré-
sence des chefs-d’ouvres, qui est comme leur auréole de gloire et les
tient à l’abri sous un voile de majesté vide, d’indifférence inexpres-
sive.« Passim, sid. 271.

365. »… dans le monde de la culture, l’oeuvre se transforme en devenant ga-
rante de vérités et dépositaire de significations, on ne peut s’en étonner,
ce mouvement est inévitable.« Passim, sid. 272. 

366. »Et ce qui n’avait ni sens, ni vérité, ni valeur, mais ce en quoi tout semb-
lait prendre sens, devient le langage qui dit des choses vraies, des cho-
ses fausses, qu’on lit pour s’instruire, pour mieux se connaître ou pour
se cultiver.« Passim, sid. 274. 

367. »… mais ni l’oeuvre d’art, ni la lecture n’y sont présentes.« Passim, sid.
274.

368. Det är nödvändigt att granska Blanchots museibenämning ur en ab-
straherad synvinkel. Han diskuterar museet i flera essäer bl.a. i en om-
fattande problematisering av André Malrauxs tankar om det imaginä-
ra museet. Blanchot, 1997, sid. 12 ff. Denna frågeställning kräver en
egen behandling som inte kan ske inom ramen för denna studie.

369. »La musique, la peinture sont des mondes où pénètre celui qui en a la
clé. Cette clé serait le ’don’, ce don serait l’enchantement et la compre-
hension d’un certain goût … Le don est un espace clos — salle de
concert, musée — dont on s’entoure pour jouir d’un plaisir clandestin.
Ceux qui n’ont pas le don restent dehors, ceux qui l’ont entrent et sor-
tent à leur gré.« Blanchot, 1955, sid. 251–252.

370. »L’oeuvre plastique a sur l’oeuvre verbale l’avantage de render plus
manifeste le vide exclusif à l’intérieur duquel elle semble vouloir de-
meurer, loin des regards. Le Baiser de Rodin se laisse regarder et même
se plaîtà l’être, le Balzac est sans regard, chose fermée et dormante, ab-
sorbée en elle-même jusqu’à disparaître. Cette separation decisive,
dont la sculpture fait son element, qui, au centre de l’espace, dispose un
autre espace rebelle, un espace dérobé, evident et soustrait, peut-être
immuable, peut-être sans repos, cette violence préservée, en face de la-
quelle nous nous sentons toujours de trop, semble manquer au livre.«
Passim, sid. 253.

371. »La où, à la fin, l’oeuvre semble être devenue le dialogue de deux per-
sonnes en qui s’incarnent deux exigences stabilisées, ce ’dialogue’ est
d’abord le combat plus originel d’exigences plus indistinctes, l’intimité
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déchirée de moments irréconciliables et inseparables, que nous appe-
lons mesure et démesure, forme et infini, décision et indécision …
Communication où c’est l’obscur qui doit se faire jour, où il doit y
avoir jour de par l’obscur, révélation où rien n’apparait, mais où la dis-
simulation se fait apparence.« Passim, sid. 264–265.

372. Barnett Newmans målningar finns förvisso kvar och visas som en del
av hans produktion i ordinär mening. Det fall som jag studerar är dock
den presentation som han gjorde av dem 1966 och inte verken såsom
de visas idag. Att se målningarna i den nuvarande hängningen på Na-
tional Art Gallery i Washington DC är en del av min analys som jag
återkommer till senare i kapitlet.

373. Cage, 1963/2002, sid. 67. 
374. »He shows it hard in the easiest way«. Hopps, 1964, sid. 11. 
375. En tidig sammanfattad konsthistorisk kontextualisering görs av Cal-

vin Tomkins i The World of Marcel Duchamp, 1966/1973. Den ame-
rikanske museimannen Walter Hopps sammanfattar Duchamps rela-
tioner till grupperingar som en »icke-tillhörighet«, som ett deltagande
i rörelser utan att ha ett behov av att medverka. Hopps tolkar detta be-
teende som en varning för att konsten kan vara vaneframkallande och
att där konsten omges av uppbyggda regelverk och strukturer i en so-
cial och teoretisk konstvärld drar sig vitala aktiviteter som av sig själv
undan. Detta får Duchamp att i sin självvalda marginalitet av sig själv
och andra benämnas »an-artist«. Ibid. 

376. »Duchamp demonstrates, as no other artist does, that the ultimate
basis of meaning in art is linguistic not formal.« Robert Pincus-Witten,
1972 citerad i Jones, 1994, sid. 48. »… it changed the nature of art
from a question of morphology to a question of function. This
change—one from ’appearance’ to ’conception’—was the beginning of
Conceptual Art.« Joseph Kosuth, citerad i Jones, 1994, sid. 49.

377. Den amerikanska feministiska konsthistorikern Amelie Jones har kri-
tiskt granskat Duchamps paternalisering i den amerikanska teoretis-
eringen av »postmodernismen« och dess effekter inom konsthisto-
rieforskningen. Jones, 1994. »I understand the contingency of the sign
(or Duchamp’s works as groups of signs) on its interpretive context,
and on its place within the authorial system of ’Duchamp’, to mark out
a field of possible meanings within which the works present them-
selves. Duchampian discourses (both those by and those about
Duchamp) are structured by ’internal rules’ that suggest a never fixed
or final, yet broadly determined possibilities of meaning—and I offer
my rereadings within this field. Duchampian ’discourse’ is enunciated
as continually in process, to be continually appropriated and ’respo-
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ken’ by interpreters, including myself as I invest in his enunciated ’pres-
ence’. My readings become a constitutive part of this system of ’discur-
sive regularities’ that constitutes Duchamp within the present, post-
modern, moment.« Se not 27, sid. 272.

378. D’Harnoncourt & Hopps, 1969/1987, sid. 21. Enligt Duchamp var
»eroticismen« ett bra sätt att undgå andra »ismer« eftersom den gav
honom möjlighet att avslöja ting som inte i sig kan ses som erotiska,
men som likt en erotisk laddning finns gömda och outtalade även om
de är förstådda av alla.

379. Bl.a. har fransmannen Jean Suquet arbetat i över fyra decennier med
att analysera »Det stora glaset« med hjälp av textmaterialet i the
Green Box utan att själv ha sett verket. Se Jones, 1994, sid. 112. Den
egentliga titeln för The White Box är »A L’Infinitif«, vilket Nodelman
noterar ofta översatts till »In the Infinitive« även om det är mer givan-
de att relatera till franskans à l’infini — på engelska through the vanish-
ing point — och därmed direkt relatera till det optiskt och perceptio-
nellt inriktade innehållet. Nodelman, 2003, sid. 62.

380. Centrala analyser och tolkningar har gjorts av Schwarz, 2000 (1970).
Långtgående analyser av anteckningarna och diagrammen i förhållan-
de till Det stora glaset har gjorts av bl.a. Ulf Linde, 1986, och Jean
Clair, 1975. Båda dessa associerar i sina omfattande analyser till alke-
mistiska formler, kabbalistik och ett slags maskinmystik.

