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Sammandrag: Den här avhandlingen granskar hur förhållandet mellan djur och människa framställs i 

nutidskonstnären Kim Simonssons keramikskulpturer. Studien omfattar ett kvalitativt urval av åtta 

skulpturer skapade 1999-2018, vilka alla innehåller representationer av djur i någon form. I 

bakgrunden ligger ett intresse för Theodor W. Adornos kritiska tankar om den naturbehärskande 

människan, med betoning på människans inställning till djur, och för hur Adorno ser på konstens 

förmåga att ge den undanträngda naturen en röst.  

Den teoretiska referensramen består av Max Horkheimers och Adornos Upplysningens dialektik och 

Adornos Estetisk teori. Avhandlingen utreder vilka termer ur Adornos teori som kunde användas i 

tolkningen av verken.Den ikonografiska analysen av konstverken sker enligt Erwin Panofskys 

traditionella konsthistoriska modell och förståelsen och tolkningen sker enligt hermeneutisk metod. 

Utredningen byggs upp via en kort genomgång av filosofiska tankar om människans inställning till djur 

och till sin djurlikhet över tiden. Introduktionen till Adornos teori sker via en redogörelse för vad 

Adorno menade med upplysningen, naturbehärskningen och rationaliseringen. Efter dessa diskuteras 

Adornos uppfattning om mimesis och om hur konsten uttrycker naturens lidande. I verksanalysen 

används i synnerhet termerna lidande, dissonans, ”det svarta idealet” och rysningen. 

De granskade konstverken utstrålar ett spänningsfyllt förhållande mellan djur och människa. Typiskt 

är att djuren har hamnat i en utsatt situation eller dött. Analysen koncentreras främst kring dissonans i 

olika skepnader, såsom t ex störande former, våldsamma gester, död, tomhet och svarthet.  Analysen 

har därför en negativ framtoning. Kim Simonsson skapar ofta motsatser av sina inspirationskällor, 

vilket gör hans verk motsägelsefulla och gåtfulla. Användningen av Adornos termer ledde till en 

djupare förståelse av verken.         
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1. INLEDNING 

Nyheter om utrotningshotade djurarter, klimatförändring och miljöförstöring duggar tätt i 

medierna. Levnadsförhållandena försämras för allt fler djur och människor. Djurens naturliga 

livsmiljöer försvinner för människan som också är ett djur har blint strävat till att behärska 

naturen. I den förra meningen aktade jag mig noga för att skriva ”bara ett djur”. Filosofer och 

konstnärer har i långa tider sysselsatt sig med att tolka förhållandet mellan djur och 

människa. Det är detta förhållande och hur det uttrycks i nutidskonsten som den här studien 

skall handla om.  

Jag närmar mig ämnet genom att koppla ihop en nutidskonstnär som formar hjortar och 

hundar av naturmaterialet lera med en filosof som av många upplevs som pessimistisk och 

negativ, men som alltid slog ett slag för naturen och gärna stack in omnämnanden om djur i 

sina teorier. Dessa personer är keramikskulptören Kim Simonsson (f. 1974) och den tyske 

filosofen och sociologen Theodor W. Adorno (1903–1969). Det här kan kanske först tyckas 

vara en osannolik kombination. Jag hävdar dock att Adornos teori om människans 

behärskning av djur och natur och om konstens roll i att uppmärksamma om avigsidorna av 

detta förhållande potentiellt kan användas till att diskutera vissa av Kim Simonssons verk. 

Djurfigurer har varit en viktig del av Kim Simonssons produktion ända sedan början av hans 

konstnärsbana. Han kombinerar dem ofta med barnfigurer. I skulpturerna ses typiskt 

situationer där djur har råkat ut för något och konstnären har ofta hänvisat till människans 

tvivelaktiga livsstil och hur djur manipuleras av människan. Hans gåtfulla verk utstrålar en 

viss subtil negativitet. 

Första gången jag såg Kim Simonssons skulpturer var i Arabia-museets galleri i Helsingfors 

år 2005. Det var två släta och vita barnfigurer med underliga ögon. Jag hade aldrig sett något 

liknande och sedan dess har jag intresserat följt med hans skapande. Det var emellertid de 

redan nämnda hjortarna som ledde mig till Adornos teori, eftersom en idé gällande ämne för 

magisteravhandlingen var att undersöka hur finländska konstnärer1 använder hjortar som 

tema. Osmo Rauhalas sätt att närma sig vetenskap och filosofi via konsten ledde mig in på ett 

filosofiskt sidospår som gjorde att jag fann Camilla Flodins doktorsavhandling Att uttrycka 

det undanträngda – Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning (2009). Den handlar om 

 
1 De söta Bambi-liknande rådjuren i Katja Tukiainens rosa målningar, Osmo Rauhalas analytiska målningar där 

hjortdjur rör sig i ordningsmässiga och matematiska sfärer och Kim Simonssons skulpturer står i bjärt kontrast 

till varandra. 
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vad konsten kan tillföra diskussionen om människans förhållande till naturen. Dessutom 

framhåller Flodin att Adornos tankar om djurens ställning borde få mera uppmärksamhet. 

Den här tidigare förhållandevis okända delen av Adornos teori har under de senaste åren varit 

föremål för ett ökat intresse bland forskarna. En orsak till detta tror jag kan vara att intresset 

för djurstudier och människa-djur-studier i allmänhet har ökat markant. Det talas om ”the 

animal turn” som kan definieras som att vi erkänner närvaron och betydelsen av andra icke-

mänskliga djur med vilka vi delar vår tid och och vårt rum.2  

I motsats till sina tyska idealistiska föregångare3 vilka tillskrev konsten uppgiften att 

förmedla positiva bilder av förhållandet mellan människan och naturen eller att skapa 

illusioner för att underhålla människan anser Adorno att konsten skall vara kritisk till hur 

människan behandlar naturen. Hans målsättning är konstens medlande roll så att tanken om 

en möjlig försoning mellan människan och naturen (utopin) kan uppstå.4 Trots att Adorno i 

sin teori utgick från den modernistiska konsten anser Flodin att hans teori även kunde 

tillämpas på nutidskonst.5 Hon presenterar dock inga egna analyser av konstverk och därför 

ser jag ett behov av att skapa exempel.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med avhandlingen är att granska exempel på hur nutidskonst reflekterar över 

förhållandet mellan människa och djur. Min avsikt är att analysera hur sådana konstverk 

kunde diskuteras med stöd av Adornos estetiska teori. Mitt sätt att närma mig ämnet är 

dubbelspårigt genom att jag behandlar både förhållandet mellan människan och naturen – 

med tonvikt på djuren – och förhållandet mellan konsten och naturen.  

Jag analyserar åtta skulpturer av Kim Simonsson: Überhund I (1999), Überhund III (2000), 

Sacrifice II (2007), Guldhög (2009), Sacrificial deer (2015), Lilla elefantflickan (2009), 

Mossflicka och hjort (2016) och Moss princess (2018). Jag har medvetet valt ut skulpturer 

som innehåller representationer av djur. Tre verk innehåller endast djur, fyra verk innehåller 

både djur och människa och ett verk är en hybrid mellan djur och människa.  

 
2 Ritvo, 2019. 
3 Arthur Schopenhauer (1788-1860) och Friedrich Nietzsche (1844-1900). 
4 Flodin 2009, 9-24. 
5 Flodin 2009, 16. 
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Jag ställer två huvudsakliga frågor: Hur framställs förhållandet mellan djur och människa i de 

granskade skulpturerna? Vilka termer ur Adornos teori om konstens roll att ge naturen en röst 

kan jag föreslå att använda för analysen av det konstnärliga uttrycket i skulpturerna? 

Sökandet efter och utredningen av dessa termer utgör en betydande del av analysarbetet p g a 

teorins komplexitet. Resultaten av den teoretiska analysen finns redan i det andra kapitlets 

avsnitt 2.4, vilket underlättar struktureringen av konstverksanalysen i det tredje kapitlet. 

Granskningen av skulpturerna föranleder också frågan om varifrån Kim Simonsson hämtar 

sina motiv. 

1.2 Den teoretiska referensramen, material och metod 

Den teoretiska referensramen hämtar jag från Upplysningens dialektik – Filosofiska fragment 

(1944) som Adorno skrev tillsammans med Max Horkheimer (1895–1973) och Estetisk teori 

som utkom postumt år 19706. Jag använder mig också av sekundärlitteratur och vetenskapliga 

artiklar av Adornos tolkare. Dessa Adorno-forskare är huvudsakligen (i bokstavsordning) 

Caleb Basnett (assisterande professor i bl a kritisk teori vid Mount Allison universitet), Geoff 

Boucher (professor i litteratur vid Deakin universitet), Deborah Cook (professor i filosofi vid 

Windsor universitet), Camilla Flodin7, Simon Jarvis (professor i engelsk poesi vid Cambridge 

universitet) och Alison Stone (professor vid institutionen för miljö, filosofi och offentlig 

politik vid Lancaster universitet). Mitt närmandesätt är tvärvetenskapligt och omfattar 

förutom konsthistoria också filosofi, estetik, konstteori och människa-djur-studier. 

Jag använder mig av den kvalitativa urvalsmetoden eftersom jag själv har valt ut de verk som 

är föremål för granskningen. Studien görs främst men inte uteslutande på basen av fotografier 

som jag har hittat på Internet och i olika publikationer. Jag har sett Kim Simonssons 

skulpturer flera gånger på utställningar, vilket gör att jag har en förhållandevis bra 

uppfattning om deras tredimensionalitet. Till analysmaterialet hör utställningspublikationer, 

tidningsartiklar och Internet-sidor samt videomaterial som innehåller intervjuer med 

konstnären. Även teoriverken, sekundärlitteraturen och de vetenskapliga artiklarna om 

Adornos teori utgör analysmaterial.  

 
6 I noterna som hänvisar till dessa två böcker nämner jag både det svenskspråkiga och det engelskspråkiga 

referensverket. Förkortningarna som jag använder för dessa finns i början av källhänvisningarna. 
7 Camilla Flodin har även studerat Adornos ännu år 2009 opublicerade manuskript och estetikföreläsningar som 

finns bevarade vid Akademie der Künste i Berlin (Flodin 2009, 7, 23).  
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I den ikonografiska/ikonologiska beskrivningen av konstverken tillämpar jag konsthistorikern 

Erwin Panofskys (1892–1968) klassiska trestegsmodell. I Panofskys modell består det första 

steget av att identifiera och beskriva verkets primära (faktiska) innehåll såsom former och 

konkreta representationer som till exempel djur och människor. Hit hör också att beskriva 

expressiviteten i verket. Efter denna preikonografiska analys följer den egentliga 

ikonografiska analysen av konstverkets sekundära (konventionella) betydelser. Med hjälp av 

verkets innehåll tolkar man själva motivet som kan vara t ex kända berättelser och allegorier. 

Det tredje steget utgörs av den ikonlogiska tolkningen som behandlar den inneboende 

betydelsen av konstverkets innehåll. I detta steg går analysen på djupet och befattar sig med 

till exempel filosofiska frågor och samhällsfrågor.8 I detta tredje steg använder jag mig av 

Adornos terminologi.  

Tolkningen av verken följer ett kvalitativt och filosofiskt hermeneutiskt arbetssätt. Jag har på 

förhand valt att diskutera verken utgående från människans komplicerade förhållande till djur 

och natur. Hermeneutik som berör konst innebär dels att ställa frågor kring konstnärens 

syften och på vilka sätt dessa förmedlas till betraktaren via konstverket, dels att analysera hur 

betraktarens egen erfarenhet skapar betydelser.9 Hermeneutik handlar således om förståelse 

och tolkning. Enligt Hans-Georg Gadamers metod görs först ett föromdöme i syfte att pröva 

tolkarens förhandsuppfattningar om objektet. Genom denna förförståelse kommer man på det 

klara med ursprunget till den valda synvinkeln och man kan avgöra om den är gångbar i 

kontexten. Efter dessa förberedelser kan man arbeta sig fram till att fördjupa förståelsen.10 

Enligt Adorno är moderna konstverk gåtfulla och estetiken skall därför inte förstå dem som 

hermeneutiska objekt, dvs att det bara finns en rätt tolkning av dem.11 Han anser dock att 

tolkning av konsten är nödvändig och att konst och filosofi behöver och kompletterar 

varandra.12   

1.3 Tidigare forskning 

Tills vidare finns det inte så mycket forskning kring Kim Simonssons konst. Ilona Mäki har i 

sin magisteravhandling analyserat sju13 av Kim Simonssons skulpturer utgående ifrån 

 
8 Panofsky 1955, 28-35. 
9 Jaukkuri et al. 1998, 7.  
10 Hautamäki 2010. https://filosofia.fi/fi/ensyklopedia/nykytaide-ja-hermeneuttinen-filosofia. 
11 ET 2019, 173 ; AT 2002, 118; se också Hautamäki 2010.  
12 Baker 2000, 18. 
13 Ingen av dessa skulpturer ingår i min analys. 
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psykoanalytiska teorier och japansk-popkultur. Hennes diskussion om det kusliga (das 

Unheimliche) och ofta grymma innehållet i Kim Simonssons skulpturer tangerar ämnet för 

min avhandling. Mäki har kommit fram till att de ikonografiska kännetecknen för det 

oskyldiga barnet i kombination med barnets svårtolkade och rent av våldsamma gester 

försätter betydelsen av skulpturernas innehåll i gungning. Våndan av ständigt misslyckade 

tolkningsförsök kan ur psykoanalytisk synpunkt skapa melankoli hos betraktaren.14 I sin 

avhandling om konstprojekt för barn analyserar Yasushi Koyama skulpturen Spitting girl 

(2008). Han understyker hur influensen från den japanska mangan och dess visuella platthet 

skapar en paradox i Kim Simonssons tredimensionella skulptur. I skulpturen ser Koyama 

också en motsättning mellan den inte så anatomiska formen och intrycket av ett oskyldigt 

barn. Han menar dessutom att barnets blick återspeglar inre tomhet och vansinnighet.15  

Gällande tillämpningen av Adornos teori på bildkonst finns Bente Larsens doktorsavhandling 

där hon granskar konstnären Édouard Manets tidig-moderna målningar i ljuset av Adornos 

estetiska teori.16 Hon lyfter bland annat fram tolkningen av bruket av den svarta färgen i 

konstverken, något som även jag kommer att diskutera.  

Jag har inte hittat några analyser av skulpturer men Geoff Boucher har analyserat den 

neoimpressionistiska tyske konstnärens Anselm Kiefers monumentala målning Himmel auf 

Erden (1998-2004) som delvis innehåller skulpturala element.17 Boucher menar att både 

figurativ konst och nutidskonst kan dryftas ur Adornos perspektiv och att Adorno ofta 

missförstås för att helt vilja frångå föreställande konst till förmån för abstraktion. Kiefers 

konstnärliga strävan är att förtrycka fascistiska teman och bilder och att bearbeta minnena av 

nazismens missbruk av traditionell tysk bildkultur. Kiefer har ”historiserat” materialet genom 

olika hårdhänta metoder, men det blir till innehåll bara genom att det förknippas med ett 

tema. Boucher beskriver Kiefers verk som hermetiska – som ”hemliga skrifter” som bara 

öppnar sig för dem som är insatta i ämnet och konstnärens övriga produktion – och de har 

 
14 Mäki 2017, 73-74. 
15 Koyama 2016, 22-23. 
16 Larsen 1999. Stilhed – En studie i Manets tidligt-moderne produktion i lys av Adornos æsthetisk-teoretiske 

bestemmelse af det moderne værk. 
17 Boucher beskriver hur Kiefer har byggt upp fasans symbolik med materiella effekter. Den flera centimeter 

tjocka texturen består av oljefärg, akrylfärg, aska och lera samt av bly från Kölns katedral. Ytan krackelerar och 

vissa avsnitt ser ut att hålla på och falla av helt. Naturföremål såsom vallmofrökapslar och industriella föremål 

såsom taggtråd symboliserar motpoler. Boucher ser taggtråden som både delar verket itu och breder ut sig över 

verkets ytterkant som dissonans. (Boucher 2013, 102-103) 
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därför ofta missförståtts som fascistiska.18 Flodin anser att Bouchers analys av Kiefers verk är 

övertygande och att analysen bekräftar verkets kapacitet att ge röst åt i detta fall de mänskliga 

offren.19 Irmeli Hautamäki har analyserat bl a Kiefers verk Schwarze Flocken (2006) 

utgående från Adornos termer rationalitet, mimesis och sanning. Verkets titel kommer från en 

dikt om Förintelsen av Paul Célan. Jag noterar i synnerhet att Hautamäki ser en slags dubbel 

sanningshalt i verket i och med att hon tolkar landskapet som ett minnesmärke för såväl döda 

judiska offer som döda nazi-soldater. På målningen ser gravstenarna ut som svarta kvistar 

som påminner om ett äldre tyskt runalfabet som nazisterna använde för sina typografiska 

element.20 Ifall man inte kände till detta samband skulle verket förbli en gåta. Det är knappast 

en tillfällighet att de båda valde att analysera verk som behandlar Förintelsens trauman 

eftersom detta tema hade ett så stort inflytande på Adornos teori och även på hans tankar om 

förhållandet mellan människan och naturen.   

