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X

Uppsatsens ämne berör re-performance som utställningsmetod och den fysiska kroppen 
som utställningsobjekt. Materialet består av Marina Abramovićs retrospektiva utställningen 
The Cleaner (2017) på Moderna Museet och tre re-performanceverk som framförs av 
tränade aktörer inne på utställningsområdet. Uppsatsens syfte och frågeställningar består av 
att undersöka vilka egenskaper re-performance som utställningsmetod har och hur det 
upplevs att betrakta fysiska kroppar som utställningsobjekt. För att besvara detta används 
Maurice Merleau-Pontys Phenomenology of Perception (1945) och hans fenomenologiska 
syn på ett förkroppsligat varande. Varje re-performanceverk analyseras utifrån några 
utvalda fenomenologiska verktyg presenterade av Merleau-Ponty och utvecklas med hjälp 
av tidigare forskning som berör relationen mellan fenomenologi och performancekonst. 

Ur de fenomenologiska verksanalyserna framträder resultat som jag anser är talande för 
betraktandet av fysiska kroppar som utställningsobjekt och performance i stort, som 
exempelvis en förståelse av performance som ett sätt iscensätta fenomenologi genom 
praktik och handling. Betraktandet av performance är beroende av ett performativt 
assemblage som bildas, samt av empati och intersubjektivitet. Resultatet visar även att re-
performance inte enbart kan benämnas som en form av konstdokumentation, utan att 
betraktandet av dessa även innebär ett betraktande av självständiga performanceverk. 

Sökord: Re-performance, performancekonst, Marina Abramović, Moderna Museet, 
Maurice Merleau-Ponty, fenomenologi, konstdokumentation



INNEHÅLL

INLEDNING                                                                                                                1

   Syfte och frågeställningar                                                                                          2

   Material                                                                                                                      2

   Avgränsning                                                                                                               3

   Teori                                                                                                                           3

   Metod                                                                                                                         5

   Forskningsöversikt                                                                                                     6 

   Disposition                                                                                                                 8

DEN FYSISKA KROPPEN SOM KONSTNÄRLIGT MATERIAL                           9 

   Marina Abramović: Den närvarande (och icke-närvarande) konstnären                   9

   Att definiera performance                                                                                         12

   Att bevara, dokumentera och ställa ut performance                                                 13

   Performance och fenomenologi                                                                                15

RE-PERFORMANCE SOM UTSTÄLLNINGSMETOD                                           17

   The Cleaner                                                                                                               17

   Cleaning The Mirror                                                                                                 20

   Freeing the body                                                                                                       24

   Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful                                                       28

AVSLUTANDE DISKUSSION                                                                                  32

KÄLLOR OCH LITTERATUR                                                                                  36

BILDFÖRTECKNING                                                                                                39

                                                                        



INLEDNING

Under våren 2017 visas den retrospektiva utställningen The Cleaner på Moderna Museet i 

Stockholm. Utställningen presenterar verk av performancekonstnären Marina Abramović 

genom en stor samling av dokumentärt arkivmaterial: fotografier, film, objekt, målningar 

och installationer, samt utvalda performanceverk, så kallade re-performances som 

presenteras och framförs av tränade aktörer1 inne på utställningsområdet. The Cleaner 

behandlar ett konstnärskaps progressiva utveckling, men fungerar också som en presentation 

av performance som konstform och visar hur performanceverk kan ställas ut och leva vidare 

trots genrens beroende av det temporära utförandet.

        I denna kandidatuppsats kommer jag undersöka utställningen på Moderna Museet, med 

särskilt fokus på de re-performanceverk som fysiskt utövas i utställningsrummen. Dessa är 

Cleaning the Mirror (1995), Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful (1975) och 

Freeing the body (1975) ur serien Freeing Series (1975).2 Då performance som konstform är 

beroende av ett kroppsligt utförande och en temporär tidsutsträckning, ligger intresset i att 

undersöka hur performanceverk kan bevaras, återuppföras och ställas ut på nytt inom 

kontexten för samtida museer och gallerier. Re-performance som utställningsmetod skiljer 

sig från den resterande utställningen eftersom det konstnärliga materialet i dessa verk består 

av fysiska kroppar och inte av arkivmaterial i form av medier, objekt eller scenografisk re-

konstruktion. Re-performanceverken är därför intressanta som studieobjekt eftersom de, 

genom den fysiska och kroppsliga rekonstruktionen, utmanar antaganden om de analytiska 

begränsningar som konstdokumentation kan tyckas ha.