381. De oftast nämnda inspirationskällorna för Duchamps språkspel är de
franska författarna Raymond Roussell och Jules Laforgue. Se omfat-
tande diskussion om språkspelen i bl.a. Seigel, 1995, sid. 148 ff. Det är
inte förvånande att Duchamp i ett tidigt skede parallellt med en konst-
värld aktivt sökte sig till biblioteket som en plats för sin verksamhet
både i Frankrike och som den första kontakten i New York dit han an-
lände första gången 1915, se bl.a. Bricker Balken, 2003, sid. 36–37.

382. Den tidigaste biografin skrevs av Robert Lebel redan 1959. Senare bio-
grafiska sammanställningar, se The Complete Works of Marcel Du-
champ, Arturo Schwarz, 1970/2000. Schwarz tolkar i sina Freud-in-
spirerade analyser in incestuösa fantasier om systern Suzanne Du-
champ som långtgående drivkrafter bakom många verk. Enligt Du-
champ själv bör en sådan läsning ses som tolkningar av Schwarz snara-
re än tolkningar av Duchamps verk. Biografier har även sammanställts
av Alice Goldfarb Marquis, Marcel Duchamp: Eros, c’est la vie, a Bio-
graphy, 1981/2000 och Calvin Tomkins, Duchamp, A Biography,
1996. Genom anekdoter, konstruktioner och spekulationer har ett
spektra av sexualiteter projicerats på Duchamp som individ och person,
vilket ofta färgat tolkningar av hans verk. Sexualiteten beskrivs i olika
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nivåer från masturbationsmaskinen, incestuösa fantasier, androgynitet,
homosexualitet, misogyni, våldshandlingar, passion och romantik till
medelålders stilla njutning. Seigel, 1995, ger temat ett helt kapitel.

383. Se även de Duve, 1991, och Hautamäki, 1995. 
384. Krauss, 1985, sid. 198 ff, 1993, sid. 98 ff, 1993:2, sid. 256 ff. 
385. Krauss, 1993, sid. 256 ff.
386. Schwarz, 2000, sid. 239.
387. Detta var hur Duchamp själv definierade »Det stora glaset«. Samma

fras har använts inom Duchampforskningen som en övergripande ten-
dens, se de Duve, 1991.

388. Han diskuterar konstnärens relation till det intellektuella utifrån be-
greppet »dum som en målare« i ett föredrag 1960, publicerad t.ex. i
Duchamp du Signe, sid. 236–238. Här uttalar han sin övertygelse om
behovet av högre intellektuell utbildning som en del av grunden för en
relevant konstnärlig praxis.

389. Krauss, 1993, sid. 241. Krauss menar att distinktionen mellan sinnlig
och cerebral inte går att anpassa till Duchamps arbete utan att det sna-
rare handlar om en polaritet mellan högt och lågt, mellan groteskt och
sublimt, det komiska och det tragiska etc. Passim, sid. 242.

390. Duchamp deltog i ett rundabordssamtal i Houston, Texas i april 1957
arrangerat av The American Federation of Art. Hans inlägg publicera-
des i Art News, vol. 56, nr 4 sommaren 1957 och återfinns i flera sena-
re publikationer och sammanställningar. Se Duchamp, 1975. 

391. De första ready-mades ställdes ut 1916 på Bourgeois Galleries i New
York, men var inte listade som verk och visades enligt en kommentar
av Duchamp på ett paraplyställ i tamburen. Efter denna utställning tog
Duchamp kontakt med sin syster i Paris för att be henne ta vara på en
flasktorkare och en stol med ett cykelhjul på från hans ateljé, men
dessa var redan bortkastade som skräp, och återskapades i nya versio-
ner efter hand. Schwarz, 2000, sid. 645–646.

392. Se bl.a. Naumann, 1999.
393. Konstnären Ecke Bonk gjorde under 1980-talets första hälft en nog-

grann genomgång av alla de olika skeden som genomgicks i produktio-
nen av Boîte-en-Valise som pågick från 1935 fram till konstnärens
död. Se Bonk, 1989. Värt att notera är att Duchamp behandlade foto-
grafierna som material utan upphovsrätt och inte nämner de fotogra-
fer han arbetade med förutom i några undantag gällande Man Rays fo-
tografier.

394. Tidsmässigt ligger produktionen av reproduktionerna parallellt med
engagemangen i arrangerandet av surrealistutställningarna och även
med Walter Benjamins essä. 
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395. »This work restages the viewer’s experience of Duchamps works, no
longer as singular or autonomous objects isolated in the museum but
as an organic corpus. This portable museum of works in miniaturized
facsimile suggests that the meaning of represented objects can only be
addressed as a context of embedded gestures. By packing his most sig-
nificant works in a suitcase, Duchamps withdraws the artwork from
the confines of the museum. In doing so he reveals its embedded nature
in the institutional framework that determines its meaning as art.« Ju-
dowits, 1995, sid. 4.

396. Det stora glaset hade förvärvats redan 1927 av Katherine Dreier. Den
övriga delen av hennes Duchampsamling donerades till Yale-universi-
tetet tillsammans med arkiven för Societé Anonyme.

397. Denna »display« orsakade en sådan uppståndelse att den togs ner och
byggdes upp igen på Gotham Book Mart, West 47 St. Andra skyltföns-
terinstallationer var bl.a. Denis de Rougemonts publikation La Part
du Diable på Brentano’s, 1942, och André Bretons Le Surrealisme et
la peinture 1945 på samma bokhandel.

398. D’Harnoncourt & Hopps, 1969/1987, se speciellt sid. 31 ff. Anteck-
ningen från 1913 lyder i engelsk översättning: »The question of shop
windows; To undergo the interrogation of shop windows; The exi-
gency of the shop window; The shop window proof of the existence of
the outside world; When one undergoes the examination of the shop
window, one also pronounces one’s own sentence. In fact, one’s choice
is ‘round trip’. From the demands of the shop windows, from the in-
evitable response to shop windows, my choice is determined. No obsti-
nacy, ad absurdum, of hiding coition through a glass pane with one or
many objects of the whop window. The penalty consists in cutting the
pane and in feeling regret as soon as possession is consummated.
Q.E.D. Neuilly, 1913.«

399. »Marcel Duchamp, On Display«, 22.3–5.5.2001, Zabriskie Gallery,
New York.

400. Dessa experiment gällde seendets funktioner på många plan, och ut-
gjordes bl.a. av roterande skivor med mönster som bildade optiska
illusioner samt filmatiserade versioner och skulpturala konstruktioner
av dessa. De s.k. Rotorelieferna arbetade Duchamp med i olika editio-
ner även i samband med Boite-en-Valise och även i en ny upplaga
1953. Se bl.a. Filipovic, 2001.

401. Filipovis kopplar även detta intresse till verket. Passim, sid. 5.
402. Namnet »Societé Anonyme« betecknar den franska benämningen på

aktiebolag. Dreier fortsatte med utställnings- och programverksamhet
under alla trettio åren med sammanlagt över 80 utställningar. 
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403. I många fall ses han som installationsansvarig, vilket inte är möjligt att
helt verifiera då arbetssättet inte dokumenterats. 