1.4 Keramikskulptören och nutidskonstnären Kim Simonsson 

Kim Simonsson (f. 1974 i Esbo) utexaminerades från Konstindustriella högskolan (numera 

Aalto universitetet) i Helsingfors år 2000. År 2004 valdes han till årets unga konstnär21 i 

Finland. Idag verkar han i två ateljéer – vid Fiskars bruk i Raseborg och i Föreningen Arabias 

konstavdelnings lokaler i Helsingfors där han har tillgång till en brännugn för keramiken.  

Konstnärens curriculum vitae innehåller en imponerande lista över utställningar i många 

olika länder. Hans verk finns i många museisamlingar och privatsamlingar samt på offentliga 

platser såsom till exempel på metrostationen i Hagalund i Esbo.  

Kim Simonssons första skulpturer var stora och vita porslinshundar av vilka jag granskar två i 

den här avhandlingen. Han säger sig ha inspirerats av små kitschiga porslinsprydnadsföremål 

föreställande t ex hundar, såsom Meissen porslinsfiguriner, men ville skapa deras motsats.22 

Han utvidgade snart sin konstnärliga repertoar till att omfatta gåtfulla barnfigurer i nära 

naturlig storlek, vilka ofta är åtföljda av djurfigurer. Kim Simonsson säger att han gärna vill 

väcka känslor hos publiken och att till och med få betraktaren att gråta. Barnen är hjältar och 

 
18 Boucher 2013, 95-105, 112-113, 116-118. 
19 Flodin 2014, 146. 
20 Hautamäki 2016.  
21 Valet av årets unga konstnär i Finland ordnas av Tammerfors konstmuseum och Tammerfors stad för unga 

bildkonstnärer under 35 år.  
22 Langhammer. In the Studio – Kim Simonsson, Fiskars. Collectors Agenda. 
https://www.collectorsagenda.com/en/in-the-studio/kim-simonsson. 
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djuren är underkastade och lidande stackare i hans konst, men han betonar ändå vikten av 

flera tolkningsmöjligheter.23 Med de till en början vitglaserade barnfigurerna ville han 

medvetet skapa något som i viss mån upprör och som betraktaren inte riktigt känner igen. 

Barnfigurernas märkliga och djurliknande ögon kommer av att Simonsson använder 

ögonmaterial som vanligtvis används på uppstoppade hjortdjur. Simonsson kallar effekten 

som han skapar för något sublimt hotfullt.24  

Formmässigt kan Kim Simonssons verk ses som en stilblandning av västerländsk estetik och 

asiatisk populärkultur såsom japansk manga.25 Skulpturerna har också beskrivits som 

inspirerade från animefilmer eller vetenskapliga fantasier.26  Kim Simonsson beskriver sig 

själv som en filmregissör och sina keramikskulpturer som skådespelare i tredimensionella 

stillbilder färdiga för filmning.27 Till Kim Simonssons förebilder vad gäller själva 

formgivningen hörde i början den japanske konstnären Takashi Murakami (f. 1962) som 

förknippas med det postmoderna superflat-begreppet, vilket syftar på platthet i konsten. 

Likaså inspirerades han av den amerikanske skulptören Jeff Koons (f. 1955)  vars neo-pop-

konstverk fick Kim Simonsson att inse att det går att skapa nutidskonst av det gamla 

materialet keramik.28  

Kim Simonssons keramik-teknik är i grunden traditionell. Han gör först en liten 

miniatyrmodell av sin idé. Efter att ha format den planerade figuren av en klump solid lera 

gör han en gipsform av den. Han pressar sedan skulpturen i gipsformen och efteråt glaserar 

eller målar han den.29 Han är rationell i och med att han också tillverkar vissa färdiga delar 

som han använder för olika skulpturer. Hans stil har ändrats med tiden från monokromatiska 

vita ytor till mossiga gröna ytor, men hans skulpturer är ändå lätta att känna igen. 

Utställningskuratorers texter tar ofta fasta på att Kim Simonssons verk handlar om 

människans förhållande till naturen, materialismen, konsumtionssamhället och auktoriteter. 

Hans barn- och djurfigurer ses som offer för de vuxnas agerande.30 Det finns också referenser 

 
23 Didrichsen 2009, 54-56. 
24 Langhammer. In the Studio – Kim Simonsson, Fiskars. Collectors Agenda. 

https://www.collectorsagenda.com/en/in-the-studio/kim-simonsson. 
25 Didrichsen 2019, 12. 
26 Galerie Nec (Nilsson et Chiglien). Kim Simonsson. https://galerienec.com/artists/kim-simonsson/. 
27 Arffman 2004, 41. 
28 Tampereen taidemuseo, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=e0PiPKfEksw. 
29 Tampereen taidemuseo, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=e0PiPKfEksw. 
30 Didrichsen 2009, 16, 21. 

https://galerienec.com/artists/kim-simonsson/
https://www.youtube.com/watch?v=e0PiPKfEksw
https://www.youtube.com/watch?v=e0PiPKfEksw
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till sagor där människor förvandlas till djur som ett straff för att de har gjort något förbjudet.31 

Sådant återspeglar människans rädsla för naturen och hennes behov av att kontrollera den. 

2. TEORI 

2.1 Bakgrund 

Adorno var en teoretisk samhällskritiker och filosof som utgående från den tyska filosofiska 

traditionen32 skapade sin egen teori. Adorno och kollegan Max Horkheimer verkade framför 

allt vid universitetet i Frankfurt där de blev frontfigurer för den kritiska teorin som förknippas 

med den så kallade Frankfurtskolan.33   

Med Karl Marx (1818–1883) delade Adorno uppfattningen om att det inte är möjligt att 

separera naturen från mänsklighetens historia. Med naturhistorien menade Marx den så 

kallade ”andra naturen”, vilken hängde ihop med hans kritik av kapitalismen och utnyttjandet 

av naturresurser.34  Den ”andra naturen” skall uppfattas som ett resultat av den samhälleliga 

utvecklingen och den sociala verkligheten som människan har skapat. Det var faktiskt redan 

år 1932 som Adorno för första gången framförde kritik mot människans destruktiva 

förhållande till naturen i sin essä ”Idén om naturhistorien” (Die Idee der Naturgeschichte). 

Med naturhistorien menar han inte bara naturliga förändringar utan också spår av hur 

mänskligheten har påverkat naturen under historiens lopp. Överlevnadsträvanden är en 

väsentlig del av mänsklighetens historia och dominerandet av naturen har varit en 

överlevnadsstrategi för människan.35   

Adornos etiska tankegångar om djur och natur och hans estetiska teori om konstens roll vävs 

ihop. Samtidigt som hans texter är filosofiskt inriktade intresserar han sig också för den 

estetiska erfarenheten av enskilda konstverk, ibland in i minsta detalj.36 För mig som 

konsthistoriker är denna inställning intressant och värd att undersöka närmare. Adorno 

använde sin egen estetiska teori till att kritiskt analysera främst musikstycken och litteratur 

 
31 Didrichsen 2009, 18: ”För att släcka sin törst dricker brodern, trots systerns förmaningar, ändå ur den tredje 

källan och förvandlas till ett litet rådjur” skrivs om verket Immaculate Conception (verket analyseras inte i den 

här avhandlingen).   
32 Till den tyska filosofiska traditionen räknas bl a Heidegger, Hegel, Kant, Marx och Nietzsche. 
33 Jarvis 1998, 15, 17. 
34 Cook 2014, 7-8. 
35 Cook 2014, 1-2. 
36 Jarvis 1998, 90-92. 
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och bara i viss mån målningar37.  Adorno förespråkade modernismen och avant-garde. Han 

hade en skeptisk inställning till den europeiska klassicismens och neoklassicismens 

skönhetsideal innefattande även konsthistorikern och arkeologen Johann Winckelmanns 

(1717–1768) idéer om de konstnärliga idealen. Adorno såg en paradox mellan den antika 

grekiska konstens skönhet och harmoni och det antika grekiska samhällets brutala 

krigsföring, slaveri och förtryck.38 Detta kan kopplas till att Adorno själv utsattes för 

judeförföljelserna och tvingades tillbringa flera år i exil. Det finns ett klart samband mellan 

hans tankar om människans förtryck av djur och natur och människors förtryck av andra 

människor. Om judarna behandlades som djur, hur är det då att vara djur? Upplysningens 

dialektik innehåller påfallande mycket referenser till antisemitismen39. I övrigt är boken ett 

kritiskt ställningstagande till upplysningens negativa verkningar på naturen. 

I sitt arbete med estetisk teori utgick Adorno ifrån den samtida konsten – det som har kommit 

att kallas för den modernistiska konsten. Då Estetisk teori utkom år 1970 hade den 

postmodernistiska konsten redan hunnit få fotfäste. Liksom Adorno var postmodernisterna 

skeptiska till att vetenskapliga och teknologiska framsteg alltid betyder framsteg även på det 

humana planet. Erinrande sig om krigets fasor drog de t o m paralleller mellan framstegen 

och onda människor som förtrycker och förstör.40 Postmodernismen41  uppstod som en 

reaktion på modernismens idealistiska tankegångar som hade bildats i takt med samhällets 

utveckling ända sedan mitten av 1850-talet.42 Den postmodernistiska konsten skulle befatta 

sig med sociala samhällsfrågor. Stilen var fri och gränserna mellan så kallad hög konst och 

låg konst började suddas ut, vilket tog sig uttryck i att element från populärkultur började 

synas också i konstverk. Prövande nya gränser lösgjorde sig den konstnärliga kreativiteten 

från gamla traditioner och formella regler.43 Den rätt svårgreppade postmodernismen varade 

fram till 1990-talet, men dess drag har också levt vidare in i nutidskonsten.44 Åtminstone 

 
37 Såsom till exempel Pablo Picassos målning Guernica som skildrar förödelsen av tyska bomber över 

civilbefolkningen i byn Guernica under det spanska inbördeskriget år 1937. (Boucher 2013, 9) 
38 Hohendahl 2016, 83. 
39 Se t ex det enskilda kapitlet Antisemitismens element. 
40 Duignan, 2022. "postmodernism". Encyclopedia Britannica, 

https://www.britannica.com/topic/postmodernism-philosophy. 
41 Termen ”postmodern” började tillämpas i och med att Jean-François Lyotard (1924–1998) gav ut rapporten 

La Condition Postmodern: rapport sur le savoir (Den postmoderna tillståndet: Rapport om kunskapen) år 1979.  

Lyotard definierade det postmoderna som en misstro mot övergripande ramar som styr tänkandet i samhället, 

som t ex att ständiga framsteg leder till ett fulländat samhälle och människans frigörelse. (Forsberg 2009).  
42Duignan, 2022. "postmodernism". Encyclopedia Britannica, 

https://www.britannica.com/topic/postmodernism-philosophy. 
43 artincontext.org, 2022. https://artincontext.org/postmodern-art/. 
44 artincontext.org, 2022. https://artincontext.org/postmodern-art/. 

https://artincontext.org/postmodern-art/
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inledningen på Kim Simonssons konstnärliga bana torde ha formats ännu under 

postmodernismens inflytande eftersom tidsgränserna mellan olika konstriktningar inte är så 

exakta.  

En av de mest inflytelserika representanterna för postmodernismen var den tyske konstnären 

Joseph Beuys (1921–1986) i vars konst djuren hade en framträdande roll. Han var framför 

allt en performanskonstnär och skulptör, men tecknade också gärna hjortar.45 Hur såg då 

postmodernistisk teori på djur i konst? Konsthistorikern Steve Baker förklarar i The 

Postmodern Animal (2000) förenklat att konstnärer kan närma sig djurtemat på två sätt: djur-

stödjande eller djurskeptiskt. Med djurskeptisk konst menar han konst som förhåller sig 

skeptiskt till hur djur är ett resultat av kulturell konstruktion och klassificering som bara ser 

till människans behov.46 Det postmoderna djurets konstnärliga form kan variera från riktiga 

djur (levande eller döda, uppstoppade hela eller deras kroppsdelar) till djurfigurer som 

tillverkats i en konstnärs studio. Baker ser människans möte med det postmoderna djuret som 

en konfrontation som kan ske i verket eller mellan verket och betraktaren. Här kan 

tredimensionella skulpturala verk vara till fördel.47 Enligt Baker skall det postmoderna djuret 

tillåtas att behålla sin form i konsten (holding-to-form). Skapandet av igenkännbara  bilder av 

djur i konsten betyder att respektera djurets annanhet (otherness) som sådan och djurets 

kravlösa existens. Djurrepresentationen skall inte belastas med antropomorfistiska betydelser 

som till exempel symbolism som är ett mänskligt påhitt. Givetvis finns det gränsfall, men just 

de kan vara de mest intressanta och fantasieggande verken.48   

2.2 Människa och djur 

I det här avsnittet belyses hur Adorno ser på förhållandet mellan människa och djur. Adorno 

ansåg att begreppet humanism inte kunde användas för att betona den mänskliga kapaciteten. 

Orsaken var att han ansåg det vara omänskligt att undantränga sådant vi har gemensamt med 

 
45 Wolf s.a. https://magazine.artland.com/the-other-joseph-beuys-the-drawings-of-the-myth-making-action-

artist/. 
46 Baker 2000, 9.  
47 Baker 2000, 50-53. 
48 Baker 2000, 82, 96-97.  
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djuren – vår djurlikhet49.50  Det som vi idag uppfattar som humanism grundar sig på 

konceptet humanitas vars innebörd har formats genom tiderna. Enligt antikens filosofer 

ansågs humanitas innebära en viss högre mänsklig standard i fråga om moral och lärdhet och 

ansågs vara motsatsen till det lägre djuriska, barbariska (barbaritas) och vulgära. Denna 

uppfattning kan spåras till den grekiske filosofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) som dessutom 

sådde uppfattningen om att även människor har olika värde sinsemellan.51 I det medeltida 

religiösa samhället stod det gudomliga (divinitas) över humanitas som nu fick stå för den 

svaga människan. Från och med tiden för renässansen började konceptet humanitas förändras 

mot det vi idag kallar för humansim. Med humanism menas mänskliga värden såsom 

rationalitet och frihet, men också människans felande och begränsningar samt, såsom Erwin 

Panofsky lyfter fram, ansvarsfullhet och tolerans.52 Detta låter förvisso bra, men humanismen 

behöver emellertid en brådskande uppdatering, vilket märks i aktuella diskussioner om 

posthumanism och om antropocens53 negativa långtidsverkningar.  

Vad menas då egentligen med djurlikhet? Att upptäcka den djurlika sidan i människan 

betyder för Adorno varken att det mänskliga tillståndet sätts åt sidan eller att det djurlika 

tillståndet måste övervinnas.54 Det är huvudsakligen genom att ta ställning till Immanuel 

Kants (1724–1804) moraliska tankar om djur som Adorno skapade sin egen människa-djur-

filosofi. Det finns därför anledning att känna till de grundläggande dragen i Kants 

djurfilosofi. Adornos skarpaste kritik55 mot Kant gäller just Kants syn på djurs och 

människans olikheter. För att kontra Kants lära använder Adorno begreppet djurlikhet genom 

vilket han förespråkar vikten av att reflektera över människans likhet med djuren. Kant 

tillbakavisade förvisso René Descartes56 tes om att djur är liksom maskiner men däremot 

 
49 Adorno använde termen Tierähnlichkeit. I Svenska Akademiens Ordbok finns inte djurlikhet, men däremot 

djurlighet som bl a definieras som den animala, djuriska delen av människan. Även djuriskhet kan användas 

enligt ordboken. Anthony Hollingsworth använder ombytligt termerna animality och animal-likeness. Den 

närmaste översättningen till svenska skulle emellertid vara djurlikhet som Camilla Flodin använder i sin 

doktorsavhandling. För att vara konsekvent använder jag ordet djurlikhet.  
50 Basnett 2021, 107. 
51 Basnett 2021, 3-13. 
52 Panofsky 1955, 1-2. 
53 En ny geologisk tid som kan betecknas som människans tidsålder. 
54 Basnett 2021, 107. 
55 Jonathan Hollingsworth uppmärksammar om att mycket av Adornos kritik mot Kant inte gäller Kants 

egentliga filosofi utan sättet på vilket Kants filosofi blev föremål för politisk instrumentalisering. 