1 Begreppet aktör används genomgående under uppsatsen för att förtydliga skillnaden mellan de utövande    
  kroppar (aktörer) som agerar inom konstutställningens re-performanceverk och de betraktande kroppar som  
  utgör utställningens publik. Aktörerna består av dansare, skådespelare, performancekonstnärer etc., som har 
  genomgått specificerad träning handlett av Abramovićs assistent Lynsey Peisinger.
  http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/re-performances-i-utstallningen/
  (15.03.17)
2 www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/re-performances-i-utstallningen/
  (15.03.17.)
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka re-performance som exempel på hur performance-

verk kan ställas ut på nytt genom ett fysiskt återuppförande. Betraktande av re-performance 

innebär ett betraktande av fysiska kroppar i aktivitet. Jag har därför valt att analysera 

utställningens re-performanceverk med hjälp av Maurice Merleau-Pontys Phenomenology of  

Perception (1945) och hans fenomenologiska syn på den egna kroppen som utgångspunkt 

för uppfattning, meningsskapande och kommunikation.3 Genom att analysera re-

performanceverken med hjälp av några utvalda fenomenologiska verktyg önskar jag 

undersöka vilka egenskaper re-performance som utställningsmetod har, samt hur dessa verk 

upplevs utifrån en kroppsligt bunden kommunikationsdialog mellan aktör och betraktare. 

Med undersökningen önskar jag besvara följande frågeställningar:

• På vilket sätt kan den fenomenologiska teoribildningen ge kunskap om betraktandet 

och uppfattningen av fysiska kroppar som utställningsobjekt?

• Vilka egenskaper kan urskiljas i re-performance som utställningsmetod?

Material 

Mitt främsta undersökningsmaterial är konstutställningen The Cleaner (2017) på Moderna 

Museet, med övergripande fokus på tre re-perfomanceverk som fysiskt kommer äga rum och 

utövas där: Cleaning the Mirror (1995), Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful 

(1975) och Freeing the Body (1976)4. Som en del av mitt undersökningsmaterial använder 

jag även utställningens katalog: The Cleaner – Marina Abramović (2017).5 Då utställningen 

behandlar Abramovićs konstnärskap retrospektivt, tillkommer material som på olika vis tar 

sig an Abramović som konstnär och offentlig person, så som självbiografin Walk Through 

Walls (2016) och biografin Marina Abramović  (2009) av Mary Richards.6 Jag kommer även 

3 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Routledge, New York 1945 (2012). Maurice Merleau-
  Ponty, Kroppens fenomenologi (svensk översättning av den första delen ur Phenomenology of  
  Perception),Daidalos, Göteborg 1945 (1997).
4 www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/re-performances-i-utstallningen/ /   
  (15.03.17.)
5 The Cleaner – Marina Abramović, Lena Essling, Teresa Hahr, Guy Engström (red.), Moderna Museets  
  utställningskatalog, Stockholm 2017.
6 Marina Abramović, Walk Through Walls, Penguin Random House, London 2016. Mary Richards, Marina 
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använda material som härstammar från utställningen The Artist is Present (2010) på Museum 

of Modern Art (MoMa) i New York. Denna utställning var också en retrospektiv sådan som 

behandlade Abramovićs konstnärskap och har flera likheter med den aktuella utställningen 

på Moderna Museet. Här kommer främst texter från utställningskatalogen, skriven av 

utställningens curator Klaus Biesenbach, användas.7

Avgränsning

På grund av uppsatsens begränsade omfång har jag valt att fokusera undersökningen på ovan 

nämnda re-performanceverk. Ett annat alternativ hade varit att analysera hur utställningen 