404. För en detaljerad beskrivning av omständigheterna kring surrealister-
nas utställningsprojekt, se Kachur, 2001.

405. T. J. Demos gör en ingående analys av relationerna mellan dessa två
projekt i sin ambitiösa artikel från 2001. Han gör en övertygande dis-
tinktion mellan dem utifrån en analys av surrealisternas exilsituation i
förhållande till rörelsens innehållsliga ideologiska och estetiska uttryck.

406. Fotografierna är tagna av John Schiff som gavs uppdraget av Duchamp
att dokumentera Mile of String på samma sätt som Schiff tidigare foto-
graferat hans verk hemma hos Katherine Dreier. Fotografierna före-
ställer den centrala salen som upplåtits till utställningen och publicera-
des första gången i den surrealistiska tidskriften VVV i mars 1943,
men då upp-och-nervända. Passim, sid. 187, 208.

407. Kachur ser First Papers of Surrealism som en i raden av surrealisternas
experimentella utställningar men har också ambitionen att ompröva
vikten av utställnignsdesign som en del av Duchamps produktion. Han
använder i sitt resonemang i stort begreppen display och installation
utan egentlig distinktion eller uttrycklig definition. Passim.

408. Denna humanitära organisation samlade medel för att hjälpa franska
fångar och stödja adoption av franska barn och upprätthöll ett kultu-
rellt center för »allt som den franska kulturen bidragit med till vår civi-
lisation«. Passim, sid. 171.

409. Många har tolkat Mile of String som ett verk som formellt spelade mot
de guldornamenterade taken i utställningssalen, som symboliserande
de mentala spärrar som man kan ha gentemot modern konst, som en
trop för Surrealismen som helhet eller som en kommentar till den
krigssituation man befann sig i vid tillfället. Från vårt historiska per-
spektiv skulle det kanske till och med kunna ses som politisk aktivism
riktad inte bara mot det borgerliga konstbegreppet, idén om det vack-
ra och den omhuldade estetiska upplevelsen av konst, utan också mot
den arrangerande organisation som var ovillig att delta i en politisk
diskussion. Tashjian 1995, Altshuler, 1994, Kachur, 2001, sid. 171 ff,
även Alden, 1942.

410. Inbjudan förmedlades av Elsa Sciaparelli som även tidigare varit enga-
gerad i surrealisternas verksamhet i samband med utställningen i Paris
1938. Se vidare Kachur, 2001, bl.a. sid. 171–172. 

411. Se ingående beskrivning i passim, sid. 175 ff. 
412. Omslaget visade en närbild av gevärsskott på en vägg och en närbild av

en Gruyereost. Välkända är även de pseudofotografier av deltagande
konstnärer som Duchamp samlade i katalogen som i sig är mer analy-
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serad än själva utställningen, se bl.a. Jones, 1994, sid. 79–80, Schwarz,
2000, sid. 766.

413. Det inköpta snöret var 16 miles långt, men det gick åt ca 1 mile till in-
stallationen. Invävandet fick göras två gånger då den första omgången
fattade eld och brann upp. En detaljerad beskrivning finns i Kachur,
2001, sid. 182 ff. Duchamp hade velat engagera Alexander Calder att
fästa pappersbitar på tråden för att ytterligare fylla rummet med dis-
traktiva element, men övertalades att överge idén av samarbetspart-
nern André Breton.

414. Motsvarande evenemang hade genomförts vid utställningen i Paris
1938 liksom försöket att sprida en doft i lokalen, vilket inte lyckades i
First Papers of Surrealism. Passim. Duchamp hade för vana att inte
själv närvara vid utställningsöppningar.

415. Schwarz, 2000, sid. 767.
416. Jean-François Lyotard väljer benämningen »transformer« före »per-

former«, d.v.s. en förändring istället för en föreställning. Se Lyotard,
1990, sid. 31 ff.

417. Kachur, 2001, sid. 189 ff.
418. »In refusing the exhibition space its modernist claim for neutrality, Du-

champ also forcibly interjected himself, through his gesture, into the
gallery as its producer (his role as ‘generator-arbiter’ of the exhibition
maps him explicitly into the modernist role of generative origin and
aesthethically judging arbiter of taste.)«, Jones, 1994, sid. 78.

419. Tolkningen av Mile of String sker så i ett tidsperspektiv som övergår
konstnärens verksamhet och livstid. Men också en direkt placering av
den i konstnärens produktion har gjorts utifrån nära relaterade aktivi-
teter och/eller andra associativa kopplingar. Demos relaterar likt
många andra Mile of String dels till Duchamps medverkan på den inter-
nationella surrealistutställningen i Paris 1938 — där främst till instal-
lationen av 1 200 kolsäckar i taket — och dels till Boîte-en-Valise som
jag behandlade ovan. Därtill kopplas bruket av rep som material till
flera av Duchamps tidigare verk.

420. Demos, 2001.
421. För en detaljerad redovisning, se bl.a. Demos, 2001, sid. 95–96, Kach-

ur, 2001, sid. 175 ff. Se även Kiesler, 1937.
422. Demos reagerar främst mot en estetiserande tolkning av Mile of String

samt ett införlivande av en perspektivisk piktorialitet, Demos, 2001,
sid. 99.

423. »Happenings take up strategies inspired by earlier avant-garde works
such as Duchamp’s disruptive environmental exhibition arrangements
for the surrealists.« Jones, 1994, sid. 46.
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424. »Duchamp’s interest in verbal metaphors … and … in the nebulous
categories of the existence of art … [inspired me to choose] in 1958 a
readymade word, ‘Happening,’ to designate experiences exterior to art
… I wanted to … prove that, after the fashion of Duchamp’s ready-
made objects, they imposed themselves rapidly as an art form …«
Allan Kaprow, 1974, citerad i Jones, 1994, sid. 45.

425. Jones läser in Duchamps performativa gester även i hans roll som aktiv
historieskrivare. Hon menar att det faktum att så lite dokumentation
finns kvar av utställningen — mycket lite utöver de fotografier Du-
champ själv lät ta — i sig ger det som sedan blivit kallat Mile of String
statusen av ett verk. »The author-function Duchamp appended to
these installations, which exist for posterity only as photographs and
descriptive texts, legitimates them as deliberately conceived works of
art. « Jones, 1994, sid. 79.

426. Newmans produktion uppgår totalt till ca. 300 alster, varav 120 mål-
ningar. Det finns 11 verk bevarade från åren före Onement I. De allra
tidigaste arbetena förstördes medvetet av konstnären själv. Den
fransk-amerikanske konsthistorikern Yve-Alain Bois arbetar med att
analysera varje målning efter 1948, både som en helhet och var och en
för sig. Se Bois, 2004. Se även Barnett Newman: A Catalogue Raisonné,
Shiff et.al., 2004.