(Hollingsworth 2020, 4) 
56 Descartes framförde sina redan vid den tiden tvivelaktiga tankar om att djur inte har kapaciteten att erfara 

känslor såsom glädje eller smärta eftersom de inte kan kommunicera på samma sätt som människor utan snarare 

bara är maskiner. (Gren 2018,7)  
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ansåg han att djur saknar självmedvetenhet.57 Jag tar härefter hjälp av Jonathan 

Hollingsworth58 som i sin magisteravhandling har rett ut Kants ståndpunkt. Kants djuretik 

befattar sig med hur människan skall använda djur till sin egen nytta. Kants tes är att om 

människan beter sig grymt mot djur så riskerar hon att bete sig likadant mot människor. Detta 

antropocentriska synsätt är själviskt och ser inte till djurens bästa eftersom djuren inte är 

direkta objekt för människans moraliska handlingar. Enligt Adorno bottnar Kants inställning i 

att han föraktar människans djurlikhet och därför vill dra en klar gräns mellan människan och 

djur. Kant tillskriver endast människan värdighet och han anser att likna människor vid djur 

är en förolämpning gentemot människan. Enligt Kant är djur irrationella varelser som bara 

följer sina instinkter medan människan däremot är en rationell varelse som kan motstå sina 

naturliga impulser och göra val som inte drivs av instinkt. Enligt Kant kan allt i naturen ses 

som ett potentiellt instrument för människan och djur är bara en utbytbar vara med en 

prislapp.59  

Det bör nämnas att Kant också drog vissa moraliska gränser och att han ansåg att människan 

har vissa plikter gällande (inte gentemot) djur såsom till exempel att undvika att behandla 

dem med grymhet. Hollingsworth påpekar att redan Arthur Schopenhauer (1788–1860) 

kritiserade Kant för att detta slags moral endast är till för att hjälpa människan att känna 

medkänsla för och respektera andra människor och att medkänslan eller medlidandet för 

själva djuren inte riktas direkt mot dessa60. Av detta kan man härleda att Kant betraktar 

djurplågeri som ”omänskligt”. Kant godkände vetenskapligt berättigade experiment inklusive 

vivisektion. Att döda djur som sport är inte acceptabelt och de skall inte heller tvingas att 

arbeta över sina kapaciteter.61  

Basnett nämner att Adorno inte verkar ha idkat djurstudier i någon större grad, men att han 

ofta använder bildliga uttryck (troper) där olika djurarter ingår. På det sättet påminner Adorno 

hela tiden om människans misslyckanden.62 Likaså Christina Gerhardt indikerar att djurtroper 

förekommer i hela hans produktion och att syftet alltid är att uppmärksamma om människors 

 
57 Gren 2018, 12. 
58 Hollingsworths handledare var den kända Adorno-forskaren Deborah Cook. 
59 Hollingsworth 2020, 1-3, 5-9.  
60 I The Basis of Morality skrev Arthur Schopenhauer: “Compassion for animals is intimately associated with 

goodness of character, and it may be confidently asserted that he who is cruel to animals cannot be a good man.” 

(goodreads.com. https://www.goodreads.com/quotes/398514-compassion-for-animals-is-intimately-associated-

with-goodness-of-character) 
61 Hollingsworth 2020, 15-20, 24; se även Flodin 2021, 109-111. 
62 Basnett 2021, 12. 



13 
 

 
 

omänsklighet.63  Såsom jag nämnde tidigare menade Adorno med ”omänskligt” att 

människan inte erkänner sin djurlikhet. Jag kan bekräfta att det exempelvis i boken 

Upplysningens dialektik finns rikligt med referenser till djur64. I bokens avsnitt ”Människa 

och djur” kritiserar Adorno och Horkheimer människan för att ha uppvärderat sig själv 

genom att nedvärdera djuren.  

Efter Adorno har ett flertal filosofer och teoretiker närmat sig frågan om förhållandet mellan 

djur och människa. Bland de mest kända finns Jacques Derrida (1930–2004) som 

förespråkade Adornos tankar om djur, skrev Djuret därför jag är65 samt tilldelades Adorno-

priset av staden Frankfurt år 2001.66  Till dessa hör också Gillez Deleuze (1925–1995) och 

Félix Guattari (1930–1992), vilka skrev Tusen platåer67, Jay M. Bernstein (f. 1947), även han 

en ledande tolkare av Adorno samt Donna Haraway (f. 1944) som är känd för post-

antropocentriska tankegångar. Allmänt taget präglas diskussionen idag av termer såsom 

antropocen, posthumanism och ekokritik. Av de nutida tänkarna vill jag särskilt lyfta fram 

filosofen Rosi Braidotti (f. 1954) som i likhet med Adorno kritiserar det människocentrerade 

synsättet. I sin bok The Posthuman (2013) närmar hon sig posthumanismen ur en anti-

humanistisk synvinkel och betonar vikten av post-antropocentrisk humaniora, såsom t ex 

djurstudier och ekokritik.68 Hon introducerar begreppet zoe med vilket hon menar ett slags 

världsåskådning eller livskraft som inbegriper alla naturväsen på ett jämlikt sätt utan 

rasdiskriminering (species-ism) och hierarkier. Den dualistiska och exkluderande relationen 

mellan djur och människa skall ersättas med ett jämlikt förhållande där människan inte längre 

står i centrum. Braidotti förkastar normativa och invanda tankesätt (doxa) och efterlyser 

istället experimentiella och kreativa lösningar.69 

 
63 Gerhardt 2006, 160. 
64 Exempel:  ”Djurvärlden får en stunds uppmärksamhet först när de sista exemplaren -- går under i namnlösa 

plågor. --Den långhalsade giraffen och den kloka elefanten är kuriositeter --. I Afrika, den sista kvarvarande 

kontinenten, som förgäves sökt rädda sina arma hjordar undan civilisationen, utgör de landningshinder för 

bombplanen i nästa krig. De kommer att utrotas helt och hållet. -- I denna illusionsbefriade värld -- betraktas 

respekt för djur inte bara som sentimentalitet utan som ett svek mot framsteget. Hela jorden vittnar därför om 

människans storhet och ära. I krig och fred, på arena och slaktbänk, från det långsamma ihjälpinandet, av den 

ensamma elefant som primitiva människohorder genom en första planeringsinsats lyckats övermanna och fram 

till dagens frimaskiga exploatering av djurvärlden --. -- pekingeseransiktet representerar -- ett slags vanställd 

natur”. (UD 1981, 280-288 ; DE 2002, 204-211.). 
65 Den franska originalversionen L’animal que donc je suis utkom postumt år 2006. Den baserar sig på ett långt 

tal han höll vid ett seminarium år 1997. 
66 Gerhardt 2006, 161. 
67 Den franska originalversionen Mille Plateaux utkom år 1980. 
68 Braidotti 2013, 145-146. 
69 Braidotti 2013, 60, 71,104. 
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2.3 Den naturbehärskande människan 

I det här avsnittet går jag kort igenom vad Adorno menar med upplysning, naturbehärskning 

och rationalisering. Dessa är fundamentala för förståelsen av Adornos kritik av människans 

förhållande till djur och natur. De behövs både på en allmän nivå i själva verksanalysen och 

för förståelsen av termerna i avsnitt 2.4. som kommer att bilda stommen för verksanalysen.  

Upplysningen 

Enligt Adorno och Horkheimer förändrade upplysningen på ett avgörande sätt människans 

förhållande till naturen. Med termen upplysning70 menar de inte direkt den europeiska 

upplysningstiden (tiden ”från Descartes till Kant”) utan de syftar på processen som innebar 

avmytologisering, sekularisering eller avförtrollning av mytiska, religiösa och magiska 

representationer som dittills hade styrt människors liv.71 Redan den tidiga människan hade  

genom magiska riter och offrande av till exempel djur strävat till att få makt över naturen, 

men ännu på naturens villkor.72 Till Adornos centrala teser hör de facto att magi och myter 

redan var former av ett slags tidig upplysning.73 Offrandet var en form av klassificering och 

ersättande struktur.74 I och med upplysningen övergick naturen från att ha varit helig och 

värdefull i sig själv till att uppfattas som människans redskap.75 Upplysningen innebar 

kunskapsmässiga och vetenskapliga framsteg som skulle befria människan. Samtidigt som 

Adorno och Horkheimer inte förnekar de gjorda framstegen vill de uppmärksamma om de 

negativa följderna och det lidande som upplysningsprocessen har medfört.76 De bejakar att 

upplysningstänkandet syftar på ett fritt samhälle, men att vi samtidigt bevittnar en motsatt 

tendens – självförstörelse och naturfångenskap.  

Naturbehärskningen 

Naturbehärskningen är det övergripande temat för avhandlingen. Enligt Frankfurtskolan 

innebär behärskningen av ett naturväsen att bestämma om dess mål och syften samt om 

 
70 I Upplysningens dialektik skriver de:  ” Upplysning i ordets vidaste innebörd av framåtskridande tänkande har 

alltid syftat till att befria människorna från fruktan och göra dem till sina egna herrar. Men över den fullständigt 

upplysta världen strålar samtidigt katastrofens segertecken. Upplysningens program var att avmystifiera världen. 

Den ville lösa upp myter och ersätta inbillning med vetande.” (UD 1981, 17; DE 2002, 1) 
71 Jarvis 1998, 24-25. 
72 Flodin 2011, 2. 
73 Jarvis 1998, 17; UD 1981, 26; DE 2002, 8.  
74 Jarvis 1998, 29-30. 
75 Hollingsworth 2020, 22. 
76 Flodin 2009, 29.  
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medel för att uppnå dessa på så sätt att de avviker från sådana val det självt spontant skulle 

göra. Behärskning handlar om mer än bara kontroll och får naturväsen att lida eftersom de 

hindras från sitt normala beteende.77 Behärskning är därmed ett mycket vidare begrepp än 

endast grymhet och våld.78  

För Adorno betyder naturbehärskningen inte bara behärskning av den yttre naturen utan 

också behärskning av den egna mänskliga inre naturen och impulsen samt behärskningen av 

andra människor. För detta finner han bekräftelse i sin analys av den grekiske poeten 

Homeros berättelse om Odysseus och sirenernas sång. Han betraktar berättelsen som ett 

konstverk i vilket han identifierar alla de nämnda formerna av behärskning.79 Sirenerna och 

deras lockande sång representerar den hotfulla yttre naturen som Odysseus lyckas bemästra. 

Genom att binda fast sig vid en båtmast och därmed hindra sig själv från att gå i land till 

sirenerna motstår Odysseus lockelsen. Han offrar sin egen inre natur samtidigt som han 

distanserar sig från den yttre naturen. Genom att han ändå kan lyssna till sången medan han 

är fastbunden vid masten blir upplevelsen till en njutning på avstånd. Naturen reduceras till 

ett manipulerbart objekt och priset är en reducerad och utarmad erfarenhet för Odysseus 

själv.80  

För Adorno blir sången en form av konst då Odysseus njuter av den endast på avstånd. 

Adorno drar paralleller till en konstbesökares upplevelse. Sången, dvs konsten, blir till ett 

föremål för kontemplation som är separerat från själva handlingen i samhällets verklighet. 

Distansen från verkligheten gör konsten till något mer än verkligheten. Konsten blir platsen 

för minnet av det som offrats och detta minne är förutsättningen för konsten sanningshalt.81 

Den konst som erbjuder offrets perspektiv av den naturbehärskande historien har enligt 

Adorno sanningshalt.82 Konsten kan med andra ord synliggöra och bevara bilden av naturens 

och djurs lidande. Anthony Cascardi preciserar att förutom att finnas i själva konstverket så 

finns sanningshalten också i historiebildningen, på den kulturella platsen och i den sinnliga 

och känslomässiga responsen den framkallar.83  

 
77 Stone 2006, 233. 
78 Hollingsworth 2020, 24. 
79 Jarvis 1998, 27. 
80 Flodin 2009, 45-50; UD 1981, 61-100; DE 2002, 35-62. 
81 Flodin 2009, 47.  
82 Flodin 2009, 147. 
83 Cascardi 2010, 11. 
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Rationaliseringen 

Adorno använder sig av sociologen Max Webers (1864–1920) begrepp ”avförtrollningen av 

världen” (Entzauberung der Welt) 84.85 Med denna menar Weber den historiska 

rationaliseringsprocessen av det moderna västerländska samhället. I existensen finns inte 

längre plats för magi, utan den moderna människan sitter i en klaustrofobisk järnbur86.87 

Järnburen är metaforen för ett samhälle med byråkratiska strukturer och kapitalistiska samt 

teknologiska målsättningar som gör att individen inte känner sig fri. Rationaliseringen i 

samhället har varit så radikal att själva upplysningen blivit något statiskt mytiskt som är svårt 

att ändra.88  Med andra ord har rationaliseringen lett till ett fastlåst tänkande och människor 

har svårt att åstadkomma en förändring. Flodin lyfter fram tre aspekter ur Stones diskussion 

beträffande denna så kallade avförtrollning: För det första ser människan inte längre naturens 

inneboende mening. För det andra tror hon sig känna naturen och dess hemligheter helt och 

hållet. För det tredje har människan tappat vördnaden för naturen eftersom den inte längre 

uppfattas som ”helig” och befolkad av gudomliga eller demoniska varelser. Samtidigt som 

avförtrollningen underlättar behärskningen av naturen slår de negativa följderna tillbaka mot 

människan.89 Adorno vill se en återförtrollning med vilken han menar en ny världsåskådning 

där vi respekterar och bryr oss om naturen utan att vi har behov av att förstå den helt och 

hållet genom våra behärskningsmetoder.90 Enligt Stone är Adornos återförtrollning atypisk, 

eftersom den uppmärksammar oss om vad som är fel och borde upphöra i stället för att ange 

vad som komma skall. Han vill göra oss medvetna om att vår livsstil hittills bara har gått ut 

på att bekämpa och dominera naturen. Stone påpekar att Adorno tydligt förespråkar 

nödvändigheten av att överdriva informationen om problemen för att effekten skall vara 

tillräcklig.91  

 
84 Den svenska översättningen Estetisk teori från 2019 använder ”världens avförtrollning” (se t ex s. 85) medan 

översättningen Upplysningens dialektik från 1981 talar om ”att avmystifiera världen” (se t ex s. 19). Camilla 

Flodin har även hittat ”eliminerandet av magin ur världen” (se Flodin 2009, s.191, not 44) som enligt mitt 

omdöme bäst säger vad det handlar om. Jag använder dock ”avförtrollning” som ligger närmast tyskans 

Entzauberung. 
85 ET 2019, 85; AT 2002, 54. 
86 I den tyska ursprungsversionen talar Weber om stalhartes Gehäuse som betyder ett stålhårt hölje eller en 

stålhård behållare, men som översatts till engelskan som ”iron cage” av Talcott Parsons (Cole, 2019. 

https://www.thoughtco.com/understanding-max-webers-iron-cage-3026373) 
87 Lehmann 2009, 11. https://web.archive.org/web/20110408200825 
88 Jarvis 1998, 24-25. 
89 Flodin 2009, 25-26. 
90 Stone 2006, 232. 
91 Stone 2006, 243, 248-249. 



17 
 

 
 

2.4 Konstens roll 

Från och med det här avsnittet övergår jag till att diskutera konsten och dess uppgift att ge 

den lidande naturen och djuren en röst. Jag koncentrerar mig på de termer som jag anser 

stödja verksanalysen. Termerna handlar om hur Adorno anser att det konstnärliga uttrycket 

för naturens lidande bör vara. Jag betraktar detta avsnitt som en del av själva analysarbetet, 

men av strukturella orsaker presenterar jag det separat från själva verksanalysen.  

Mimesis 

Mimesis är en central del av Adornos teori kring konsten och naturen. Mimesis kommer 

ursprungligen från det antika grekiska språket och betyder imitation eller härmning. 

Aristoteles ansåg att mimesis hänger ihop med människans behov av att skaffa sig kunskap. 