behandlar hennes konstnärskap genom olika tillvägagångssätt, och undersöka närmare de 

verk som presenteras med hjälp av film-/bildmaterial, objekt och scenografisk re-

konstruktion. En sådan undersökning hade möjligtvis resulterat i en mer övergripande analys 

av utställningen i sin helhet, dess relation till Abramovićs konstnärskap och till genren 

performance som utmanande utställningsmedium. Mitt val att fokusera undersökningen på 

utställningens re-performanceverk grundas i ett personligt intresse för den fysiska kroppen 

som konstnärligt material, men också i ett upptäckande av en frånvaro av vetenskapliga 

undersökningar som tar sig an re-performance som begrepp och utställningsmetod. Intresset 

ligger alltså i att undersöka hur re-performaceverken och dess fysiska kroppar betraktas och 

uppfattas inom en konstutställning som består av omfattande former för dokumentärt 

material. Jag har valt att avgränsa det teoretiska perspektivet vid att främst tillämpa Merleau-

Pontys syn på den fenomenologiska teoribildningen på analysen av utställningens re-

performancverk, eftersom jag anser att detta kommer vara hjälpsamt i besvarandet av 

undersökningens frågeställningar.

Teori

Den fysiska kroppen och dess relation till omvärlden, till de subjekt och objekt som det 

  Abramović, Routledge, New York 2009.
7 Klaus Biesenbach, ”Marina Abramović: The Artist is Present, The Artist Was Present, The Artist will be 
  Present”, Marina Abramović: The Artist is Present, Klaus Biesenbach, Mary Christian (red.), 
  Museum of Modern Art utställningskatalog, New York 2010.
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kroppsliga varandet förhåller sig till, kan sägas vara den mest övergripande utgångspunkten 

för performance som konstnärlig genre. Abramović har genom sina tidvis extrema och 

brutala former för kroppsligt utforskande använt det fysiska varandet som material och 

metafor för en rad politiska och socialt orienterade ämnesområden. Genom smärta och 

uthållighet, närvaro och intensiva former för mänsklig kommunikation, har hon undersökt de 

gränser och ramar som subjektet förhåller sig till och vad som uppstår när dessa överskrids. 

Hennes konstnärskap kan, med kroppen som främsta utgångspunkt för undersökande, sägas 

ligga nära Merleau-Pontys syn på den fenomenologiska teoribildningen.

         Fenomenologi kan i korta drag, utifrån Merleau-Pontys något omfattande redovisning 

för begreppet, förstås som en filosofisk riktning som behandlar hur vi människor är och 

upplever oss vara i världen utifrån det egna perspektivet och de egna erfarenheterna av den 

värld som omger oss.8 Samtidigt tar fenomenologin med i beaktande att vår förståelse av 

världen utgörs av en eller flera performativa handlingar, snarare än att vara en given form för 

sanning.9 Merleau-Ponty anser att världen är den som vi uppfattar, att den uppstår utifrån 

våra egna upplevelser och erfarenheter av den.10 Centralt för våra strukturer för erfarenhet 

och perception, är kroppen och metoder för kroppslig kommunikation och interaktion. Det 

sätt som vi interagerar med och förstår andra kroppar genom vår egen, är betydelsebärande 

för vår uppfattning av oss själva och vår omvärld.11 Vidare kan sägas att den värld vi 

uppfattar är en socialiserad sådan, eftersom den fundamentalt delas och formas utifrån en 

social gemenskap.12 Fenomenologin insisterar alltså på att ett förkroppsligat varande uppstår 

i dess relation till andra kroppars upplevelser och uppfattningar av världen, och visar oss, likt 

de performativa konstformerna, att vi är beroende av kroppslig interaktion och 

kommunikation för att mening och betydelse skall uppstå. 