427. Newmans konstnärliga verksamhet tolkas vanligtvis som resultatet av
en långsam mognadsprocess och trots ett oförstående bemötande av
sin samtid utförd med obönhörlig konsekvens som om det handlade
om att måla samma målning om och om igen. Se bl.a. Alloway, 1963,
Hess, 1971, Ratcliff, 2002, Shiff, 2004. Newman målade Onement I
på sin fyrtiotredje födelsedag 29.1.1948. Målningen, som har måtten
67,5¬40 cm, är i rödbrun oljefärg med ett tejpat band, övermålad med
kadmiumröd oljefärg, i mitten. Den donerades av Annalee Newman
till MOMA i New York år 1992. Titeln Onement har ansetts referera
till en harmonisk helhet men även till »atonement« som inom judiskt
och kabbalistiskt tänkande hänför sig både till minnet av de döda och
till ett uppstående av nytt liv. Hess, 1971, sid. 32, Newman, 1990, sid.
306, Shiff, 2004, sid. 46 ff.

428. Andra benämningar som används i beskrivningar är »band« och
ibland »line«. Benämningen »zip« användes första gången så sent som
1966 i ett samtal med Thomas Hess på Guggenheimmuseet, Temkin,
2002 sid. 69–70. Temkin kommenterar även förändringen i signe-
ringen under de sista åren och kanhända acceptansen av »stilen« som
tillräckligt kännetecken för upphovsmannen. Passim, sid. 68.

429. Många av de konstnärer som räknades till de abstrakta expressionis-
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terna förhöll sig restriktiva till Newmans första separatutställning på
Betty Parsons galleri 1950. Thomas Hess beskriver situationen utför-
ligt och kommenterar: på den första separatutställningens öppning var
»alla« där, men på den följande kom »ingen«. Hess, 1971, sid. 54.
Orsakerna till detta kyliga mottagande har ansetts bero på dels att
Newmans målningar inte påvisade tecken av måleriskhet — likt Mark
Rothko eller Clyfford Still — och dels på att Newman under 1940-talet
profilerat sig som skribent snarare än målare. Sandler, 1970, sid. 185.
Clement Greenberg placerade Newmans konst i ett sent skede av den
abstrakta expressionismen som han ansåg hade inletts med Jackson
Pollocks arbete. Alfred H. Barr Jr. räknade överhuvudtaget Newman
inte som abstrakt expressionist, utan bytte titel på sin utställning från
»Abstract Expressionism in America« till »The New American Pain-
ting« när Newman inkluderades. När Newmans verk ställdes ut till-
sammans med William de Koonings målningar på Allan Stone Gallery
1962 benämndes de båda den abstrakta expressionismens fäder, Tem-
kin, 2002, sid. 54–59. Se även Zweite, 1997, och Shiff, 2004. Michael
Leja menar att Newman ur ett 1990-talsperspektiv måste anses vara
mer abstrakt expressionist än vad som allmänt uppfattats och mer än
vad han själv upplevde sig vara. Detta kan anses grundas på att en för-
ståelse för den abstrakta expressionimens sublima och transcendenta-
la sida betonats i senare forskning. Leja, 1995, sid. 569. Se även Gla-
ser, 1982, och Shiff, 2004.

430. Tolkningar av den abstrakta expressionismen baseras traditionellt
ömsom på den expressiva handlingen och ömsom på en formalistisk
bas för abstraktionen. Detta har delat upp den abstrakta expressionis-
mens utövning i dels s.k. »action painting« eller »gestural painting«
och dels »colour field painting«. Senare tolkningar har betonat en plu-
ralisering av konstriktningen genom bl.a. ideologiska frågor i en poli-
tiserad form samt en genusproblematisering av den. Sandler, 1970,
Guilbaut, 1983, Auping, 1987, Sandqvist, 1988, Anfam, 1990, Pol-
cari, 1991, Leja, 1995.

431. Thomas Hess menar att för Newman var det sublima inte inbyggt i må-
leriets utformning eller motiv, utan en utgångspunkt för måleriet som
verksamhet. Hess, 1971, sid. 8, not 1. Se även Zweite, 1997 sid. 24,
Shiff, 2004 sid. 70 ff.

432. Newman reagerade särskilt mot Piet Mondrians geometriska forma-
listiska design. Hans målningar med titeln Who’s Afraid of Red, Yel-
low and Blue (I, II, III, IV) från åren 1966–1970 tolkas som kommen-
tarer till Mondrians konst. Se Bois, 1990, se även diskussion i Shiff,
2004, sid. 24 ff.
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433. Newman vidgade sitt sökande även genom att använda sig av dialogen
och skrivandet. Ett flertal forskare menar att Newmans intellektuella
sfär baseras i stor utsträckning på Benedict Spinozas tänkande. Zwei-
te, 1997, Shiff, 2004. För en allmännare beskrivning av stämningen
bland de yngre amerikanska konstnärerna under 1940-talet, se Hess,
1971, sid. 16 ff. 

434. Se Glaser, 1982, Kuspit, 1984, sid. 17–21, Bois, 1990, sid. 187–213.
Direkta kopplingar till Martin Heideggers tänkande om ursprung görs
av Cernuschi, 2003. 

435. I Newmans texter finns ingen hänvisning annat än till en manlig aktör,
även om engelskans »man« kan tolkas som en könsneutral benämning
på människan. Richard Shiff diskuterar Newmans bas i den primitiva
konstens uppfattning om det maskulina som det kreativa. Shiff, 2004,
sid. 26 ff. Det »kvinnliga« återkommer ett fåtal gånger i Newmans ut-
talanden och då i samband med dekorativ konst och accessoarer. Leja,
1995. Michael Leja betonar i sin tolkning att för Newman förekommer
inte dikotomin manligt-kvinnligt utan snarare dualismen mellan den
potente mannen och den kastrerade mannen. I sin arkitektoniska modell
för en synagoga utförd på beställning 1963 betonade Newman dock att
kvinnorna och männen hade lika värde och att samspelet mellan dem
var nödvändigt även om de var hänvisade till olika platser i rummet.
Hess, 1971, sid. 68–69. I sitt privatliv anses Newman ha levt i ett lyck-
ligt äktenskap med Annalee Newman, som genom att med dubbelarbe-
te ansvara för försörjningen anses ha varit en av de sista i den kvinnliga
generationen som tagit på sig uppgiften att vara konstnärshustru, »an
artists wife«. BNF, samtal med Heidi Colsman-Freyberger april, 2005.

436. Newman gav ofta sina verk titlar efter Gamla testamentets gestalter
och skapelseberättelsen. Hess utvecklar en narrativ av Primordial
Light, White Fire, The Gate, Right Here och Makom, men betonar
även sammanflätningen med kabbalistiska skrifter och judisk mytolo-
gi. Hess, 1971, sid. 58. För en kritisk diskussion om Newmans »gam-
maltestamentliga patriarkalism«, se Leja, 1995. Verket Abraham syf-
tar även till Newmans fars namn. Bois, 2004. 