Aristoteles begränsade inte mimesis till bara direkt representation eller imitation av objekt 

utan hans koncept innehöll också möjligheten till en imaginär omformning.92 I och med 

upplysningen blir naturen manipulerbart material – ett objekt. Objektet som tidigare 

uppfattades som mimetiskt, innehållande tanken om släktskap eller likhet med subjektet 

(människan), blir i stället föremål för identifiering och klassificering enligt människans 

villkor. Mimesis börjar samtidigt förknippas med konsten – som något oidentifierbart, 

oklassificerbart och fiktivt.93  

Adornos kollega och nära vän Walter Benjamin (1892–1940) hade redan före Adorno ägnat 

sig åt begreppet mimesis. Benjamin ser i människans mimetiska fallenhet både en 

naturmässig och en historisk komponent eftersom både den mimetiska förmågan94 och 

objekten förändras över tiden. I den ständiga processen både reproduceras och transformeras 

samhället och nya mimetiska objekt jämte relaterade nya regler och former uppstår.95 Basnett 

identifierar särskilt tre aspekter ur Benjamins teori som Adorno utgick ifrån:  mimesis har 

gjort samhället till vad det är, mimesis förmedlas via sina olika historiska former och mimesis 

har förmågan att uttrycka saker på nya sätt. Det är förmågan att föra samman fenomen på nya 

 
92 Basnett 2021, 88. 
93 Jarvis 1998, 27. 
94 Benjamin skriver att den mimetiska förmågan kunde ses i t ex tidigare danser där människan härmade något 

från naturen. Han säger sig kunna skönja ett förfall i den mimetiska förmågan idag. (Benjamin et al. 1986, 333-

334) 
95 Basnett 2021, 125-127 ; Benjamin et al. 1986, 333-334. 
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sätt och hitta nya uttrycksformer som är speciellt intressant med tanke på Adornos teori om 

konstens betydelse.96 

Till människans naturliga beteende hör att då vi varseblir eller förnimmer något gör vi ett 

omdöme i tanken och bestämmer oss för vad vi ser och imiterar det. Resultatet av vår 

varseblivning är mimesis.97 Barn ackumulerar sina mimetiska färdigheter typiskt via olika 

slags lekar och spel samt genom att härma andra i sin omgivning.98 De smälter mimetiskt in i 

samhället genom att de reproducerar objekt i sina aktiviteter.99 Adorno säger:  

”I det clownartade elementet erinrar sig konsten på ett trösterikt sätt sin förhistoria i 

den djuriska protovärlden. De små barnens och djurens språk förefaller vara ett och 

samma.”100 

Mimesis och rationalitet står i ett dialektiskt förhållande till varandra. De är inte rena 

motsatser utan snarare förmedlade och beroende av varandra. Den inre rationaliteten, dvs den 

konstnärliga formen, får de olika elementen i konstverket att kommunicera med varandra och 

kan likväl ge röst åt den undanträngda naturen även om konstverket är skapat av den 

rationella människan.101 För Adorno är mimesis mer en impuls än en förmåga – en 

känslomässig konstnärlig impuls som hänger ihop med det omedvetna.102 Mimesis är inte ett 

försök att kopiera naturen utan är i stället en strävan till att bli liksom naturen för att kunna 

skaka av rädslan för den.103  

Lidandet 

Att lida betyder inte bara att känna smärta utan också att utsättas för något eller att utstå något 

som till exempel en förändring. I lidandet ingår därför ett passivt element som tvingar in i en 

identitet och en mental fångenskap fastställd av samhället.104 I Estetisk teori skriver Adorno: 

”Men vad vore konst som historieskrivning om den skulle skaka av sig minnet av det 

ackumulerade lidandet?”105  

 
96 Basnett 2015, 486, 490-491. 
97 Boucher 2013, 54, 60. 
98 Basnett 2021, 125-127. 
99 Basnett 2015, 488. 
100 ET 2019, 175 ; AT 2002, 119. 
101 Flodin 2009, 40, 62, 150. 
102 Basnett 2015, 493 ; Boucher 2013, 114-116. 
103 Jarvis 1998, 31. 
104 Basnett 2021, 104. 
105 ET 2019, 368 ; AT 2002, 261. 
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Det natursköna vittnar om det lidande som naturen och naturföremålen har utsatts för av 

mänskligheten i historien. Ett exempel är kulturlandskapet som Adorno förknippar med 

romantikens ruinkult och som han menar bär spår av människans ingrepp och därmed vittnar 

om naturens lidande. Adorno vill återuppliva begreppet om det natursköna inom filosofin för 

han ser det natursköna som ett slags förening mellan det sköna i konsten och det sköna i 

naturen.106 Det var filosofen G. W. F. Hegel (1770–1831) som ursprungligen hade styrt bort 

den filosofiska diskussionen från det natursköna eftersom han ansåg att det var oviktigt i 

jämförelse med det konstsköna. Denna idealistiska betoning av det konstsköna på det 

naturskönas bekostnad härrörde från tron på det överlägsna mänskliga förnuftet och dess 

separation från naturen. Konsten som bara kan skapas av människan måste därför enligt 

Hegel vara viktigare än det natursköna.107  

Adorno å sin sida tänker sig att man bara kan erfara det natursköna indirekt via det 

konstsköna. En direkt erfarenhet av det natursköna riskerar nämligen att ge skenet av att 

naturen inte lider så mycket eftersom människan är blind inför de verkliga problemen. 

Uttryck för lidande innehåller emellertid även något mer än själva lidandet – hoppet om något 

annorlunda.108 Exempelvis Boucher finner i Adornos analys av Pablo Picassos målning 

Guernica också motsatsen till lidandet – hoppet. Konstnären har förevigat detta hopp genom 

att måla ett mänskligt huvud som ropar ut sin smärta över vad som skett och som samtidigt 

vittnar om att saker och ting kunde vara annorlunda. Picasso skildrar lidandet dels via 

användningen av olika gråa nyanser i stället för olika färger, dels via effekten av utspridda 

kroppsdelar både av människor och djur över målarduken. Effekten skulle inte vara 

densamma om personerna och djuren ”bara” hade skildrats som "hela" lidande kroppar. 

Picassos målning tvingar betraktaren att behöva avgöra huruvida konstverket direkt förmedlar 

bilden av katastrofens höjdpunkt eller indirekt bilden av den kommande räddningen.109 Det 

konstnärliga bilduttrycket skapar en memento-upplevelse som ser till att lidandet eller tvånget 

inte glöms och som samtidigt påminner om att situationen kunde vara annorlunda.110 

Konstverk kan dock inte ge någon försäkran om hur saker och ting kommer att bli, allra minst 

 
106 Flodin 2009, 105-107. 
107 Flodin 2020, 181.  
108 Flodin 2009, 107-110. 
109 Boucher 2013, 8-9. 
110 Flodin 2009, 107-108. 
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om utopin, utan de kan bara bevara möjligheten till ändring.111 Eftersom konsten inte kan ge 

en explicit bild av utopin, kan utopin endast visas genom negation112.113 Adorno skriver:  

”I lusten till det bortträngda upptar konsten i sig samtidigt olyckan, den bortträngande 

principen, i stället för att bara verkningslöst protestera mot den.”114 ”I bilden av 

katastrofen – inte en avbild, utan dess potentials chiffer – träder det magiska draget hos 

konstens mest avlägsna förhistoria åter fram under den totala förtrollningen, som ville 

den förhindra katastrofen genom att frambesvärja en bild av den.”115   

Med andra ord kritiserar och protesterar konsten genom att ta in själva olyckan som ett 

moment i konsten själv. Med ”chiffer” förstår jag det konstnärliga bilduttrycket. 

Dissonans 

Adorno förespråkar brutenhet – dissonans116 – framom harmoni, vilket förklarar hans åsikt 

om att klassicistisk konst inte kunde uttrycka naturens lidande. Brutenheten är nödvändig för 

konstverkets sannningshalt och för att ett perspektivskifte som avslöjar lidandet och den 

undanträngda naturen skall kunna fås till stånd.117 Offrets synvinkel är viktig för 

sanningshalten och konsten skall ge naturens stympade gestalt en röst.118 Genom dissonans 

eller brutenhet i ett konstverk upplevs indirekt naturens lidande.119 Adorno  skriver: 

”Dissonans är den tekniska termen för receptionen inom konst av det som estetiken 

såväl som naiviteten kallade fult. Vad som helst kan eller ska kunna utgöra ett moment 

i konsten--. Vikten av detta element tilltog i det moderna så att en ny kvalitet 

framsprang ur det.”120 ”Det gåtfulla i konstverken är deras brutenhet”.121 

 
111 Jarvis 1998, 105.  
112 Geoff Boucher:” Art is desirous, always pointing beyond what exists, which is why it is fundamentally linked 

to negation, that is, to social criticism and the anticipation of reconciliation." (Min fria översättning: Konsten är 

angelägen om att peka på det som inte existerar. Därför är den grundläggande förbunden med negation, dvs 

social kritik och hopp om försoning)  
113 Jarvis 1998, 100. 
114 ET 2019, 35 ; AT 2002, 19.  
115 ET 2019, 55 ; AT 2002, 33. 
116 Enligt Svenska Akademiens Ordbok betyder ”dissonans” en tonkombination som ljuder oskönt, bildl. 

konflikt, missförhållande. Adornos frekventa användning av ordet kommer från hans analys av musik.  
117 Flodin 2019, 71-72. 
118 Flodin 2019, 117. 
119 Stone 2006, 247-248. 
120 ET 2019, 73-74; AT 2002, 45. 
121 ET 2019, 185; AT 2002, 127. 
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För Adorno är också fulhet122 därmed en form av dissonans. Begreppet fulhet förekommer på 

många nivåer, vilket till exempel framgår av den tyske filosofen Johann Karl Friedrich 

Rosenkranz lista123 i boken Det fulas estetik124 från år 1853 som också Adorno hänvisar 

till.125 Adornos argument är att det fula är ett relevant element i den modernistiska konsten 

och framför allt i avant-garde.126 Fulhet betyder mycket mer än bara frånvaro av skönhet. 

Adornos bedömning är att historiskt sett är fulheten äldre än skönheten. Detta kan bland 

annat motiveras med att i arkaiska samhällen användes hotfulla kultmasker. Dessa ”fula” 

masker hade en dubbelfunktion eftersom de var tänkta till att både passivt uttrycka fruktan 

inför naturens makter och aktivt skapa fruktan genom magi. Kulter och tron på magiska 

krafter innebar att människan inte heller då var fri. Adorno menar att konstens separation från 

det arkaiska innebar att det arkaiska började förknippas med det som är fult. Han hänvisar här 

till magin, fruktan och individens ofrihet.127 Det fula i den modernistiska konsten markerade 

återvändandet av det skrämmande, till exempel det med våld stympade och det förtryckta.128 

Jag noterar också Hohendahls precision, vilken jag kommer att få användning för i 

verksanalysen: ”Förvandlingen av det fula till form resulterar i det grymma.”129  

Det svarta 

För Adorno var hans tids radikala konst mörk och svart. Man bör komma ihåg att såsom 

mycket annat av den judiske Adornos idéer kommer ”det svarta” från hans tankar om hur 

människan skulle kunna leva vidare efter andra världskrigets och Förintelsens djupa sår och 

om hur konsten kunde återspegla denna smärta. Flodin menar att svartheten för Adorno också 

 
122 Peter Uwe Hohendahl indikerar att sektionen om det fula i Estetisk teori hör till de mindre bearbetade av 

Adorno. Viktiga aspekter måste därför plockas från andra partier av verket för att kunna skapa en helhetsbild av 

tankarna kring fulheten som Adorno ändå höll för ett väsentligt element. (Hohendahl 2013, 80-81). 
123 Verkets innehållsförteckning listar olika former av fulhet, såsom formlöshet (die Formlosigkeit), amorfi (die 

Amorphie), asymmetri, disharmoni, inkorrekthet, defiguration/deformation (die Verbildung), elakhet (das 

Gemeine), det råa (das Rohe), det vidriga (das Widrige), det plumpa (das Plumpe), det döda och tomma (das 

Tote und Leere), det förfärliga (das Scheussliche), det smaklösa (das Abgeschmackte), det äckliga (das 

Ekelhafte), det onda (das Böse), det kriminella (das Verbrecherische), det läskiga (das Gespenstische), det 

diaboliska (das Diabolische), det demoniska (das Dämonische), det häxlika (das Hexenhafte), det sataniska (das 

Satanische) och karikatyren (die Karikatur).  

(Rosenkranz 1853. https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/rosenkranz_aesthetik_1853) 
124 Min egen översättning av titeln Ästhetik des Hässlichen. 
125 ET 2019, 73; AT 2002, 46.  
126 Hohendahl 2013, 80. 
127 Bernstein 2010, 223-225. 
128 ET 2019, 76.  
129 Fritt översatt från:” The transformation of the ugly into form results in the cruel”. (Hohendahl 2013, 93) 

https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/rosenkranz_aesthetik_1853
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är en form av kritik mot människans manipulation av naturen och den meningslöshet som 

detta förorsakar.130 I Estetisk teori skriver Adorno:  

”För att hålla stånd mot det yttersta och mest dystra i realiteten måste de konstverk som 

inte vill låta sig säljas som tröst göra sig lika detta yttersta och dystra. Radikal konst 

idag är detsamma som dyster, med grundfärg svart. --Det svartas ideal är innehållsligt 

sett en av abstraktionens djupaste impulser.”131  

Adorno talar således om ”abstraktionens impuls” som manar fram den moderna estetiken och 

utarmningen av konstmedlen.132 Min tolkning av detta är att han menar att det konstnärliga 

uttrycket formmässigt blir enklare. Adorno talar om att de avancerade konstarterna känner av 

det svarta idealet ”på gränsen till tystnad”.133 Jensen Suther betonar att det uttryckligen 

handlar om att befinna sig vid randen av tystnad, inte i tystnad.134 Bente Larsen 

uppmärksammar om att Adorno förknippar detta med absolut frånvaro, bestämd negation och 

antagonism. Larsen preciserar att det inte var den svarta färgen som sådan som Adorno 

förespråkade för den moderna estetiken, utan att med det svarta menades frånvaron av färg 

och ljus.135   

Rysningen och ”det estetiska djuret” 

Erfarenheter av konstverk omstrukturerar förhållandet mellan mimesis och det mänskliga 

förnuftet till något som Adorno kallar för den estetiska inställningen.136 Adorno menar att den 

estetiska inställningen kunde definieras som förmågan att rysa och jämför med då man får 

gåshud.137 Här menar han ofrivilliga kroppsliga reaktioner inför konstverk.138 Adorno 

beskriver rysningen (der Schauder, eng. shudder) eller ”omskakningen” (die Erschütterung) 

på följande sätt (svenskans ”tagen” motsvarar shock på engelska):  

”Att bli tagen av betydande verk betyder inte att dessa används för att utlösa några 

egna annars bortträngda emotioner. Det tillhör det ögonblick i vilket den recipierande 

 
130 Flodin 2009, 102. 
131 ET 2019, 65 ; AT 2002, 39-40.  
132 Larsen 1999, 174. 
133 ET 2019, 65 ; AT 2002, 39. 
134 Suther 2017, 110. 
135 Larsen 1999, 172-176. 
136 Basnett 2021, 120-121, 149. 
137 ET 2019, 474; AT 2002, 331. 
138 Basnett 2021, 150. 
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glömmer sig själv och försvinner i verket: omskakningens ögonblick. Det får marken 

att försvinna under fötterna; möjligheten till den sanning som förkroppsligas i den 

estetiska bilden blir i detta ögonblick fysiskt påtaglig.”139   

Adorno influerades här av Benjamins teori om chockupplevelse140. Adorno menar att 

mimetisk reproduktion av chockelement kan få till stånd en förändring av subjektets 

inställning till sin omgivning. Genom att denna chock tas ut ur det verkliga sammanhanget 

och får en konstnärlig tappning i form av förvridna fragment ger rysningen form åt den 

verkliga erfarenheten och sanningen avslöjas för betraktaren. Rysningen blir samtidigt ett 

memento, en påminnelse om subjektets egna begränsningar.141 Adorno påpekar att ”chock” 

inte betyder bara skräckinjagande utan till exempel Picasso skapade ”chocker ” genom 

deformerade former. Adorno påminner också om att harmoni, kanske i form av ett abstrakt 

konstverk, kan vara falsk142.143 Genom rysningen skapar det konstnärliga mimesis ett sken 

som kan göra den estetiska upplevelsen njutbar trots och genom chockeffekten. 

Konstupplevelsen blir inte bara kognitiv utan rentav också kroppslig. Basnett spekulerar i att 

konstbetraktaren kanske medvetet söker sig till dylika upplevelser för spänningens skull.144 

Tack vare distansen mellan konstverket och verkligheten kan således även tunga teman 

behandlas av konsten. Stephanie Belmer (professor i humaniora och filosofi vid Vanier 

College i Montreal) framhåller att Adorno inte nödvändigtvis bara förknippar rysningen med 

sina tankar om konstens roll i försoningen mellan människa och natur utan att rysningen är 

allmängiltig för konstupplevelser.145 Jag håller med om att kombinationen av rysning och 

njutning kan leverera en effektfull konstupplevelse som etsas in i betraktarens minne.  

Basnett tror sig skönja en ny och annorlunda människotyp växa fram i Adornos texter och 

föreslår att kalla denna utopiska och posthumana människa för ”det estetiska djuret”146.147 

 
139 ET 2019, 345-346; AT 2002, 244. 
140 Benjamin utgick från den hetsiga storstadsmiljön, hur man t ex knuffas (Basnett 2015, 530-533). 
141 Basnett 2015, 530-533; ET 2019, 347; AT 2002, 245. 
142 Detta förknippar jag med Geoff Bouchers kommentar i samband med hans analys av Anselm Kiefers 

konstverk om att efter andra världskriget och fram till 1970-talet hade Tyskland varit mentalt blockerat och 

bildförbudet mot fascistiskt innehåll hade utmynnat i konstformer såsom abstrakt expressionism, minimalistisk 

konst och konceptkonst. (Boucher 2013, 99-100) 
143 ET 2019, 408; AT 2002, 287. 
144 Basnett 2015, 532-534. 
145 Belmer 2019, 30. 
146 Han frågar dock sig om vi snarare borde skrida till omedelbara åtgärder i stället för att drömma om en utopi. 