          Då re-performanceverken i The Cleaner utgörs av fysiska kroppar i aktivitet, bidrar en 

fenomenologisk verksanalys till en nyanserad tolkning av hur performance och re-

8  Merleau-Ponty 1945 (2012), s. 8-9.
9  Maaike Bleeker, Jon Foley Sherman, Eirini Nedelkopoulou, ”Introduction”, Performance and   
   Phenomenology: Traditions and Transformations, Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou (red.), Routledge, New 
   York 2015, s. 1.
10 Merleau-Ponty 1945 (2012), s. 30.
11 Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou 2015, s. 4.
12 Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou 2015, s. 8.
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performance uppfattas utifrån en förkroppsligad förståelse för världen. I detta betraktandet 

av fysiska kroppar, är kommunikation och intersubjektivitet centrala begrepp, det vill säga 

den delade dialog som uppstår mellan aktör och betraktare under re-performanceverkets 

varaktiga utförande.

Metod

Undersökningens arbete kommer att utföras i en ständig växelverkan mellan teori och 

material, vilket i denna uppsatsens fall betyder en kontinuerlig analys av studieobjekten 

utifrån fenomenologiska principer och begrepp. Undersökningen kommer utgå från mina 

egna upplevelser av utställningens re-performanceverk vilket innebär ett belysande av mina 

egna förkroppsligade erfarenheter och hur detta påverkar betraktandet av de utövande 

kropparna som utgör re-performanceverken. Undersökningens teoretiska perspektiv innebär 

alltså att uppsatsens studieobjekt analyseras utifrån en personlig utgångspunkt. Däremot 

anser jag att en sådan position kan förstås som representativ för en allmän uppfattning av 

performance och re-performance, eftersom jag med teoretiska grepp i form av fenomenologi, 

uppmärksammar den kommunikationsdialog som uppstår mellan utövande kropp och 

betraktande kropp. Denna undersökning bidrar alltså med exempel på hur den 

fenomenologiska teoribildningen kan tillämpas på analysen av fysiska kroppar som 

utställningsobjekt och re-performance som utställningsmetod.

          Merleau-Ponty redovisar i Phenomenology of Perception (1945) för en rad olika 

fenomenologiska perspektiv som på olika sätt skänker kunskap om människans varande. I 

denna undersökning har jag valt tre olika sådana perspektiv på förkroppsligat varande som 

tillämpas på analyserna av utställningens re-performanceverk. Cleaning the Mirror kommer 

analyseras utifrån aktörens användning av kulturellt betingade objekt och betraktarens 

upplevelse av att medverka i en fenomenologisk dialog mellan kroppar och ting. Joslin 

McKinney benämner denna relation mellan subjekt och objekt i teatrala sammanhang i form 

av ett assemblage som bildas, där både mänskliga och icke-mänskliga energier samverkar 

parallellt.13 Hans teorier om scenrummet som en form för assemblage kommer tillämpas på 
13Joslin McKinney, ”Vibrant Materials – The Agency of Things in the Context of Scenography”, Performance 
  and Phenomenology – Traditions and Transformations, Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou (red.), Routledge, 
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analysen av Cleaning The Mirror och på förståelsen för den dialog som uppstår mellan 

objekt, aktör och betraktare. Freeing the body kommer analyseras utifrån ett empatiskt 

betraktande, vilket innebär ett uppmärksammande av den kommunikativa kroppsförståelse 

som uppstår i mötet mellan aktör och betraktare utifrån empati. Empati innebär människans 

förmåga och kapacitet att agera intersubjektivt med andra, att kunna förstå och relatera till 

andras känslor och erfarenheter.14 I Freeing the Body innebär detta ett empatiskt projicerande 

av betraktaren (jag) i utövarens position. Detta re-performanceverk kommer även att 

undersökas utifrån Maaike Bleekers förståelse för performance som ett sätt att göra eller som 

ett sätt att iscensätta fenomenologi.15 Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful kommer 

analyseras utifrån en förståelse för talspråkets förkroppsligade påverkan på betraktarens 

upplevelse av re-performance, samt hur detta kan förstås som ett sätt att utöva en kedja av 

överförd tankeverksamhet mellan Abramović, aktör och betraktare. 