437. Newman, 1947/1991, sid. 156–160.
438. Newman, 1948/1990, sid. 171–173. Newmans text om det sublima

ingick som ett av flera bidrag i tidskriftens temanummer om det subli-
ma. En annan uppmärksammad konstnärstext från samma temanum-
mer är Robert Motherwells »Against the Sublime«. Newmans text är
tidsmässigt parallell med verket Onement I. Om Newmans använd-
ning av det sublima i begreppets historiska kontext, se Alloway, 1963,
och Quick, 1978, sid.147–189.
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439. Newman, 1945/1990, sid. 138–155. Denna text i tolv avsnitt ses som
en privat teoretisering av måleriet och dess förutsättningar, och antas ha
kommit till under en intensiv period våren 1945. Under denna vår såg
Newman bl.a. Piet Mondrians utställning på MOMA vilket antas ha
varit en inspiration och utlösande faktor för texten. Passim, sid. 138.

440. »In this way, abstract art can become personal, charged with emotion
and capable of giving shape to the highest human insights, instead of
creating plastic objects, objective shapes which can be contemplated
only for themselves because they exist between narrow limits of exten-
sion.« Passim, sid. 141.

441. »Original man, shouting his consonants, did so in yells of awe and
anger at his tragic state, at his own self-awareness and at his own help-
lessness before the void.« Newman, 1947/1990, sid. 158.

442. »… if we are living in a time without a legend or mythos that can be
called sublime, if we refuse to admit any exaltation in pure relations, if
we refuse to live in the abstract, how can we be creating a sublime
art?« Newman, 1948/1990, sid. 173. 

443. »The image we produce is the self-evident one of revelation, real and
concrete, that can be understood by anyone who will look at it without
the nostalgic glasses of history.« Newman, 1948/1990, sid. 173.

444. »My answer was that if he and others could read it properly it would
mean the end of all state capitalism and totalitarianism. This answer
still goes.« Intervju med Dorothy Sackler, 1962. Även i Newman,
1990, sid. 247 ff.

445. Serien har Lema Sabachthani som undertitel men den nämns inte all-
tid. Serien finns i samlingarna på National Art Gallery i Washington.
På museets hemsidor omtalas målningarna individuellt utan att be-
nämnas som serie och utan information om dess undertitel.
(http://www.nga.gov/, besökt 23.3.2005) Jag tolkar undertiteln som
förknippad med seriens första presentation, vilket diskuteras mer ut-
förligt lite längre fram. 

446. Betty Parsons arbetade först på Wakefield Gallery och startade sedan
ett galleri under eget namn. Hon var i många år den främsta förmedla-
ren av den mer sublimt inriktade gruppen abstrakta expressionister. Se
Temkin, 2002, sid. 26 ff.

447. Passim, sid. 14.
448. Här finns en möjlig koppling till Maurice Blanchots tankegångar.
449. Han påbörjade då samarbete med M. Knoedler & Company, ett galle-

ri etablerat 1846 som främst visade äldre konst men som påbörjade
samarbeten med konstnärer i Newmans generation 1966 under led-
ning av Xavier Fourcade.
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450. Däremot var arkitekturen i gallerirummet inte en prioriterad fråga för
Newman, vilket framkommer av att de miljöer som hans målningar vi-
sades i inte var specifikt gynnsamma om man ser ur dagens perspektiv
— Betty Parsons galleri var oerhört trångt, utställningen i Bennington
1959 hölls i ett ombyggt uthus och det galleri Newman slutligen skrev
kontrakt med hade rum med väggar klädda i brunt tyg. Han hade dock
klara idéer om ideala presentationsförhållanden för måleri, vilket in-
gick som en grundidé för den arkitektoniska modell som han utförde
för en synagoga 1963 och vilket enligt Hess även syns i hans senare
skulpturala arbeten. Hess, 1971, sid. 67–74.

451. »Large, one-color paintings, viewed close up produce effects of space
as magnitude (as external coordinates diminish), of engulfment by
color; in short a participative space. This reduction of optimum spec-
tator distance from the work of art is comparable to the reduction of
formal elements in his paintings, avoiding diversification and elabora-
tion to preserve the wholistic character of each work.« Alloway,
1966, sid. 15.

452. Nicholas Wilder Gallery, Barnett Newman: 18 Cantos, 19.7–14.8.
1965. Temkin, 2002, sid. 59.

453. Bochner, 1992/2005, sid. 27.
454. Här finns en variation på millimetrar till 197,8¬153,7. 
455. Målningen Be II hade visats tidigare i Newmans utställning på Allan

Stone Gallery år 1962. Stone hade då gett den titeln Resurrections på
anmodan av Tony Smith vilket Newman inte ville kännas vid. Hess,
1971, sid. 63. Temkin, 2002, sid. 229. 

456. Serien är målad på obehandlad duk med både oljefärg, akryl, Magna
och Duco. Valet av material, rå duk och olika syntetiska färger, har
förknippats med Newmans tid som konvalescent efter en hjärtattack
1957. Hess, 1971, sid. 58, Stecker, 1993, sid. 5.

457. Kathryn A. Tuma poängterade i sitt CAA-föredrag frågan om seriens
uppkomsthistoria som relevant för dess tolkning som helhet, Tuma,
2003. Åren 1955–60 beskrivs av Hess som Newmans »inferno« både
vad gäller den personliga hälsan, den ekonomiska situationen och
etableringen som konstnär. Den perioden är på så sätt en brytningstid
i hans måleri, vilket lade grunden för en intensiv produktion under
1960-talet. »It is possible to interpret the series as an autobiographi-
cal metaphor of Newmans ‘blackest years’ of neglect and despair, of
his heart attack and confrontation with death. It would also follow
logically that this artist, who had made Genesis and the creative act his
subject matter, would now turn to resurrection, to life after death …«
Hess, 1971, sid. 58–62. 
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458. Litografiserien 18 Cantos från år 1960 kan ses som ett spel med och ett
testfält för samma typ av processerad serialitet som i Stations-målning-
arna. »He worked on the Stations for eight years, on and off, using the
series as a source for other paintings, and coming back to it as a touch-
stone.« Hess, 1971, sid. 62.

459. First Station visades under namnet Station 1961 i New York, The Art
in America Show Decorative Arts Center, 6–22.12.1961. 

460. Newman, 1966/1990.
461. »It was while painting them that it came to me (I was on the fourth

one) that I had something particular here. It was at that moment that
the intensity that I felt the paintings had made me think of them as the
Stations of the Cross. It is as I work that the work itself begins to have
an effect on me. Jus as I affect the canvas, so does the canvas affect
me.« Passim, sid. 189.

462. Också kallad Korsvägen, Via Crucis och Via Dolorosa. Se ex. http://
www.cptryon.org/xpipassio/stations/(besökt12.5.2005) eller http://
www.catholic.org/clife/prayers/station.php (besökt 12.5.2005).

463. Han ignorerade dock de mer detaljerade bekrivningarna för händel-
serna vid varje station, vilket lösgör målningarna ytterligare från en re-
presentativ funktion. Hess har i sin diskussion om målningarna uppgi-
vit de traditionella undertitlarna, vilket jag ser som ett tecken på den
allmänna ambivalensen i tolkningarna. Hess, 1971, sid. 62–63.