Det redan nu finns möjlighet att använda rörelser som arbetar för djurens rättigheter och befrielse. Kan vi införa 

politiska reformer utan den nya posthumana människan? Kunde man utvidga detta i grunden västerländska 

estetiska subjekt till att också gälla andra traditioner?(Basnett 2021, 557-576) 
147 Basnett 2021, 3-13, 158. 
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Det handlar om hur den ”vanliga” människan inte räcker till för att Adornos idé om en 

försoning mellan naturen och mänskligheten skall få tillräckligt med genomslagskraft. Det 

estetiska djuret skulle betona konstens betydelse som ett medel för att förändra förhållandet 

mellan människan och naturen, utan skarpa gränser mellan det djurlika och det mänskliga 

samt utan våld och behärskning av andra. Basnett menar att Adorno på sätt och vis och 

ironiskt återuppväcker Aristoteles idé om estetisk bildning. Skillnaden är dock att medan 

Aristoteles betonar människans högre värde och godkänner våld som en naturlig del av 

förhållandet mellan människa och djur så vill Adorno frigöra människans djurlikhet.148 Det 

gäller att fråga vad mänsklighet verkligen bör betyda och att skapa ett nytt "djur" som är 

annorlunda det ”ideal” som vi trodde oss redan ha uppnått.149 Det estetiska djuret skulle vara 

subjektet som formas genom två slags estetiska erfarenheter - den mottagande och den 

producerande. I den mottagande erfarenheten av konst finns både ett passivt och ett aktivt 

moment. Det passiva momentet är den ofrivilliga rysningen som ilar genom kroppen då 

subjektet upplever konst. Det aktiva momentet är eftertanken som föds – reflektionen. 

Adornos idé är att då det passiva momentet rubbar de mänskliga koordinaterna så kommer 

det aktiva momentet att förhindra människan från att återgå till sitt gamla jag.150  

Filosofen Albrecht Wellmer (1933–2018), en av Adornos kritiker och medlem av den så 

kallade andra generationen av Frankfurtskolan, har föreslagit att istället för att tala om 

konstens roll i försoningen mellan människan och naturen skulle man betona dess roll i 

försoningen människor emellan. Han skulle vilja förknippa konstens sanningshalt med 

konstens förmåga att kommunicera. Med andra ord skulle konsten kunna få människor att 

agera tillsammans och få till stånd en förändring.151 Flodin vidhåller att Wellmers synsätt som 

baserar sig på Jürgen Habermas (f. 1929) teori om kommunikativt handlande mellan personer 

riskerar att förbise försoningen mellan människa och natur som idag är mer trängande än 

någonsin.152 Jag menar att båda synsätten stadigt hänger ihop.  

 

 
148 Basnett 2021, 3-13, 122. 
149 Basnett 2015, 480-481. 
150 Basnett 2021, 159. 
151 Jarvis 1998, 111-112. 
152 Flodin 2009, 13. 
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3. ANALYS AV KIM SIMONSSONS SKULPTURER 

Konstnären Kim Simonsson presenterades i punkt 1.4. Teorianalysen i avsnitt 2.4 utgör 

stommen för tolkningen av det konstnärliga uttrycket i skulpturerna. Granskningsmetoden 

redogjordes för i punkt 1.2. Jag drar inga skarpa gränser mellan de olika stegen i Panofskys 

modell utan väljer ett mera flytande närmandesätt som möjliggör att jag vid behov kan ta ett 

steg tillbaka för att granska något djupare. Enligt Adorno är ett färdigt konstverk en process 

(ett blivande) som består av ”interpretation, kommentar, kritik”.153 Christian Lotz, professor i 

filosofi, beskriver denna process som att vad vi ser blir en effekt av vårt tänkande medan 

tanken blir en effekt av våra känslor.154  

3.1 Überhund I och Überhund III 

I porslinsskulpturerna Überhund I (1999, bild 1) och Überhund III (2000, bild 2) har Kim 

Simonsson format stora vita hundar. Dessa två verk ingick i hans slutarbete Obduktion av 

själen från Konstindustriella högskolan. De var uppföljare till hans första porslinshund 

Running Scarce (1999). Inspirationen till dessa stora hundar hittade Kim Simonsson i små 

och söta porslinshundar som folk brukar ha på sin bokhylla. Han ville överraska genom att 

skapa deras motsats och framställa dem som offer.155 Kim Simonsson tenderar att förvandla 

sina inspirationskällor till deras motsats under den kreativa processen. Jag anser att detta 

tillvägagångssätt är mycket intressant.  

Verket Überhund I föreställer en fastkedjad och stretande hund med svansen mellan benen 

och med en tom blick. Den är mycket mager och revbenen syns tydligt. Dessutom har den en 

öppen mage. Den liknar en vinthund, vilken i allmänhet anses vara en känslig ras som har 

förmågan att springa mycket fort. Kim Simonsson beskriver själv den här skulpturen som en 

flådd hund med inälvorna flödande ut ur magen. Den har intagit en anfallsposition och sliter 

sig loss från kedjan den är fastbunden med.156  Det är dock märkligt att hunden inte visar 

tänderna och jag antar att konstnären har uteslutit detta element av tekniska skäl. Han har 

emellertid format hundens klor och överlag är hunden mycket realistiskt utformad. Man ser 

 
153 AT 2019, 277; ET 2002, 194. 
154 Lotz 2015, 22. 
155 Arffman 2004, 41. 
156 Arffman 2004, 41. 
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att huvudet har formats separat och fogats till kroppen eftersom det finns en tydlig skarv. 

Skarven fungerar också som hundens halsband där kedjan är fästad. 

Verket Überhund III föreställer en liknande hund som hänger upp och ned i en bur. Den 

hänger i kedjor medels metallringar runt bakbenen och dess kropp är kluven mitt itu liksom 

ett slaktdjur. För konstboken har skulpturen fotograferats på en bakgårdsliknande plats. På 

platsen finns flera liknande burar samt gamla möbler och kartonger. Det är uppenbart att den 

här hunden inte längre behövs liksom resten av de kasserade föremålen. Stefanie Bickel 

skriver att hunden är ”röd, rå och blodig” inuti. Hon tillägger att den realistiska formen på 

hunden och tydligt synliga blodådror, muskler och benstomme gör att skulpturen blir en ännu 

mer störande upplevelse, förutom det att hundar normalt inte brukar slaktas och ätas i västliga 

kulturer.157  

Hundrasförädling kan skapa superhundar, men dessa exemplar är inte längre sådana. Kim 

Simonsson vill att dessa verk skall återspegla hundrasförädlingens konsekvenser.158 Han 

irriterar sig också över hur vanligt det är att hundar används i kommersiella syften som en 

symbol för säkerhet och lycka.159 I en annan intervju förklarar konstnären att hans 

ursprungliga idé med den kluvna hunden var att symbolisera bourgeoisie-klassens 

skrattretande och utdöda livsstil.160  

Nutidskonstforskaren Leevi Haapala161 associerar titlarna på hundskulpturerna med filosofen 

Friedrich Nietzsches (1844–1900) begrepp ”övermänniskan” eller ”supermänniskan” 

(Übermensch162).163 Begreppet är känt från Nietzsches bok Så talade Zarathustra: en bok för 

alla och ingen164 som han skrev 1883-1885. Litteraturvetaren Derek Ryan påpekar att med 

Nietzsches övermänniska menas inte att människans mål bara är att förstärka sin position 

ytterligare utan det handlar om hur människan kan få bukt med eller bemästra sig genom att 

vara öppen för det djurlika i sig själv. Nietzsche hade därmed en icke-antropocentrisk 

inställning. Bokens huvudperson Zarathustra opponerar sig emot hur de ”högre” människorna 

 
157 Bickel 2008, 48. 
158 Tampereen Taidemuseo 2004, 28. 
159 Arffman 2004, 41. 
160 Didrichsen 2009, 44. 
161 Haapala är idag direktör för nutidskonstmuseet Kiasma. 
162 Begreppet missbrukades av de tyska nazisterna för att beskriva den rena ariska människorasen. Det verkar 

som om det finns olika tolkningar av begreppet ”övermänniskan”.   
163 Haapala 2004, 124. 
164 Se t ex Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/files/1998/1998-h/1998-h.htm#link2H_4_0081. 

https://www.gutenberg.org/files/1998/1998-h/1998-h.htm#link2H_4_0081
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lever ett glädjelöst rationellt liv. I denna kontext blir ”högre” motsatsen till ”över/super”. I 

boken finns många olika djurgestalter som kan tala och som har mänskliga drag. 

Djurgestalternas mänskliga drag betyder dock inte att Nietzsche vill radera ut djurens egna 

drag. Anledningen torde snarare vara att genom dessa roller ge djuren en röst, vilket visar 

Nietzsches strävan att dryfta människans djurlikhet.165 Boken kan därför sägas vara ett 

konstverk som strävar efter att ge naturen och djuren en röst.  

Filosofiforskaren Uljana Akca citerar Nietzsche:  

”Människan är en lina, knuten mellan djur och övermänniska – en lina över en 

avgrund. Ett farligt Över, ett farligt På vägen, ett farligt Blicka tillbaka, ett farligt Rysa 

och bliva stående.”166  

Akca förklarar att begreppet övermänniskan – den självövervinnande människan – är ett 

centralt tema i teoretiska strömningar såsom transhumanismen och posthumanismen. Enligt 

dessa är människan en öppen process som formas och omdefinieras. Enligt transhumanismen 

kan människan ”övervinna” sin kropp genom tekniska framsteg medan posthumansimen talar 

för att människan inte kan placeras över naturen eller separeras från den.167 Det sisnämnda 

motsvarar Adornos tanke.  

Genom att kalla hundarna för ”överhundar” eller ”superhundar” verkar Kim Simonsson 

förvränga bilden av vad begreppet ”övermänniskan” egentligen betyder för Nietzsche. 

Überhund blir en negation av vad övermänniskan borde vara, en människa som erkänner sitt 

släktskap med djur. När människan manipulerar andra icke-mänskliga varelsers utveckling 

med sina vetenskapliga metoder, i detta fall hundrasförädling, rubbar hon naturens naturliga 

urval i och med att hon vill överföra sina egna streberegenskaper på djurriket. Nietzsches 

självövervinnande övermänniska är ansvarig för sitt eget öde genom sina handlingar. Den 

som tror att den kan trotsa naturen och förändra sin kropp skall själv stå för konsekvenserna. 

Genom att utsätta djuren för samma sak får människan djuren att lida eftersom de inte själva 

kan påverka sin situation.  

Kim Simonsson låter förstå att människans till synes gränslösa dumhet återspeglas i dessa 

hundskulpturer. Enligt honom har människan förlorat sin förmåga att se världen som en 

helhet och ur ett längre perspektiv än bara den egna generationen. Människan förstår inte 

 
165 Ryan 2015, 54, 57. 
166 Akca, 2014, 22. 
167 Akca 2014, 30-31. 
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längre sin plats i världen eller vad hon egentligen är.168 Kim Simonssons tankar ligger nära 

Adornos idéer om naturbehärskningen och den lidande naturen.  

I dessa Überhund-verk är människan visserligen kroppsligen osynlig, men det som hon har 

åstadkommit är synligt. Konfrontationen mellan djurens naturliga liv och människans syften 

sker dels i verkens form och innehåll och dels genom betraktarens reaktion på verken. Här 

finns stoff för att åstadkomma en rysning hos betraktaren.  

Überhund III, dvs hunden i buren, leder dessutom mina tankar till sociologen Max Webers 

teoretiska begrepp ”järnburen”. Adorno och Frankfurtskolan utvecklade detta begrepp vidare. 

Med ”järnburen” menas att människor är fångade i ett system av effektivitet och rationalitet. 

Det handlar om att systemet inne i buren inte fungerar som det skall eftersom det hindrar ett 

fritt liv. Det är det här som Adornos kritik mot upplysningen och avförtrollningen och dess 

baksidor handlar om. Människan måste övervinna järnburens kraft och förmå sig att ta sig ut 

ur buren för att kunna bekämpa problem som hotar miljön och klimatet.   

Presentationstekniskt sett kan bilder och strukturer av burar också vara ett konkret 

effektmedel i ett konstverk. Konstnären Francis Bacon använde ofta burliknande strukturer 

för att fokusera på något i en målning, såsom också i Painting (1946, bild 9). 

Jag drar slutsatsen att hundfigurerna i Überhund-serien ger röst åt den lidande naturen. De är 

en protest mot hunden som statussymbol för människan och visar hunden som ett offer. Här 

drar jag paralleller till hur Adorno tänker sig att konstens sanningshalt kommer fram genom 

det negativa. Genom den brutna eller störande formen – dissonansen – får skulpturerna en 

annan mening än de föremål som var den ursprungliga inspirationskällan.  

3.2 Sacrifice II 

Verket Sacrifice II (2007, bild 3) är placerat på en grå rektangelformad sockel. Det föreställer 

en svart flickfigur som bär på en stor vit hund – eller snarare en före detta hund eftersom bara 

det urblåsta skinnet återstår. Hunden är av samma typ som i Kim Simonssons Überhund-serie 

men i detta fall är materialet silikon. Kontrasten mellan den svarta flickfiguren och den vita 

hundfiguren är slående. Det verkar som om hela flickan har doppats i svart färg på en gång 

 
168 Arffman 2004, 41-42. 
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eftersom allt är svart – klänningen (eller kappan), huvudbonaden, strumporna, skorna och alla 

rosetter som pryder hennes klädsel.  

Hennes ansikte täcks helt av ett blänkande försilvrat visir som återspeglar omgivningen. 

Kanske är det meningen att betraktaren skall se sig själv på visirets yta om hen går tillräckligt 

nära. Inget av hennes egen personlighet avslöjas på grund av visiret framför ansiktet. Jag 

frågar mig om bilderna från omgivningen som avspeglas på visirets blanka yta någonsin når 

fram till flickans inre. Är hon bara ett instrument liksom hunden är ett före detta instrument 

för människors strävanden. Visiret blir samtidigt en mask att gömma sig och dölja sina 

känslor bakom. Båda alternativen gällande visirets funktion hänvisar enligt min tolkning till 

den ”andra naturen” där människan inte längre är fri utan instängd. En tredje tolknings-

möjlighet är att visiret är som ett sorgflor och genom att bära hunden på sina händer visar 

flickan sanningen om hundens öde. Min tolkning är att hon representerar mänskligheten och 

förmedlar ett tungt budskap. I det västerländska samhället symboliserar den svarta färgen 

sorg. Samtidigt verkar det som om flickan vill överräcka hunden till någon. Hon har ingen 

nytta av den längre. Hunden är ett offer, precis som skulpturens titel indikerar. Alla dessa 

tolkningsmöjligheter hänger ihop och betydelsen sammanfattas i verkets namn. 

Enligt konstnärens egen berättelse handlar verket om ”offrets storhet och dess förblindande 

kraft”. Kim Simonsson förklarar att för det första har hunden utnyttjats som modell i 

kommersiellt syfte så till den grad att dess krafter har sinat och luften bildligt gått ur den så 

att kvar är bara det tomma skinnet. För det andra speglar visiret människans förblindade 

konsumtionsbeteende. Han hänvisar också till det ekorrhjul som den arbetande människan 

kan känna att hon befinner sig i.169 Konstnären vill lyfta fram att både djuret och människan 

är offer för det moderna samhällets krav på prestationer. Verkets titel har därmed en dubbel 

betydelse. Eftersom konstnären själv frikostigt delar med sig av sina idéer kring konstverket 

blir det svårt för mig att tillägga något mer gällande tolkningen av konstverket. Offret är 

hunden som lider av människans gärningar. Människan som bär på skulden – bildligt bär hon 

det slappa hundskinnet – finns representerad i skulpturen. Den svarta flickfiguren är en 

budbärare – en offrets budbärare – och budet handlar om lidande och död. 