        Då The Cleaner visas  på Moderna Museet under tiden för slutförandet av denna 

uppsats har jag möjlighet att noga observera och studera undersökningens valda studieobjekt 

på plats utifrån analysens vetenskapliga premisser. Merleau-Pontys teoretiska formuleringar 

ligger till grund för analysens fortlöpande, samt styr det sätt som jag förhåller mig till 

betraktandet och undersökningen av utställningens re-performanceverk på plats. Hans syn 

på den fenomenologiska teoribildningen kan därmed förstås både som teoretiskt utgångs-

punkt och som metodologiskt tillvägagångssätt i denna undersökning.

Forskningsöversikt

Denna undersökning vilar till stor del på argumentation kring relationen mellan performance 

och fenomenologi så som det behandlas i antologin Performance and Phenomenology: 

Traditions and Transformations (Maaike Bleeker, Jon Foley Sherman, Eirini Nedelkopoulou 

(red.) 2015).16 Då performativitet och performancekonst i sig är av stort intresse för 

  New York 2015, s. 121-139.
14 Sigrid Merx, ”Doing phenomenology – The Empathetic Implications of Crew's Head-Swap Technology in W 
   (Double U), Performance and Phenomenology, Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou (red.), Routledge, New   
   York 2015, s. 205-206.
15 Maaike Bleeker, ”Movement as Lived Abstraction – The Logic of the Cut”, Performance and 
   Phenomenology, Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou (red.), Routledge, New York 2015, s. 35 – 53.
16 Performance and Phenomenology: Traditions and Transformations, Maaike Bleeker, Jon Foley Sherman, 
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uppsatsen, kommer även forskningsarbeten som behandlar performance som konstnärlig 

genre, både historiskt och nutida, användas. Böcker som Performance: A Critical  

Introduction (1996) av Marvin Carlson, Installation Art – Between Image and Stage (2014) 

av Anne Ring Petersen, Unmarked: The Politics of Performance (1993) av Peggy Phelan och 

antologin Perform, Repeat, Record: Live Art in History (Amelia Jones, Adrian Heathfield 

(red.) 2012) är aktuella för undersökningen som vetenskaplig bakgrund gentemot 

performancekonstens urskiljbara diskurser.17 Dessa titlar behandlar även dokumentation och 

bevarande av performance i olika mån, vilket är av intresse för undersökningen. Uppsatsen 

behandlar performanceverk som är placerade inom det moderna konstmuseets 

institutionaliserade ramar. Även om undersökningens fokus inte ligger på relationen mellan 

re-performancverk och utställningsrum, kommer antologin Thinking About Exhibitions 

(1996) användas som övergripande forskningsmaterial gällande utställningsrummets 

påverkan på betraktandet av konstverk.18 

        Även om Abramović idag identifieras som en välkänd och upplyft konstnär, saknas det 

till stor del akademisk forskning som behandlar hennes konstnärliga arbete utifrån olika 

konstvetenskapliga och teatervetenskapliga perspektiv. Det har däremot skrivits en hel del 

om Abramović i form av utställningskataloger och i biografiska hänseenden, vilket jag i 

denna undersökning använder som en del av mitt studiematerial. I forskningsväg är jag 

främst intresserad av de metodologiska tillvägagångssätt som Abramović har utvecklat för 

bevarandet och utställande av performance och sina egna verk. Trots en generell avsaknad av 

forskningsmaterial som tar sig an Abramovićs konstnärskap, behandlar Alex Wixon detta 

perspektiv i sin masteruppsats Marina Abramović: Methods for Establishing Performance 

Art in The Museum and Gallery System (2014).19 Hans arbete kommer därför användas för 

en större förståelse för Abramovićs utvecklade metoder för utställande av performancekonst 

i kontexten för samtida museer och gallerier.