464. Särskilt kritisk var kritikern på New York Times, John Canaday, som
menade att konstnären och curatorn själv erbjöd medel för en offent-
lig exekution, vilken han associerar till Golgata, se Canaday, 1966.

465. Detta kommenterades även av skulptören Robert Murray som funge-
rade som Newmans assistent, telefonsamtal april 2005.

466. Temkin, 2002, sid. 61 ff.
467. Ann Temkin menar att det ändå är uppenbart att Alloway och New-

man inte hade avsett att hängningen skulle vara en progressiv installa-
tion. I annat fall, menar hon, kunde de ha valt att hänga hela serien re-
gelbundet utmed den spiralformade rampen och kanhända skulle det
ha varit en alltför stark hänvisning till en illustrativ pilgrimsgång.
Temkin, 2002, sid. 61.

468. Ibland ser man stavningen Lama Sabachtani, vilket beror på olika eng-
elska bibelöversättningar. Den översättning Newman använde är av
James Moffatt. Alloway, 1966. Den svenska översättningen skiljer sig
något. Detta var enda gången som serien presenterats med denna un-
dertitel. Den används heller inte i samlingsutställningen på National
Gallery of Art i Washington. Barnett Newmans Catalogue raisonné
presenterar serien både som helhet, med undertiteln, men även mål-
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ningarna som separata verk i kronologisk ordning. Shiff et.al.,2004,
sid. 269.

469. http://www.bibeln.se/ (besökt 21.3.2005) En något annorlunda ver-
sion finns i Markusevangeliet 15:34: Och vid nionde timmen ropade
Jesus med hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabachtani?«. Se även http://
en.wikipedia.org/wiki/Words_of_Jesus_on_the_cross, (besökt 21.3.
2005).

470. Detta gäller även utställningscurator Lawrence Alloways längre essä i
samma katalog.

471. Newman, 1966, sid. 9.
472. »I was trying to call attention to that part of the Passion which I have

always felt was ignored and which has always effected me and that was
the cry of Lema Sabachthani, which I don’t think is a complaint, but
which Jesus makes. And I always was struck by the paradox that he
says to those who persecuted Him and crucified Him, ‘Forgive them
for they know not what they do.’ But to God, and Jesus is projected as
the Son of God, He says, ‘What’s the idea!’ I felt that to the extent that
Jesus was crucified and did physically say Lema Sabachthani in rela-
tion to that drama, that it was more appropriate for me to be consider-
ing with the Sabachthani (… forsaken me). Also since there is a tradi-
tion of Stations, as a painter I felt I could make the point more viable
within that framework …« Citerad i Hess, 1971, sid. 62.

473. Newman, 1947/1990.
474. Den allmänna reaktionen är lätt överraskad men dock positiv som ex-

empelvis i Time Magazine, 17.6.1966, Vol 87, no 24 sid. 9. Guggen-
heim — Fifth Ave. at 89th. »… U.S. Abstract Expressionist Barnett
Newman gives the ancient theme of the Passion a radically new inter-
pretation in a series of highly nuanced black and white abstractions
collectively titled Stations of the Cross.« Se även recension, Time Ma-
gazine sid. 82, April 29, 1966 Vol 87, no 17. Of a Different Stripe.
Även »People Are Talking About …: Barnett Newman.« Vogue, 15
April 1966, sid. 110–111 och »Unanswerable Questions« (Barnett
Newman exhibition at the Solomon R. Guggenheim Museum) News-
week, 9 May, 1966, sid. 100. 

475. Den negativa förhållningen till den religiösa konnotationen innehöll
även kommentarer om ett totalt fiasko, se Canaday, 1966, Ashton,
1966. Lucy Lippard talar om minimalistiskt måleri som borde ha
hängt tillsammans, Lippard, 1966. Ikonografiska tolkningar behand-
las av bl.a. Willard, 1966, och Barker, 1966. Genauer i Herald Tribune
påtalar en tomhetens estetik, Genauer, 1966a och 1966b.

476. Alloway tar in broderns död som en associativ referens. Newman må-
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lade en svart målning, Shining Forth (To George), till minnet av sin
brors bortgång 1961. Denna personliga erfarenhet av död och förlust
mitt i arbetet med måleriserien tolkar Alloway som en förstärkning av
den universella nivån av Kristus död. Alloway, 1966, sid. 14.

477. »Thus the subject matter not only a source to Newman but, in addi-
tion, a parallel with aspects of his own life, so that the original event
and the paintings are related like type and antetype in the Testa-
ments.« Alloway, 1966, sid. 13.

478. »Gesture becomes the artist’s act, not that of his subject … Thus, when
Newman paints the Stations of the Cross in terms of his gesture, he is
taking possession of the traditional theme on his own terms, but these
terms include his homage to the original content. His concern with re-
ligious and mythical content never delivers an idol but a presence. This
presence is one that the artist shares with any evoked hero or god be-
cause it is in his work that the presence is constructed and revealed.«
Alloway, 1966, sid. 15.

479. För en livlig beskrivning av händelseförloppet, se Hess, 1971, sid. 54.
480. »Here is the self-evident nature of the artistic act, its utter simplicity.

There are no subjects—nothing that can be shown in a museum or even
photographed, (it is) a work of art that cannot even be seen, so it is some-
thing that must be experienced on the spot … Suddenly one realizes that
the sensation is not one of space or (of) an object in space. It has noth-
ing to do with space and its manipulations. The sensation is the sensa-
tion of time—and all other multiple feelings vanish like the outside land-
scape.« Newman, 1949/1990, sid. 174–75. Anteckningarna från
resan hade ursprungligen titeln »Prologue for a New Aesthetic«.

481. Detta hade Newman hänvisat till i sin arkitektoniska modell till syna-
goga, som den centrala plats där Torahn läses, se Hess, 1971, sid. 47.

482. »Man should be; he should work on the Lord’s ways in order to be able
to stand before Him—as a man, in a place (Makom) …« Hess, 1971,
sid. 63.

483. »this most extreme instance of human abandonment«, Rosenberg,
1978, sid. 73.

484. »The harm in the title lay, it seemed to me, not so much in invoking the
impenetrable concept of the ‘why’ of human suffering as in associating
the question with Christian lore, to which the artist was essentially
alien.« Ibid. 

485. Godfrey, 2005. Artikeln som baseras på Godfreys MA-avhandling
har tidigare publicerats i tidskriften October, 2004, och hållits som fö-
redrag i samband med den retrospektiva utställningen av Newmans
verk på Philadelphia Museum of Art, 2002.
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486. Godfrey, 2005, sid. 50 ff.
487. Detta förstärks av Newmans kommentarer om Grunewalds korsfäs-

telse i förhållande till de syfilissjuka och om aktuella politiska händel-
ser som Vietnam och Hiroshima. Med risken att det tolkas som ett
blasfemiskt uttalande menar han att det som Kristus upplevde på kor-
set kan kännas milt mot vad människor genomlider idag. (bortklippt
från den tv-intervju som gjordes 1966) Se Solomon, 1966, även God-
frey, 2005, sid. 52–53.