 
169 Didrichsen 2009, 21. 
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Flickfigurens helsvarta presentation får mig att tänka på Adornos så kallade ”svarta ideal”.170 

Enligt denna idé står det svarta för negationen av samhällsfenomen som är skadliga för både 

den inre och yttre naturen. Då jag sökte efter exempel i konsthistorien på konst som forskare 

tolkar med hjälp av Adornos ”svarta ideal” fann jag litteraturforskaren Jensen Suthers artikel 

som behandlar konstnären Frank Stellas minimalistiska och abstrakta Black Paintings171-serie 

från perioden 1958-1960.172 Stella applicerade för fri hand och med en bred pensel svart 

emaljfärg direkt på stora och rektangulära målardukar. Mellan breda svartmålade fält såg han 

till att lämna omålade smala vita avsnitt så att dessa blev till tunna vita streck mitt i allt det 

svarta. Själv beskrev han verken som helt enkelt en platt yta med tillsatt svart målfärg. Den 

symmetriska kompositionen förstärker ytterligare det tvådimensionella intrycket som den 

platta ytan skapar.173 I dessa svarta målningar saknas givetvis expressiviteten och de stora 

gesterna. Konsthistorikern Caroline Jones (MIT, Cambridge, USA) menar att detta slags 

fristående konstnärliga tillvägagångssätt som Stella idkade återspeglar det ekonomiska skiftet 

mot massproduktion och nya konsumtionsvanor i 1960-talets USA.174 Denna tolkning om det 

kapitalistiska samhällets utveckling kan jämföras med Kim Simonssons förklaring om att han 

genom det speglande visiret syftar på människans konsumtionsbeteende.175 Han nämnde inte 

det svarta i detta sammanhang men min föresats är ändå att granska det svarta och rikta 

uppmärksamheten på att flickfigurens jämna svarthet kunde tolkas i liknande banor som  

Jones och Suther gör. Suther analyserar Stellas målning The Marriage of Reason and Squalor 

II som ingår i den nämnda serien. Adorno menar att ”det svarta” är det estetiska uttrycket för 

hotet om kollaps som den senkapitalistiska världen står inför. Det svarta verket skapar en 

distans till den empiriska realiteten och är en form av dissonans samtidigt som det också 

skapar dissonans. I all dess enkelhet balanserar konstverket på randen till tystnad men det är 

inte tyst.176 Min uppfattning om Kim Simonssons verk är också att det i all sin stillhet 

ingalunda är tyst utan det lyfter fram det oacceptabla.  

Emedan Stellas utgångspunkt var en vit preparerad målarduk har Simonsson valt att 

bokstavligen ”dränka” sin formade ”lerklump” i svart målfärg. I Stellas målning består resten 

 
170 ET 2019, 65; AT 2002, 39. 
171 T ex The Marriage of Reason and Squalor, II (230,5 x 337,2 cm) är ett av verken i denna serie bestående av 

totalt fyra verk och det ställdes ut på MoMa i december 1959. https://www.moma.org/collection/works/80316. 
172 Suther 2017, 117. 
173 MoMa 2019. https://www.moma.org/collection/works/80316. 
174 Spivey 2016. https://smarthistory.org/stella-marriage/. 
175 Didrichsen 2009, 21. 
176 Suther 2017, 108-110. 
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eller ”resterna” av målarduken av de svaga vita strecken medan man i Simonssons skulptur 

ser resterna av en vit hund. Dessutom bidrar den jämna och svarta färgen till flickfigurens 

platthet, vilket skapar en ytterligare länk till Stellas platta svarta kvadrater.  

På samma sätt som det finns symmetri i Stellas svarta målningar är också Simonssons svarta 

flickfigur symmetrisk. Man skulle troligen få i stort sett två likadana delar om man delade 

flickfiguren mitt itu och man skulle inte se någon skillnad mellan delarna (förutom möjligtvis 

små tekniska skillnader som inte räknas). Trots att Kim Simonssons verk är en figural 

skulptur medan Stellas verk är abstrakta målningar ser jag möjligheten till att dra paralleller.  

Kim Simonsson har för övrigt senare bevisat hur långt han lyckas gå i att skapa platthet i 

tredimensionella skulpturer med hjälp av den svarta färgen. Våren 2022 på utställningen 

kallad ”Silhouettes” i galleri Forsblom i Helsingfors ställde han ut ett antal helsvarta 

skulpturer. Konstnären hade täckt skulpturernas yta med svart fiber. De föreställde unga 

flickor och pojkar som är frusna mitt i en ofta alldaglig syssla. Ett exempel är  Silhouette Girl 

with Sunflower177 (bild 15). Hur jag än rörde mig runt dessa skulpturer hade jag hela tiden 

känslan av att missa något, eftersom det var svårt att se detaljer på den helsvarta figuren i det 

vita och ljusa galleriutrymmet. Då jag rörde mig längre bort från en skulptur och betraktade 

den på avstånd blev den till en tvådimensionell siluett – liksom de tvådimensionella och 

svarta pappersklipp som titeln hänvisar till. Galleriet skriver på sin hemsida: ”Deras kuslighet 

kommer från hur det svarta fibret dämpar deras plasticitet och får dem att verka snarare platta 

än tredimensionella”.178 Jag tycker att det här är en träffande beskrivning. Det är intressant 

hur det helsvarta skapar ett falskt platt intryck och att efftekten av båda tillsammans 

förknippas med kuslighet. Jag föreslår att även det kusliga är en form av dissonans. Det 

kusliga (på tyska: das Unheimliche, på engelska: the Uncanny) har blivit ett konstbegrepp 

som innebär att konstnärer kombinerar bekanta objekt på oväntade sätt för att åstadkomma ett 

 
177 I skrivande stund pågår Rysslands anfallskrig mot Ukraina som började den 24.2.2022. Solrosen är Ukrainas 

nationalblomma. Sedan kriget började förknippas solrosen också med motstånd mot fienden. Det finns en video 

där en arg och modig ukrainsk kvinna går fram till en rysk soldat och ber honom lägga ett solrosfrö i fickan så 

att det kommer att växa en solros på platsen där han senare kommer att stupa. Jag utesluter inte att Kim 

Simonsson har tänkt på Ukraina-kriget eftersom skulpturen är skapad år 2022. Skulpturens svarta färg i 

kombination med solrosen blir till ett uttryck för lidande.  
178 Min egen översättning av:” Their uncanniness stems from how the black fiber dampens their plasticity, 

making them appear flat rather than three-dimensional.” (Galerie Forsblom, 2022a. 

https://www.galerieforsblom.com/exhibitions/kim-simonsson4?view=slider#3). 
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intryck av kuslighet. Det grundar sig på psykologen Sigmund Freuds idé om att något som 

upplevs som både bekant och främmande på samma gång känns kusligt.179  

Sacrifice II får mig också att tänka på Francis Bacons oljemålning Painting (1946, bild 9). 

Målningen anses vara hans sätt att reflektera över andra världskrigets fasor. I målningen ser 

man en svartklädd man med ett svart paraply som skuggar en stor del av mannens 

grimaserande ansikte. Neddragna rullgardiner markerar ett isolerat rum och mannen själv 

omges av ett slags burliknande räcke där det hänger köttstycken. Ovanför mannen hänger 

slaktkroppar med benen spretande som om de vore armar som är fastspikade vid ett krucifix. 

Konstkritikern Sebastian Smee tolkar blomgirlanderna som hänger ovanför köttet som 

konstnärens metod att förstärka dissonansen i bilden och skapa intrycket av en pågående 

offringsritual. Krucifixet såg Bacon som en form på vilken han kunde exponera känslor i 

målningen men utan religiösa avsikter.180 Om denna målning sade Bacon själv att han ville 

att den skulle förmedla ”faktumets brutalitet”. Han jämförde den med fotografier, vilka 

visserligen utgör ett bra bevismaterial, men vilka i ett visst skede arkiveras som ”något som 

har hänt andra, någon annanstans och i en annan tid”.181 Hans tanke var med andra ord att en 

målning kan vara en varnande röst som indirekt påminner om det hemska som har skett. 

Detta gäller givetvis också skulpturer. 

Fastän Bacons målning inte direkt handlar om djurs lidande (om inte slaktkropparna räknas) 

utan om krigets brutalitet upptäcker jag att det går att dra paralleller till Kim Simonssons 

Sacrifice II. Den svarta mansfiguren i Bacons målning och den svarta flickfiguren i Kim 

Simonssons skulptur påminner märkligt nog om varandra. Det finns likheter i former såsom 

till exempel rundheten i mannens paraply och i flickans kappöverdel och även hennes mössa. 

Mannens ansikte är dolt till hälften och flickans ansikte är dolt bakom ett visir. Döljer de sig 

eller skyddar de sig, eller kanske både och? Klarar mänskligheten inte av att visa sitt ansikte? 

På räcket i målningen hänger vita fläskiga köttstycken. Dessa kan jämföras med den döda 

vita hunden som flickan bär i sina händer. Mannen har en gul blomma på kavajen och 

flickans klädsel är i sin tur prydd med ett antal rosetter. Dessa detaljer verkar absurda och 

skapar dissonans då man begrundar helheten.  

 
179 Tate’s online glossary.” The Uncanny”. Art term. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/uncanny. 
180 Smee 2021. The Washington Post 06.01.2021. 
181 Smee 2021. The Washington Post 06.01.2021. 
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Beträffande den svarta flickfiguren i verket Sacrifice II frågar jag mig ännu till sist om det är 

den helsvarta ytan, formen som finns under ytan eller kombinationen av båda som är det 

väsentliga. Jag föreslår att alla aspekter har betydelse. För det första påminner den skulpturala 

formen mycket om Simonssons brukliga flickfigurer som kan verka både oskuldsfulla och 

skyldiga samtidigt. Meningen med de söta rosetterna kunde vara att försöka förstärka 

intrycket av oskuldsfullhet. Det svarta har dock sköljt över hela flickan och skapar dissonans. 

Kontrasten mellan den tomma vita hunden och den svarta flickfiguren förstärker intrycket av 

att något är ”fel”. Det finns dissonans både i och mellan de två figurerna som verket består 

av. 

I den här skulpturen möts de flesta av de Adornos termer som jag har behandlat i den här 

studien. I bakgrunden finns verkningarna av upplysningen, avförtrollningen och 

naturbehärskningen. I skulpturens form konkretiseras offret och lidandet genom dissonansen.  

3.3 Guldhög  

Guldhög (2009, bild 4) är en skulptur som är överdragen med ett tunt lager av äkta guld över 

glasyren.182 Den föreställer tre hjortdjur som ligger i en hög ovanpå varandra. Det understa 

djurets ben är raka och stela medan det mellersta djuret ser ut att klättra på det understa 

djuret. Det översta djurets bakkropp och ben är underligt förvridna. På basen av djurens 

relativa storlekar kunde det handla om en hjortdjursfamilj. De ligger alla på sidan med 

huvudena vända åt samma håll och i deras ögon stirrar döden. Kanske ligger de i en grav. Det 

storleksmässigt minsta djuret ligger överst och snett så att dess hals bildar ett kors med det 

understa djurets hals. Korsformationen förstärker intrycket av en grav.  

Gestaltningen av djuren är realistisk eftersom man kan se konturer av benstomme, muskler 

och senor på kropparna. Eftersom djuren ligger onaturligt prydligt radade har människan 

troligen haft sitt finger med i spelet. Hjorthopen är emellertid inte kontextualiserad och 

betraktaren kommer inte på det klara med vad djuren har råkat ut för. Kanske har de fallit 

offer för något slags naturkatastrof eller kanske har jägare fällt dem.  

Hjortdjur är ofta ett element i Kim Simonssons konst. Bilder av hjortdjur har förekommit i 

målningar, skulpturer och på andra föremål tillverkade av människan från urminnes tider – 

från de paleolitiska grottmålningarna i franska Lascaux, via olika kulturer och deras 

 
182 Didrichsen 2009, 76.  
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mytologier och fram till nutidskonsten. Spektrumet av symboliken och ikonografin kring 

hjortdjur är väldigt brett. Osmo Rauhala berättar att i den keltiska kulturen ansågs hjorten 

vara en helig budbärare mellan livet ovan jord och under jord. Den ansågs vara det enda 

djuret som kan förflytta sig i livets träd för att den har horn som liknar både trädets kvistar 

och rötter. Keltiska shamaner klädde sig i hjorthorn och hjorthudar då de utövade magi.183 

Kim Simonsson har de facto skapat flera keramikskulpturer där barnfigurer ser ut att ha på 

sig hjorthudar, hjorthuvuden eller hjorthorn. Som redan har nämnts anser Adorno att magi 

och offerriter var ett slags naturbehärskning.  

I serien Kadonnut paratiisi tar Rauhala ställning till Tjernobyl-kärnkraftsolyckan i Ukraina år 

1986. Där ingår till exempel en målning som föreställer ett hjortdjur som betar under 

en ”strålande” (dvs radioaktiv) himmel och en målning med hjortdjur i en massgrav – 

Kadonnut paratiisi III (1990, bild 10).184 Via detta tema där hjortdjuren är protagonister knyts 

mänsklighetens och naturens historia ihop på ett fruktansvärt sätt.  

Även Kim Simonssons hjortdjur är offer för människans gärningar. Kim Simonsson säger sig 

ha inspirerats av Bambis185 sorgliga berättelse.186
  Han preciserar inte187 om han menar den 

råare och våldsammare ursprungliga djurfabeln av Felix Salten eller den mycket tamare men 

ändå hjärtskärande Walt Disney-filmen. I både boken och filmen blir den lille rådjurskalvens 

mor skjuten av jägare. Den ursprungliga berättelsen är mångdimensionerad och beskriver 

Bambis hela liv från killing till råbock. Skogsdjuren jagas av människor, en förödande 

skogsbrand bryter ut och det finns också många råa scener mellan djuren själva. Salten var en 

van skogsvandrare och erfaren jägare och hans skildring skapar bilden av hur skogen 

fungerar som en ekologisk helhet.188 Djurfigurernas antropomorfa karaktär – de kan tala och 

 
183 Tervo 2012, 117-118. 
184 Tervo 2012, 117-124. 
185 Berättelsen Bambi: En levnadshistoria från skogen utkom som en följetong år 1922 i den österrikiska 

dagstidningen Neue Freie Presse. Den skrevs av Felix Salten (född Siegmund Salzmann, 1869-1945), en 

österrikisk-ungersk och judisk journalist, och den utkom därefter i bokform år 1923. Ursprungligen var den inte 

tänkt att vara en saga för barn utan den var en allegorisk berättelse för vuxna om minoriteter och deras situation. 

P g a att den ansågs ha ett politiskt budskap bannlystes den tyska originalversionen av nazisterna. I den första 

engelskspråkiga utgåvan från 1928 hade berättelsen mjukats upp mera mot en saga genom översättaren 

Whittaker Chambers och illustratören Kurt Wieses insats. Bolaget Walt Disneys första animerade filmversion 

Bambi utkom år 1942. I Jack Zipes engelska nyöversättning får vi lära känna Saltens Bambi på nytt. (Cox 

Gurdon, The Wall Street Journal, 14.1.2022).   
186 Didrichsen 2009, 50, 54. 
187 Enligt dialogen som följer verkar det av allt att döma handla om Walt Disney-filmen, eftersom konstnären på 

intervjuarens enkla följdfråga ”Disneys Bambi?” svarar att han också inspirerats av scenen med Bambi på isen. 

(Min kommentar: Bambi halkar omkring på sina långa ben på hal is och ramlar.) Eventuellt ville konstnären och 

intervjuaren hålla diskussionen på en bredare publiks, inklusive barns, allmänna kunskapsnivå.  
188 Pettersson, 2022. Hufvudstadsbladet 24.2.2022. 



35 
 

 
 

visa känslor liksom människor – har väckt både kritik och förståelse. Ekokritiska röster anser 

att djurens mänskliga karaktärer gör att mänskliga behov blir ett för centralt tema och att 

detta sker på naturens bekostnad. Andra röster menar däremot att metoden kan göra det 

lättare att sprida information om problemen.189  

Enligt en enkät som The Wall Street Journal låtit utföra är folks reaktion på frågan huruvida 

de särskilt som barn har sett filmen om Bambi typiskt en rysning och ett omnämnande om 

scenen med Bambis mor.190 Boken om Bambi utgavs år 2022 i en ny engelsk översättning av 

sagoforskaren Jack Zipes. Zipes har tidigare kritiserat ”disneyfieringen” av sagor, eftersom 

den förändrar deras ursprungliga budskap. Han understryker sagors omstörtande kraft och 

sociala betydelse och anser att sagor har potential att förändra attityder gällande naturen.191 

Adorno intresserade sig också för folksagor och för hur djur blir behandlade i dem.192 Man 

kan säga att Adorno ansåg att sagor kan vara ett viktigt redskap för att ge naturen en röst.  

Verkets titel Guldhög kan tolkas på flera sätt. Titlen verkar vara ironisk. Förutom att guld har 

ett högt värde kan det också förknippas med något heligt. Guld är ett reflekterande material 

som sprider ljus. Det mörka temat med döda hjortdjur i kombination med det glänsande 

guldet skapar brutenhet eller dissonans. Eftersom en tolkning är att djuren ligger i en grav 

kunde man dra paralleller till forna gravar där arkeologer har funnit diverse föremål av guld. 

Ett exempel är amatörarkeologen Heinrich Schliemanns (1822-1890) fynd i grekiska Mykene 

där han bland mycket annat hittade en dödsmask av guld år 1876. Schliemann intresserade 

sig för Homeros skrifter såsom Odyssén.193 Detta intresse delade han med Adorno, men deras 

närmandesätt var olikartade. Schliemann letade på allvar efter den mytiska staden Troja som 

Homeros skriver om medan Adorno sökte efter tecken på naturbehärskning i Homeros 

beskrivning av Odysseus kamp mot sirenernas sång.  

3.4 Sacrificial deer 

Sacrificial deer (2005, bild 5) är en vitglaserad porslinsskulptur som föreställer ett litet 

hjortdjur och en ung flicka vilka är placerade på en vit och ganska tjock rektangulär platta. 