   Eirini Nedelkopoulou (red.), Routledge, New York 2015.
17 Marvin Carlsson, Performance: A Critical Introduction, Routledge, New York 1996. Anne Ring Petersen,     
   Installation Art – Between Image and Text, Museum Tusculanum Press, Köpenhamn 2015. Peggy Phelan, 
   Unmarked: The Politics of Performance, Routledge, New York/London 1993. Perform,           
   Repeat, Record: Live Art in History, Amelia Jones, Adrian Heathfield (red.), Intellect Books, London 2012.  
18 Thinking About Exhibitions, Bruce W. Ferguson, Sandy Nairne, Reesa Greenberg (red.), Routledge, New 
   York 1996.  
19 Alex Wixon, Marina Abramović: Methods for Establishing Performance Art in The Museum and Gallery     
   System, CUNY City College, New York 2014.
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Disposition

Uppsatsen innehåller förutom inledning och avslutande diskussion, två kapitel som vardera 

behandlar olika aspekter ur Abramovićs konstnärskap, utställningen The Cleaner på 

Moderna Museet och de av utställningens re-performanceverk som fungerar som arbetets 

främsta studieobjekt. Det första kapitlet innehåller en introduktion till Abramovićs 

konstnärskap och ett beskrivande och undersökande av performance som självständig 

konstform. Därefter följer en redovisning av olika möjligheter för att bevara, dokumentera 

och ställa ut genren, samt en presentation av fenomenologins aktualitet för performance och 

undersökningens studieobjekt. Det andra kapitlet innehåller en analytisk introduktion av 

utställningen The Cleaner, samt en utförligare analys av alla tre re-performanceverk utifrån 

de tidigare presenterade vetenskapliga premisserna. I den avslutande diskussionen diskuteras 

de två kapitlens huvudargument och slutsatser gentemot varandra, och i relation till 

inledningens syfteformuleringar och frågeställningar. 

                                                                        8



DEN FYSISKA KROPPEN SOM KONSTNÄRLIGT MATERIAL 

Marina Abramović: Den närvarande (och icke-närvarande) konstnären

Den 14:e mars 2010 öppnade utställningen The Artist is Present på Museum of Modern Art 

(MoMa) i New York. Utställningen presenterade Marina Abramovićs liv och konstnärskap, 

och var hennes största retrospektiva utställning någonsin. Huvudattraktionen var däremot 

Abramovićs nya performanceverk med samma titel som utställningen, där konstnären 

bokstavligt talat var närvarande. Under utställningens 3 månader långa tidsintervall satt 

Abramović orörlig på en stol i museets atrium, och välkomnade MoMas besökare att sätta 

sig på stolen mitt emot henne. Utan någon form av tal eller kommunikativa gester, tittade 

hon sedan besökaren i ögonen, ändå tills den medverkande själv valde att resa sig och 

avsluta det personliga mötet. De publika reaktionerna var minst sagt överväldigande. 

Utställningen lockade mer än 750000 besökare och 1500 av dessa valde att medverka i 

verket The Artist is Present. Med utställningen The Artist is Present på MoMa och verket 

med samma titel, förvandlades Abramović till en internationell celebritet och performance 

som konstnärlig genre blev för första gången uppmärksammad i en enorm, populärkulturell 

skala.20 

        The Artist is Present hade en rad likheter med den retrospektiva utställningen The 

Cleaner som under tiden för detta konstvetenskapliga uppsatsarbetet visas på Moderna 

Museet i Stockholm (18.02.17 – 21.05.17).21 Både The Cleaner och The Artist is Present  

utgörs och utgjordes till stor del av samma material från Abramovićs samlade arkiv, men 

utställningarnas re-performanceverk är av olika art. Innan dessa re-performanceverk 

undersöks närmare behövs en övergripande introduktion till Abramovićs konstnärliga 

utveckling så att det är möjligt att förstå det omfattande konstnärskap som presenteras 

genom den retrospektiva utställningen på Moderna Museet. 