488. »On the ramp, in making sense of each successive canvas, viewers
would recall to one just passed. Inside the High Gallery the web of dif-
ferences knotted: What made the Fifth Station interesting would be the
surprise that for the first time incident comes on the left. This incident,
though, would bring to mind strokes seen in the First Station, just as
the thin line at the right of Fifth Station would evoke the thin lines in
Second Station. At the same time as the viewers’ memories were re-
turned to former paintings, as they stood looking at the painting in
front of them, the next painting would be glimpsed at the periphery of
vision, pushing itself into view with the paint strokes on the left bar of
the stretcher. Paintings about to be seen were glimpsed before they
were viewed, and paintings already seen were recalled as new ones
were regarded. This made the experience inside the main room akin to
a single moment: while one painting occupied the visual field, all were
in the mind at once … Nuances that dramatize early Stations are ab-
sent in the Eigth Station, whose two straight-edged black bands stretch
down the canvas without dramatic signs of process. In the Ninth Sta-
tion, Tenth Station, and Eleventh Station white paint takes the place of
black, the color contrast of black and white replaced by tonal contrast
of white paint and raw canvas. The Fourteenth Station was exhibited
alone, on its own wall. The main body of this work is free of all brush
marks or value contrasts. It is an extraordinarily blank painting, emp-
tied of the minimal incidents that might have engaged viewers in some
of the other Stations. Seen with those earlier paintings in mind, its
spareness is more apparent still.« Godfrey, 2005, sid. 53–56. 

489. En intressant notering är att Godfrey refererar till målningarnas för-
lust av färg men en hänvisning till Clement Greenberg samtidigt som
förlusten, eller bristen som uppstår även kopplas till omöjligheten till
överblick som serien gav samt serialitetens brist på omväxling i skala
såsom Newmans tidigare målningar erbjudit. Godfrey, 2005, sid. 57.

490. Tomhet var också det begrepp som många kritiker kommenterade ut-
ställningen med, se bl.a., Genauer, 1966, Godfrey, 2005, sid. 58.

491. För Godfrey blir The Stations of the Cross ett minnesmärke över För-
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intelsen. Ett aktivt bruk av målningarna i specifika syften, d.v.s. ett be-
tonande av deras kultvärde har även gjorts bl.a. av Center for Liturgy
and the Arts, som använder hängningen i Washington för meditation
varje långfredag. Se även Dillenberger, 1969. 

492. »Even the Stations in a church constitutes an analogic pilgrimage. The
worshipper reduced the historical distance between himself and
Christ, or to put it another way, Christ’s suffering is eternal. As the Sta-
tions are outside the Liturgy they were free to be experienced in terms
of spectator participation … On the Via Sacra itself, in spatial simula-
tions of Jerusalem, or in condensed sequence, the succession of Sta-
tions encouraged identification and parallelism with Christ. The spec-
tator’s time and Christ’s time coincided. In Newman’s Stations what
had been the experience of the spectator has become the experience of
the artists.« Alloway, 1966, sid. 13.

493. Se bl.a. intervju med D. Seckler, 1962 i Newman, 1990, sid. 249. Se
även diskussion i Bois, 2005, sid. 32 ff.

494. »My paintings are concerned neither with the manipulation of space
nor with the image, but with the sensation of time. Not the sense of
time, which has been the underlying subject matter of painting, which
involves feelings of nostalgia or high drama; it is always associative
and historical«. Newman, Prologue for a New Aesthtetics, citerad i
Hess, 1971, sid. 47. Se även Lyotards resonemang i Lyotard, 1989,
sid. 240 ff.

495. Lyotard, 1989, sid. 241.
496. »One cannot consume an occurrence, but merely its meaning. The

feeling of the instant is instantaneous.« Passim, sid. 242.
497. Analysen om vilket slags framställning det kan sägas vara fråga om får

stöd i en semiotisk strukturering som Louis Marin arbetar fram gällan-
de processionen som en meningsproducerande verksamhet. Marin,
2001, sid. 38–53.

498. En procession har alltid en kollektiv dimension, d.v.s. det är en samling
människor som är dess ursprung, existens och syfte. Processionen är en
kropp i rörelse genom ett specifikt rum i enlighet med en specifik inrikt-
ning och i en specifik ordning. En generell struktur av teatralitet eller
spektakel tycks länka samman deltagarna i en parad, kortege eller en
procession. Processionen kommer från riternas och de rituella ceremo-
niernas domän, antingen religiösa eller sekulära, civila eller militära,
festliga, lekfulla eller funktionella. Ibid.

499. Mel Bochner diskuterar denna kontrast i Newmans metafysik och
logik, att samtidigt deklarera skapelsen och stå inför avgrunden. Boch-
ner, 2005, sid. 24 ff.
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500. Serien har visats sammanlagt fyra gånger i andra sammanhang än i
samlingsutställningen på National Gallery of Art i Washington och
har varje gång visats på olika sätt. De andra presentationerna av seri-
en skedde på MOMA 1971, Schloss Charlottenburg, Berlin 1980,
Philadelphia Museum of Art, 2002, Tate Modern 2002–2003. Serien
har under åren varit mycket eftertraktad men Annalee Newman var
mycket restriktiv gällande utlåning av verken. Att den visades i Tysk-
land ser Heidi Colsman-Freyberger som en medveten politisk gest av
fru Newman. Samtal på BNF, 12 april 2005. John O’Neill har kom-
menterat hängningen som planerad efter minnesbilder av hans egen
barndomskyrka. Samtal BNF, april 2005. Den befintliga presentatio-
nen av målningarna följer inte Newmans modell utan visas på samma
sätt som John O’Neill valde att hänga dem i Schloss Charlottenburg i
Berlin 1980. Där har Be II placerats på en central plats omgärdad av
sju målningar på vardera sidan som hängts i medsols ordning. 

501. »… mais ni l’ouvre d’art, ni la lecture n’y sont présentes.« Blanchot,
1955, sid. 274.

502. För biografisk info, se www.gladstonegallery.com (besökt 1.6.2004).
503. Reust, 1996, Jouannais, 1994, Vergne, 1999, Walker, 2000, Rondeau,

2000, Enwezor, 2000, Kersting & Poetter, 1998, Nollert, 1998.
504. »The value system is a security system. It’s a system for subjects with-

out courage. You need values to ensure yourself in your passivity and
anxiety. You need the idea of quality to neutralize your proper free-
dom: the fact that it’s you who decides what’s valuable or of worth.
People need quality as a kind of ghost who helps you escape the real.
To make poor art is a way to fight against this principle.« Thomas
Hirschhorn intervjuad av Alison Gingeras, se Gingeras, 2004, sid. 15.