Förutom djurets och flickans svarta ögon är skulpturen helt vit. Hjortdjurets form är 

 
189 Bruckner 2010, 188-189. 
190 Cox 2022. The Wall Street Journal, 14.1.2022. 
191 Pettersson, 2022. Hufvudstadsbladet 24.2.2022. 
192 UD 1981, 282; DE 2002, 206. 
193 Honour, Fleming & Itkonen-Kaila 2001, 84. 
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anatomiskt och proportionellt realistisk194 och till exempel innersidan av djurets öron är 

välformad. Flickfigurens former är däremot förenklade. Den barfotade flickan bär en 

klänning med puffärmar och ett hårspänne håller hennes långa hår på plats. Klänningen, 

hårspännet och de bara fötterna kunde alla ses som ikonografiska kännetecken för ett 

oskyldigt flickebarn.  

Det oskyldiga intrycket verket ger vid första anblicken står i kontrast till det som verkligen 

händer i skulpturen. Flickan står på knä vid djurets vänstra sida så att djurets huvud befinner 

sig i höjd med flickans axlar. Flickan håller sin vänstra hand mot djurets högra kind för att 

hålla dess huvud stilla medan hon biter djuret just ovanför dess vänstra öga. Det är således 

ingen vänskaplig puss utan hon äter på djuret. Djurets hals och huvud sträcks lätt mot höger 

och dess öron är bakåtvända. Man kan ana att djuret spänner bakkroppen i och med att det har 

intagit en bredbent ställning med bakbenen, kanske för att behålla balansen då det försöker 

dra sig ur flickans grepp. Flickans grepp med den vänstra handen ser varsamt och ömt ut och 

flickans högra arm hänger ner vid hennes kropps sida utan att delta i den pågående rörelsen. 

Kanske har flickan vänskapligt lockat till sig djuret och lyckats väcka dess förtroende. 

Konstnären verkar ha fångat det kritiska ögonblicket då förtroendet mellan djuret och 

människan börjar vackla och djuret inser att det är ett offer, vilket även titeln på skulpturen 

berättar. Flickans ansikte avslöjar inga personlighetsdrag eller känslouttryck utan det ser ut 

som en mask med svarta ögonhålor. Trots att hennes ögon tekniskt sett påminner om djurets 

ögon upplever jag dem annorlunda. Hennes bitande på djuret och de tomma ögonen skapar en 

kuslig stämning. 

Som känt offrade den tidiga människan till gudar för att naturen skulle ge henne det hon 

behövde. Antingen var det levande djur som man först offrade på altare och eventuellt sedan 

åt upp eller så offrade man olika slags maträtter eller föremål. Man använde också 

votivföremål i dyrkandet av naturens krafter. I Metropolitan Museum of Arts databas över 

arkeologiska fynd hittade jag bilden av ett litet kultföremål som påminner om temat i 

skulpturen Sacrificial deer. Det är fråga om ett fragment av en hellenistisk terrakottastatyett 

från 1000 f.Kr som föreställer ett hjortdjur som offras på ett altare (eng. sacrificial deer) till 

gudinnan Artemis195 (bild 11). Artemis innehade en dubbelroll i och med att hon var både de 

 
194 Jämför med bild 12 som förställer ett levande hjortdjur.  
195 Identifierad via attributen en båge och en pil. I den romerska mytologin var hennes motsvarighet Diana.  
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vilda djurens beskyddare och jaktens gudinna.196 Ursprungligen har i statyetten funnits den 

bevingade guden Eros men eftersom statyetten har gått sönder ser man bara hans hand som 

håller i hjortdjurets huvud.  Man kan också se en kniv som han tänker skära av djurets hals 

med.197 Det som särskilt väckte mitt intresse för detta antika föremål är handen som håller i 

djurhuvudet. Detta element finns också i Kim Simonssons skulptur i form av den unga 

flickans hand som håller i den lilla hjortens huvud.  

Vad har då denna information om arkaiska tiders kult att göra med Adornos tankar? För det 

första att man överhuvudtaget ansåg att det var värt att beskydda vilda djur. För det andra att 

man avbildade djur i olika kultföremål och att dessa idag kan anses som konst. För det tredje 

hade tron på magiska krafter ett starkt fotfäste i dessa tidiga samhällen. De magiska riterna 

och offrandet var enligt Adorno redan ett slags naturbehärskning. I dagens västerländska 

samhälle finns inte längre tron på att människan kan behärska naturen genom magi och 

offerriter. Människan har blivit rationell. Inget hindrar dock att konsten påminner om det som 

en gång har varit. Adorno nämner på flera ställen i sin teori dessa gamla kulter. Han skriver:  

”Konsten blir kvar efter förlusten av det som i den en gång skulle utöva en magisk och 

därefter kultisk funktion”.198  

Kim Simonsson har gjort en modern version av offrandet där flickans gest som säger ”nu 

tänker jag äta dig levande” blir ett uttryck för osunt hierarkitänkande mellan djur och 

människa. Scenen som utspelas i skulpturen, en ung flicka som biter i ett djur, är en 

frånstötande, rå och grym handling. Enligt Hohendahls tolkning av Adorno blir det fula till 

det grymma då det fula får en konstnärlig form.199 Motsättningen mellan skulpturens släta 

form och råa innehåll gör att den av Adorno omtalade dissonansen eller brutenheten 

förverkligas. Här handlar det inte om ett offerlamm (”offerhjort”) i den arkaiska bemärkelsen. 

I stället för att indirekt vädja till naturens makter tar människan saken i egna händer och utser 

sig själv till den som har makten. Flickans bett kanske symboliserar allt det onda som 

människor förorsakar djur och hjorten kanske symboliserar hela djurriket och hela naturen. 

Det är en ”omänsklig” handling som utspelas i skulpturen trots dess lugna estetik. Adorno 

skriver: 

 
196 Britannica. https://www.britannica.com/topic/Artemis-Greek-goddess. 
197 The Metropolitan Museum of Art (The Met). https://www.metmuseum.org/art/collection/search/245518. 
198 ET 2019, 185; AT 2002, 127. 
199 Hohendahl 2013, 93. 

https://www.britannica.com/topic/Artemis-Greek-goddess
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/245518


38 
 

 
 

”Närmare betraktade är också former med en lugnad gestik urladdningar, inte så 

mycket av deras upphovsmäns upplagrade emotioner som av de i dem fientliga 

krafterna.”200  

Eftersom små och söta prydnadsföremål tidigare har varit Kim Simonsson inspirationskällor 

kom jag att tänka på en liten prydnadssak201 från 1940-talet som jag har i mitt skåp. 

Prydnadssaken föreställer ett Bambi-likt djur och en ung flicka som står på knä och kramar 

om djurets hals (bild 13). Ett liknande föremål kan mycket väl ha varit utgångspunkten för 

Sacrificial deer och konstnären har sin vana trogen förvrängt den kitschiga prydnadssakens 

tema.  

3.5 Lilla elefantflickan 

I verket Lilla elefantflickan (2009, bild 6) har konstnären skapat en hybridform genom att 

forma en människofigurs kropp med ett elefanthuvud. Den på två ben stående skulpturen är 

vitglaserad med ett rutigt mönster av vågräta och lodräta ljusgråa linjer. Figuren är så 

symmetrisk att om man skulle dela den i två delar skulle dessa vara identiska. Det går en 

mittlinje genom det svartögda elefanthuvudet och rakt nedåt genom den långa snabeln. Benen 

och fötterna har samma slags mittlinje. Även öronen ingår i rutsystemet. Figurens klänning är 

likaså indelad i rutor så att den ser ut som en rutig klänning. De enda delarna som inte ingår i 

rutmönstret är elefantbetarna och flickfigurens händer. Skulpturen är fotograferad i ett grått 

badrum. Rutmönstret är likadant som fogarna mellan kakelplattorna på väggarna, vilket gör 

att figuren smälter in i badrummets rutiga miljö. På fotot ser man en dusch, en lavoar och en 

spegel.  Ett litet stycke av elefantflickans högra öra skymtar i spegeln, vilket visar att det 

handlar om ett verkligt fotografi och inte om ett fotomontage.  

Skulpturen kan jämföras med en annan skulptur av Kim Simonsson som heter Camouflage 

(2006). Den föreställer en flickfigur i samma stil och även den har fotograferats i ett badrum. 

I en annan skulptur, Camouflage II (2011, bild 14), har konstnären skrivit 

texten ”Kamouflage är ett bra sätt att skydda dig själv mot rovdjur i en urban miljö eller i en 

djungel” 202. Här hänvisas till både ”mänskliga rovdjur” och naturliga rovdjur. Människans 

 
200 ET 2019, 128; AT 2002, 85.  
201 Föremålet verkar vara av gips eller annat lätt material. På baksidan står G. Ruggeri, en känd italiensk 

skulptör, men det handlar om en billig imitation eftersom prydnadssaken har inhandlats på Kristinestads 

marknad.  
202 Fritt översatt från “Camouflage is a great way to protect yourself against predators in an urban or jungle 

environment”. 
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utnyttjande av både människor och djur handlar mycket om rädsla, om rädslan för att tappa 

kontrollen. Samhällets normer och sociala förväntningar skapar inrutade rutiner som berövar 

människan friheten. Det är lockande att smälta in i omgivningen. För djur är kamouflage en 

naturlig egenskap som hjälper dem att skydda sig. Jag anser att titeln Camouflage på de två 

andra nämnda verken hjälper att förstå konstnärens tankegångar kring Lilla elefantflickan.  

Ett väsentligt element i denna skulptur är elefantflickans gest. Hennes händer är framsträckta 

med handflatorna uppåt som om hon ville visa att hon just har tvättat händerna. I dagens läge 

med Coronavirus-pandemin som fortfarande pågår i skrivande stund är detta en självklar 

tanke, vilken leder mig in på ett annat liknande spår. År 2009 härjade nämligen 

svininfluensan i världen och många länder genomförde också då massvaccineringar. 

Eftersom den här skulpturen har skapats just år 2009 har jag skäl att tro att konstnären har 

tänkt på svininfluensan. Människans inkräktande på djurs territorier och allt intensivare 

odlingsmetoder gör att riskerna för spridning av sjukdomar mellan arter och mellan människa 

och djur ökar. Människan trodde att hon kunde behärska naturen och Adorno varnade för 

detta för länge sedan. 

Skulpturens rutmönster kunde också representera rationalitet och vetenskaplig exakthet. Hur 

stor är andelen djur respektive andelen människa i figuren? Spelar det någon roll att känna till 

andelarna, eftersom djuren och människan ändå är delar av samma natur? Kanske är det just 

det som är meningen med skulpturen – att berätta om människans djurlikhet och att 

människan är en del av naturen.  

Denna hybridfigur väcker också associationer till fiktiva metamorfoser där människor 

förvandlas till djur. Uppfattningen om människan och djur som motsatser återspeglas ofta i 

folksagor där människor utsätts för förbannelser och straffas genom att förtrollas till 

djurgestalter. Det mänskliga förnuftet brukar hitta lösningen till dylika ofrivilliga 

metamorfoser, till exempel med hjälp av en god fe som löser upp förtrollningen.203  

Adorno intresserar sig för djurgestalterna i författaren Franz Kafkas (1883–1924) produktion. 

Den moderna människan liknar Gregor Samsa som genomgår en metamorfos till en insekt i 

boken Förvandlingen. I sin hallucinatoriska dröm upptäcker Gregor sin egen djurlikhet men 

misslyckas med att försöka leva som en insekt i den mänskliga världen. Basnett tolkar detta 

 
203 UD 1981, 282; DE 2002, 206. 
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misslyckande som en allegori för att det är nödvändigt att få till stånd en förändring av 

samhället.204 Kafkas verk avslöjar det naturbehärskande samhällets absurditet och den 

undanträngda naturen manifesteras i djurkroppens gestalt. Boken har inte ett ”lyckligt” slut i 

form av att Gregor igen skulle förvandlas till en människa och detta skapar möjlighet till 

självreflexion.205 Adorno förknippar Kafkas djurmetamorfoser även med larvighet 

(Albernheit). Är elefantflickan larvig och vad kan det ha för betydelse för betraktaren? Flodin 

menar att de larviga momenten i ett konstverk inte skall underskattas utan att de tvärtom kan 

bidraga till konstverkets sanningshalt i och med att de säger mer om människan än om djuren 

själva.206 Seriöshet och larvighet behöver inte vara varandras motsatser i konsten.  

3.6 Mossflicka och hjort 

Skulpturen Mossflicka och hjort (2016, bild 7a, 7b) hör till Kim Simonssons nyare 

produktion och hans serie om Mossfolket. Karaktäristiskt för skulpturerna i denna serie är 

deras grönskimrande och mossliknande hölje. För att skapa den gröna sammetslika ytan 

använder Kim Simonsson sig av en elektrostatisk flockningsteknik där pulverformat 

nylonfiber207 överförs på skulpturens yta med en särskild apparat. Han lärde känna tekniken 

redan under sin vistelse i Kanada i början av karriären men just denna färgsättning uppstod 

senare av en slump då han experimenterade med att applikera neon-gul färg på en svart yta.208 

I jämförelse med de tidigare släta och vita skulpturerna är dessa gröna skulpturer mer grovt 

och varierande bearbetade. Kim Simonsson säger att man kan se hans handavtryck på dem 

och att den något skrovliga ytan lämpar sig bra för flockningstekniken.209  På Instagram har 

konstnären för övrigt delat ett fotografi av Mossflicka och hjort då den ännu var under 

konstruktion (bild 7c). På bilden kan man se att ett arbetsmoment i den konstnärliga 

processen är att forma och bränna benen skilt och sedan montera dem på själva hjortkroppen.   

Den övergripande idén med detta mossfolk är att de har råkat ut för en fruktansvärd katastrof 

och samhällskollaps. De enda överlevande är barn under pubertetsåldern som måste visa att 

 
204 Basnett 2021, 106. 
205 Flodin 2009, 122. 
206 Flodin 2009, 117-119. 
207Nylonfibret är tyvärr giftigt och ur miljösynpunkt är nylon som är en sorts plast inte optimalt, men jag går 

inte in på problematiken kring miljöovänliga konstmaterial i den här avhandlingen.  
208 Gimpel, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=-L8abCpeXs8. 
209 Juxtapoz 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=-L8abCpeXs8
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de är starka och klarar av att överleva på egen hand utan vuxna.210. Bland barnen finns inga 

hierarkiska strukturer som leder dem.211 Kim Simonsson säger att han fascineras av 

auktoriteter i olika former. Han vill kullkasta allmänna uppfattningar om hierarkier genom att 

göra de svaga starkare.212  

I skulpturen Mossflicka och hjort ser man en barfotad flicka som sitter på knä i en framåtlutad 

ställning. Hennes kropp är tyngd av ett hjortdjur som hon bär på sin rygg. Flickan har surrat 

fast hjorten vid sin kropp med ett rep som går fyra gånger runt båda kropparna. Flickans och 

hjortens ryggar är tryckta mot varandra och hjortens ben spretar utåt. Hjortens ögon är slutna. 

Vad kan ha hänt? Flickan tittar nedåt mot marken så att hennes långa hår delvis täcker hennes 

ansikte. Hon stöder armarna på sina knän. Hennes händer, i synnerhet tummarna, signalerar 

att hon tänker. Kanske mediterar hon för att samla nya krafter. Kim Simonssons egen 

berättelse om Mossflicka och hjort är att djuret är sjukt och att flickan därför är på väg 

någonstans med det. Hon har blivit trött och håller en paus före hon fortsätter sin resa.213 

Kanske representerar hjorten i skulpturen hela den sjuka och lidande naturen och flickan bär 

mänsklighetens misstag som ett straff på sin rygg. Naturbehärskningen slår tillbaka mot 

människan och istället för att se till att alla levande varelser behåller sin egen livskraftighet 

måste människan nu stödja dem i nöden.  

Den här skulpturen påminner om en ursprungligen hellenistisk skulptur som föreställer 

titanen Atlas ur den grekiska mytologin. Den ursprungliga grekiska skulpturen har förstörts 

under historiens lopp liksom så många andra forna grekiska skulpturer, men den romerska 

kopian (bild 16) vittnar om dess tidigare existens. Enligt den grekiska mytologin stred 

titanerna mot de unga olympiska gudarna om herraväldet över himlarna. Titanerna förlorade 

kampen och kastades ned i den undre världen, men den olympiske guden Zeus 

(motsvarigheten i den romerska mytologin var Jupiter) gav ett annat slags straff åt titanen 

Atlas: att bära himlarna på sina axlar. I skulpturen ser man den gigantiske Atlas bärande en 

glob på sina axlar.214 Globen är egentligen inte en jordglob utan himlavalvet.  