505. Se t.ex. Hanru, 1997, Cuvelier, 1998, Gingeras, 1999, Manchester,
2001, Eide Einarsson och Rodrigues, 2003.

506. »Quality, no! Energy, yes!«, Gingeras, 2004, sid. 15, se även t.ex. Bo-
nami, 2001.

507. Buchloh, 2004, sid. 60 ff.
508. Ansamlingen av symboliska ting är sammankopplad med den spon-

tana aktiviteten att vörda offer vid olyckshändelser. Se diskussion hos
Seine, 1999.

509. Den amerikanske konstteoretikern Hal Foster använder termerna »in-
ventory«, »sample« och »share«. Han menar att Hirschhorns arbets-
sätt karakteriseras av en arkivistisk metod, d.v.s. baserad på olika
principer och mekanismer som bygger upp arkivsamlingar kring ett
eller annat tema. Även om jag ser detta som en möjlig nivå i arbetet och
en basproduktion i materialhanteringen i verken som information och
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upplägg är jag mer intresserad av det manifesterande uttrycket som
produktionen presenteras igenom. Foster, 2004, se även Sheikh, 2004. 

510. Altarserien innehöll altare för Raymond Carver, Otto Freundlich,
Ingeborg Bachmann och Piet Mondrian. Kioskserien innehöll kiosker
för Robert Walser, Ingeborg Bachmann, Emmanuel Bove, Meret Op-
penheim, Fernand Léger, Emil Nolde och Ljubov Popova. Monumen-
ten återkommer jag till senare.

511. »I realized that, as an artist, I’d have to show my work in museums and
galleries. But I also tried to show it in public spaces or in alternative
galleries or in squats, in apartments, in the street.« Gingeras, 2004,
sid. 21.

512. Om Hirschhorns omtalade galleripremiär i New York, se Wilson, 2003.
513. Hirschhorn har berättat om sin besvikelse över hur även den i hans

ögon beundransvärt radikala designen av gruppen Grapus var så styrd
av en beställares preferenser och behov. Gingeras, 2004, sid. 9.

514. Gingeras, 2004, sid. 12–13.
515. »As my ruminations on the questions of how to show my work became

urgent, I understood that I was abandoning the format of the A4 page,
books and other elements of graphic design, to which I had at first lim-
ited myself, while also making a clear choice not to make drawings or
paintings. I still had to come up with an alternative to these. This is
where the idea and ‘display’ or ‘lay-out’ presented itself: how to pres-
ent my work, not like a product or as an object, but something in
process. I borrowed these terms from graphic design so as not to refer
to the history of painting or drawing. The term is supposed to indicate
something other than a finished product. When I say ‘display’, it’s
something banal, unspectacular, like something in a shop window
that’s just put there. At the same time, you can also look at a shop win-
dow from behind, from all sides.« Gingeras, 2004, sid. 13–14.

516. »… it becomes evident that the flat expansion of dispersed objects on
the ground seems also derived from the contemplation of caches of
weapons spread out for sale, or dead bodies laid out for identification,
setting the parameters of Hirschhorn’s preference for the ‘display’
structure.« Buchloh, 2004, sid. 92, not 10.

517. Buchloh placerar Hirschhorn i en konsthistorisk tradition som spänns
upp mellan så disparata praktiker som Kurt Schwitters och Aleksandr
Rodchenko i 1920-talets och Joseph Beuys och Andy Warhol i 1960-
talets kulturella diskurser. Buchloh, 2004, sid. 42 ff. Se även Buchloh,
2001, Gingeras, 1999.

518. »… his work reflects first of all upon the theoretical problem of the var-
ious forms of value that a work of art can or cannot inhabit, on its con-
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tinuous shifts between cult value and use value, between exchange
value and surplus value, between exhibition value and sign-exchange
value, essentially contesting the very concept of artistic value itself.«
Buchloh, 2004, sid. 46.

519. »Hirschhorn’s work inhabits the spaces and subject positions of those
that have been excluded from the victories of modernity. It pronounces
its solidarity with those to whom the promises and the progress of
modernity have brought little or nothing.« Buchloh, 2004, sid. 64. 

520. För tydligare motiveringar om val av personer, se intervjun i Buchloh,
2005.

521. För en detaljerad beskrivning av arbetets alla faser, se Hirschhorn,
2003, 2004. Se även Basualdo, 2004.

522. Okwui Enwezor, Artforum News, 09.24.2001. www.artforum.com/
news/week=200139 (besökt 1.6.2004)

523. Q.E.D., Kunstforum 161, 2002, sid. 401.
524. Michalski, 1998. För en diskussion om samtida monument, se bl.a

Butterfield, 2003.
525. I utställningen Midnight Walkers and City Sleepers 17.4–2.5. 1999.
526. I utställningen La Beauté 25.5–1.10. 2000.
527. Samtal med konstnären, 17.3.2004.
528. Michalski, 1998, sid. 202 ff.
529. Om tanken på det »demokratiska« monumentet och dess utopistiska

strävanden, se Sommer, 1999. 
530. Hirschhorn, 2002.
531. Om det efemära monumentet i en antropologisk bemärkelse, se Argen-

ti, 1999.
532. Precarious = dependent upon circumstances or chance; liable to fail,

insecure, unstable, uncertain. Exposed to danger, perilous, risky, se
The Oxford English Dictionary, http://dictionary.oed.com/ (besökt
1.6.2004)

533. Se tidigare diskussion kring rumsligheter och Miwon Kwons använd-
ning av begreppet.

534. Saéz de Guinoa Waltinger, 2002. Redan i inbjudan artikulerade cura-
torn Okwui Enwezor en önskan om en speciell typ av område för ver-
ket. Se Hirschhorn, 2003, sid. 7. Se även Rossholm-Lagerlöf, 2002.

535. Hirschhorn, 2002.
536. Ibid.
537. Se Steinweg, 2003. Steinweg har blivit en varaktig diskussionspartner

för Hirschhorn, Steinweg, 1998, 1999.
538. Utgivna på svenska som Den fördömda delen och Begreppet utgift i

samma utgåva 1991.
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539. Batailles tidiga ambition var att studera till präst men han kom att ar-
beta som bibliotekarie på Bibliothèque Nationale i Paris under mer än
20 år. Parallellt med denna tjänst utövade han sin egen verksamhet
som skribent och grundade ett flertal tidskrifter, sammanslutningar
och kollegier varav den mest omtalade men minst kända är det hemliga
sällskapet Acéphale. Bataille, 1991, Arppe, 1991, för basdetaljer se t. ex.
http://www.laboucherie.com/texte/bataille.htm (besökt 1.6.2004).

540. Bataille, 1947/1991, se även Hollier, 1989, Lundbo Levy, 1991 och
Lundberg, 2001.

541. Bataille, 1947/1991.
542. Deleuze och Guattari, 1980/1988, sid. 3–25. Eriksson, 2003, sid.

139. Rhizomebegreppet uppfattas som fruktbart även av bl.a. Kwon,
2003, Buchloh, 2004, och Foster, 2004. Se även Raijchman, 2000.

543. Den kom i engelsk översättning 1988.
544. Deleuze och Guattari. 
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