 
210 Langhammer. In the Studio – Kim Simonsson, Fiskars. Collectors Agenda. 

https://www.collectorsagenda.com/en/in-the-studio/kim-simonsson. 
211 Lüttge, 2016. https://svenska.yle.fi/a/7-1049701. 
212 Crow, 2015. https://cfileonline.org/kim-simonsson-contemporary-ceramic-art/. 
213 Lüttge, 2016. https://svenska.yle.fi/a/7-1049701. 
214 World History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/Atlas/. 
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Kim Simonsson låter ofta mossfolks-skulpturerna fotograferas mitt ute i naturen. Ibland 

fotograferar han dem också i industriella omgivningar och då rycks de upp med rötterna från 

sin fantasivärld dit de hör.215 Konstnären negerar utopins existens genom att placera 

skulpturerna i industriella miljöer som tillhör den empiriska verkligheten. Den gröna ytan 

fungerar som ett camouflage då den smälter in i en mossbeklädd omgivning. Här kan 

konstnären spela med camouflagets egenskaper genom att placera skulpturerna i olika slags 

miljöer.  

Kim Simonssons till storleken största skulpturer (fastän de bara var kopior av 

originalskulpturerna) var de tio gigantiska skulpturer (4-6 meter höga och 300-400 kg tunga) 

från hans serie om Mossfolket som placerades utomhus i den franska staden Lilles centrum i 

samband med kulturfestivalen Utopia under perioden 14.05.-02.10.2022.216 Evenemangets 

tema var klimatförändring och miljöutmaningar och man hade bjudit in konstnärer och 

forskare som ifrågasätter den antropocentriska världssynen och de hierarkiska 

missförhållandena mellan människan och naturen.217  Skulpturers placering utomhus mitt i 

staden väcker uppmärksamhet och kan ge upphov till spontana reflektioner. De når en större 

publik och även personer som vanligtvis inte besöker konstgallerier får uppleva dem. Kanske 

framkallar verken en eller två extra rysningar hos förundrade betraktare. Tendensen har varit 

att Kim Simonsson bygger upp helheter av detta mossfolk i sina utställningar. 

Utställningslokalerna blir till rum som fylls av berättelser som betraktaren stiger in i. De 

fiktiva berättelserna blir till moderna sagor. Såsom tidigare har framkommit så ansåg Adorno 

att sagor skall betraktas som konstverk som kan vittna om naturbehärskningen. 

3.7 Moss princess 

Skulpturen Moss princess (2018, bild 8) är också ett verk ur serien om mossfolket. Verket har 

bl a visats på en grupputställning med temat människa och djur på museet för modern 

keramikkonst i Gifu, Japan, år 2021.218 Det helgröna verket föreställer en flickfigur som sitter 

gränsle på ryggen av en kraftig hund som jag närmast identiferar som en pitbull mastiff. 

Denna hundras är en korsning mellan amerikansk pitbullterrier och mastiff. Det är en mycket 

 
215 Utopia, 2022. https://utopia.lille3000.com/en/presentation/. 
216 Galerie Forsblom, 2022b. https://www.galerieforsblom.com/news/kim-simonssons-giant-sculptures-take-

over-the-center-of-lille.  
217 Utopia, 2022. https://utopia.lille3000.com/en/presentation/. 
218 Bijutso Techo 2021.  https://bijutsutecho.com/exhibitions/7802. 

https://utopia.lille3000.com/en/presentation/
https://www.galerieforsblom.com/news/kim-simonssons-giant-sculptures-take-over-the-center-of-lille
https://www.galerieforsblom.com/news/kim-simonssons-giant-sculptures-take-over-the-center-of-lille
https://utopia.lille3000.com/en/presentation/
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stor typ av hund som med en korrekt träning blir lojal och beskyddande. Liksom andra 

rasförädlade hundar lider den av olika slags hälsoproblem.219   

Flickan – mossprincessan – poserar självsäkert och hon verkar rida på hunden trots att hon 

har fötterna stadigt på marken. Hon visar med vänster hand demonstrativt upp den kraftiga 

kedjan som fungerar som ett koppel fäst vid hundens hals. Kedjan hänger emellertid slakt, 

vilket visar att hunden står lydigt stilla. Flickan bär en gammaldags jacka med broderier på 

fållen, ärmarna och kragen samt kortbyxor och stövlar. Hennes frisyr utgör en kontrast till 

klädseln eftersom håret har en organisk struktur. Jag hade möjlighet att granska en 

flickskulptur med likadant hår i verkligheten på Forsbloms galleri i Helsingfors och jag kom 

fram till att det liknar något slags gräs med frökapslar som är inflätat i hennes hår.  

Jag nämnde tidigare att konstnären i början av sin karriär förklarade sig ha en negativ 

inställning till bourgeoisie-klassens materiella livsstil. I skulpturen Moss princess verkar han 

ha gått ännu längre tillbaka i tiden – till renässansens aristokrati och kungligheter. Redan 

verkets titel som innehåller ordet princessa syftar på detta. Eftersom jag intresserar mig för 

hur Kim Simonsson hittar sina motiv så fann jag en målning från tidigt 1700-tal som 

föreställer en ung pojke220 och två hundar (bild 17). Kim Simonssons flickfigurs jacka 

påminner om pojkens jacka och han håller dessutom i hundkopplet på ett liknande sätt som 

hon. Hennes jacka är därmed egentligen maskulin klädsel. Jag påstår inte att Kim Simonsson 

skulle ha inspirerats av just denna bild utan jag vill bara visa den som ett exempel på vilken 

typ av bild konstnären möjligtvis har utgått ifrån. Målningen och skulpturen är varandras 

kontraster. I motsats till den lekfulla idyllen mellan djur och människa på målningen skildrar 

Kim Simonsson en situation där människan tydligt visar hur hon har tämjt hunden och 

behärskar den genom att till och med sitta på den. De glada små hundarna på målningen har i 

skulpturen bytts ut mot en underkuvad hund som anpassats till människans behov.  

 

 
219 All Things Dogs. https://www.allthingsdogs.com/pitbull-mastiff-mix/#h21. 
220 På en blog sägs det att målningen föreställer en ung Ludvig XV, en kung som vid bara 5 års ålder efterträdde 

sin farfarsfar Ludvig XIV som var känd som ”Solkungen”, men jag undersöker inte saken närmare. 
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4. SLUTSATSER 

Enligt Adorno skall konsten vara en förmedlare som ger en röst åt den undanträngda och 

lidande naturen. Konsten skall genom mimesis bevara minnet av det som offrats och visa 

lidandet ur offrets synvinkel. Dessutom skall konsten vara gåtfull och ha sanningshalt samt 

både visa olyckan och antyda om hoppet – och helst allt samtidigt. Det är ingen lätt uppgift 

som Adorno målar upp för konsten. Hans komplexa teoretiska tankegångar gör det inte heller 

lätt för hans tolkare. Sekundärlitteraturen som diskuterar hans tankegångar var därför viktig 

för mitt arbete. 

Min förförståelse var att de utvalda konstverken framställer relationen mellan djur och 

människa på ett oroande sätt. Frågorna som jag ställde gällde på vilka sätt förhållandet mellan 

djur och människa framställs i de granskade skulpturerna och vilka termer ur Adornos teori 

om konstens roll att ge den lidande naturen en röst jag kunde föreslå att använda för analysen 

av det konstnärliga uttrycket i skulpturerna. Termerna skulle befatta sig med både 

förhållandet mellan människan och naturen och förhållandet mellan konsten och naturen. 

En grundligt utförd preikonografisk analys skapade incitament till att bredda den egentliga 

ikonografiska analysen med hjälp av jämförande exempel ur konsthistorien och 

kulturhistorien. De historiska exemplen ledde i sin tur till en djupare förståelse av hur jag 

kunde använda Adornos teori på de utvalda verken. Om jag vänder på steken och utgår från 

Adornos teori så är det uppenbart att genomgången av teorin och hans tolkares texter skapade 

idéer för tolkningen av verken. Den här tankeprocessen inleddes redan före påbörjandet av 

själva arbetet genom att jag läste Camilla Flodins doktorsavhandling. Jag vill dock betona att 

avsikten aldrig var att betrakta skulpturerna som ett slags illustrationer av Adornos tankar. 

Istället var målet att hitta sätt på vilka Adornos idéer kunde testas och tillämpas i tolkningen 

av skulpturerna och nutidskonst i allmänhet. Avsikten var inte heller att endast genomföra en  

filosofisk-estetisk utredning utan jag har försökt se till att förankra verksanalysen i den 

konsthistoriska diskussionen. 

De granskade verken utstrålar ett spänningsfyllt förhållande mellan människa och djur 

oberoende av om människofigurer ingår i verken eller inte. I skulpturerna talar naturens röst 

via representationer av hundar och hjortar. Typiskt är att djuren har hamnat i en utsatt 

situation eller rentav dött. Djuren hänger som slaktdjur i en bur eller riskerar att bli ätna 

levande av en människa. De ligger som tomma skinn i en människas armar eller i en hög 
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tillsammans med andra döda artfränder. Döden är således ofta närvarande i verken. 

Människans grymhet mot djur, vilket både Kant och Adorno förkastar, visar Kim Simonsson 

exempelvis i Überhund-verken där hundarna har öppna magar och i Sacrificial deer med den 

bitande flickan. I dessa verk är överdriften en effekt som är helt i Adornos anda om att 

problem bör överdrivas för att de skall uppmärksammas, såsom nämndes i samband med 

Adornos tankar om rationalisering och återförtrollning.  

Jag identifierade och redogjorde för några termer ur Adornos teori och byggde upp 

verksanalyserna kring dessa. Läsningen av skulpturerna centrerades förhållandevis mycket på 

dissonans eftersom skalan för dissonans är bred. Fulhet, som enligt Adorno också är 

dissonans, är så mycket mer än bara frånvaro av skönhet. I skulpturerna identifierades 

fulheten t ex i form av grymhet och råhet. Kombinationen av en enkel, skön och stillsam yta 

och en subtilt våldsam gest skapar ett dissonant uttryck såsom i Sacrificial deer. Avsaknaden 

av ett visuellt kaos kan därmed vägas mot det innehållsmässiga kaoset och uttrycker på så sätt 

att något är ”fel”. Jag påstår att i flera av de analyserade konstverken uppstår en friktion 

mellan den integrativa formen och det desintegrativa innehållet och det är just denna 

motsättning som avslöjar lidandet. Likaså frambringar känslan av tomhet och avsaknad av 

något dissonans. I serien Überhund berättar dissonansen om missförhållanden relaterade till 

hundrasförädling. Konstnären har rent konkret tömt hundarnas magar för att uttrycka 

tomheten i djurens liv. Den kusliga tomheten finns också ständigt närvarande i flickfigurernas 

blickar. Kombinationen av döda hjortdjur och en glimmande guldyta skapar likaså 

brutenheten i Guldhög. Nödvändigheten av att människan bär ett djur på sin rygg signalerar 

brutenhet i Mossflicka och hjort.  

Det svarta är i sig ett tecken på dissonans enligt Adorno. Den svarta är ett sätt att uttrycka 

människans snedvridna relation till djur och natur samt hennes egna ofria position. Det svarta 

talar via kontexten – om den svarta verkligheten. Ibland hyste jag tvivel gällande hur långt 

jag kunde gå med att dra paralleller mellan Kim Simonssons konstverk och andra verk. Ett 

exempel är jämförelsen mellan Kim Simonssons Sacrifice II och Frank Stellas The Marriage 

of Reason and Squalor II, vilka jag i början kopplade till varandra helt konkret genom den 

svarta färgen och plattheten. Genomgången av skriftliga källor visade däremot att 

konstnärernas och konsthistorikernas tankar om det svarta också hänvisar till det rationella 

och kapitalistiska samhället och dess negativa konsekvenser för naturen. Marx och Adornos 
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idé om ”den andra naturen” som detta relaterar till gjorde att jag ansåg mig kunna ”tänja ut” 

tolkningen av det svarta.  

Kim Simonsson dras till det motsägelsefulla, vilket kan kopplas till Adornos 

negationstänkande. I sitt skapande utgår Kim Simonsson ofta från existerande föremål eller 

berättelser men i den kreativa processen skapar han deras motsats eller förvrängda versioner. 

Detta gör att konstverken framstår som motsägelsefulla och gåtfulla, vilket mycket väl 

motsvarar Adornos tankar om konstens väsen. Konstnärens faktiska inspirationskällor har 

varit prydnadsföremål och filosofiska idéer. Analysen visade att andra inspirationskällor 

eventuellt också är äldre konst och till och med arkaiska föremål. Det är inte säkert att mer 

information skulle ha kommit fram om jag skulle ha utfört en intervju med Kim Simonsson 

eftersom en konstnär kan berätta vad hen vill om sin konst.  

Konstnärens sätt att kommunicera sina idéer via verkens titlar hade en viktig roll i 

tolkningsprocessen. Titeln Überhund inspirerade till att läsa om Nietzsches tankar om 

människans djurlikhet. Titlar såsom Sacrifice II och Sacrificial deer fick mig att inse att 

konstnären eventuellt har velat belysa sambandet mellan dagens naturbehärskande människa 

och Adornos tankar om att offrande av djur till gudar var en tidig arkaisk form av upplysning 

och naturbehärskning.  

Det kan konstateras att formmässigt skiljer sig djur- och människofigurerna åt. Djuren har på 

det hela taget en realistiskt utformad anatomi. Detta kan tolkas som att djuren respekteras 

som de är. Jag hävdar att den anatomiskt realistiska djurformen i de granskade skulpturerna 

ger kraft åt uttrycket och dess mening. Djuren kan sägas vara representerade enligt 

Bakers ”holding-to-form”. Djuren är aldrig bara dekorationer, bihang eller karikatyrer i dessa 

skulpturer. De har inte heller mänskliga karaktärer förutom Elefantflickan som är ett gränsfall 

i och med att den är en hybrid som kanske föreställer kampen mellan rationaliteten och 

naturbundenheten. Människofigurernas former är jämförelsevis mer förenklade och 

följaktligen lämpar det sig bättre att tala om ”figurer” än om människogestalter. Skillnaden i 

utformningen av djur och människa i en skulptur blir en sorts dissonans i kompositionen.  

Jag skulle vilja kalla Kim Simonssons verk för stilla performanser, vilket inte ligger speciellt 

långt ifrån hans egen beskrivning av dem som ”tredimensionella stillbilder färdiga för 

filmning”. I sin stilla manifestation är de lugna på ett oroande vis, men aldrig tysta. De har 

alltid något att säga. Handlingen i skulpturerna är frusen i tiden, men man kan ana en hel 
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berättelse. Denna berättelse spelas upp som en egen ”föreställning” i betraktarens tankar. 

Berättelser framförda av barn- och djurfigurer gjorda av lera är ett bra sätt att ge naturen en 

röst. Här stöder jag mig på Adornos tankar om att sagor har potentialen att fungera på samma 

sätt som konstverk och ge naturen en röst. Skulpturerna är som ett gränsland som är 

varken ”naturen” eller den ”andra naturen”. Detta skapar en distans till den empiriska 

verkligheten, vilket troligen underlättar för den mottagande betraktaren att ta till sig 

skulpturerna trots deras mörka och kusliga undertoner. Deras falska harmoni kan orsaka en 

ofrivilliga rysning – det passiva momentet – som  kan få betraktaren att reflektera – det aktiva 

momentet.  

Utredningen av de utvalda termerna och deras applikation i diskussionen av verken ledde till 

en djupare förståelse av konstnärens motivation till att skapa just sådana här verk. Det är 

uppenbart att bakom dylika negativa teman ligger allvarliga tankar. De använda termerna ur 

Adornos teori gav oundvikligen analysen en negativ framtoning, eftersom Adorno anser att 

konsten via olyckan skall väcka tanken om en förändring till något bättre. Jag bedömer att jag 

har lyckats i min föresats att skapa exempel på hur man kan använda Adornos teori till att 

analysera nutidskonst ur den lidande naturens synvinkel. Till detta behövdes inga levande 

djur eller förstörda naturlandskap utan det räckte med några keramikskulpturer.  
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Bild 12 – Hjort (Jeune daim de parc)  

Källa: Frankrikes nationalbibliotek  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6439443x/f331.item# (läst 08.09.2022) 
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Bild: Helene Lillgäls  

 

 
Bild 14 – Kim Simonsson, Camouflage, 2011 
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Foto: Pro Artibus konstsamling (med konstnärens tillstånd) 

https://proartibus.fi/samlingen/verk/819722-camouflage-ii/ (läst 18.09.2022) 
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Bild 15 – Kim Simonsson, Silhouette Girl with Sunflower, 2021 

Keramik, glasyr, nylonfiber, epoxiharts 
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Foto: Galerie Forsblom KSIM_237 (med konstnärens tillstånd) 
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Bild 16 – Atlas with Farnese Globe on his shoulders (100-talet e. Kr) 
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Bild 17 –-eventuellt Porträtt av Ludvig den XV, tidigt 1700-tal 

Attribuerad till Pierre Gobert eller Jean Antoine Watteau. 

Olja på duk 

Bildkälla: [https://www.wikigallery.org/wiki/painting_313174/(after)-Alexis-Simon-Belle/Portrait-of-

a-young-gentleman]. (läst 01.11.2022) 
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