          Klaus Biesenbach, curator på MoMa och nära vän till Abramović, förklarar i 

utställningskatalogen till The Artist is Present att hennes konstnärskap kan, på ett över-

20 Wixon 2014, s. 91-92.
21 http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/ (09.05.17.)
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gripande sätt, delas upp i fyra olika perioder eller biografiska kapitel.22  Den första perioden 

tillägnas de år som Abramović spenderade i Belgrad i det forna Jugoslavien (1946 – 1975), 

bosatt hemma hos sin mor och verksam först som student vid konstakademin och sedan som 

konstnär i det unga konstnärskollektivet SKC. Under dessa tidiga år ägnade Abramović sig 

främst åt måleri, men började även experimentera med ljudinstallationer och performance-

verk som utmanade kroppsliga gränser, uthållighet och rädsla.23 Den andra perioden 

identifierar Biesenbach som tillhörande de år där Abramović var professionellt och 

personligt involverat med Frank Uwe Laysiepen, mest känd som Ulay. Mellan 1976 och 

1988 samarbetade Abramović och Ulay med en rad performanceverk där de undersökte 

aspekter vid kärlek, tillit och partnerskap, ofta med uthållighet och varaktighet som 

återkommande metaforer för sociala och romantiska relationer. Deras förhållande fick ett 

dramatiskt avslut då de båda gick från var sin sida av den kinesiska muren, och träffades på 

mitten tre månader senare där de valde att avsluta sin tolv år långa relation (The Lovers 

1988).24 Detta uppbrott förklarar Biesenbach som början på Abramovićs tredje biografiska 

och konstnärliga kapitel (1988 – 2001), där hon främst undersökte möjligheter för publikens 

involverande i det konstnärliga arbetet, samt upplevelser av frånvaro och tomhet. Under 

denna period använde hon även sin bakgrund och minnen från hemlandet och sin uppväxt i 

en kommuniststat som studieobjekt för en rad konstnärliga undersökanden.25 Den fjärde och 

enligt Biesenbach sista perioden i Abramovićs konstnärskap identifierar han som perioden 

från hennes flytt till New York i 2001 och fram till tiden då The Artist is Present ställs ut på 

MoMa i 2010. Denna period förklarar han som ett konstnärligt kapitel med särskilt fokus på 

retrospektiva och biografiska aspekter, och ett fortsatt undersökande av publiken och 

betraktarens roll för att skapa och fullända ett verk. Dessa perspektiv kulminerade på många 

vis i både utställningen och verket The Artist is Present, vilket bidrog till ett förhöjt 

medvetande gentemot och intresse kring performancekonstens placering i den konst-

historiska kanon och dess möjligheter som självständigt utställningsmedium.26 

           Här anser jag att det är av vikt att påpeka att utställningen på MoMa och den till-

22 Biesenbach 2010, s. 16-17.
23 Biesenbach 2010, s. 16.
24 Biesenbach 2010, s. 16.
25 Biesenbach 2010, s. 16-17
26 Biesenbach 2010, s. 17.
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hörande katalogen där Biesenbach uttalar sig härstammar från 2010 och att Abramović på 

många vis har fortsatt sin konstnärliga utveckling sedan dess. Jag vill därför föreslå en femte 

periodisering av hennes konstnärskap, med startskott efter att The Artist is Present avslutades 

och fram till idag, med utställningen The Cleaner på Moderna Museet som nutida referens. 

Efter den stora publiksuccén på MoMa, fortsatte Abramović till stor del att undersöka 

självbiografiska aspekter vid konstnärligt utövande. Men hennes intresse för publikens roll 

som medskapande aktörer har resulterat i verk där hennes egna kroppsliga närvaro har fått ge 

vika för ett mer demokratiskt fokus på gemenskapen och den sociala gruppen som utgångs-

punkt för skapande. Detta har bland annat kommit till uttryck i verket 512 Hours (2014) i 

Serpentine Gallery i London där publiken blev ledsagade runt det tomma galleriet med enkla 

instruktioner för olika individuella och kollektiva uppgifter som skulle utföras.  Enligt 

Abramović uppstod verket med önskan om att publiken skulle förvandlas till den 

performativa kroppen istället för henne själv, för att med nya grepp demonstrera vad 

immateriell konst är och kan vara.27 Detta skifte i konstnärligt fokus utifrån relationen mellan 

betraktare och verk, var också identifierbart i det nya verket The Cleaner (2017) som visades 

i Eric Ericssonhallen på Skeppsholmen i förbindelse med utställningen på Moderna Museet 

med samma titel. Tillsammans med tränade aktörer, musiker och sångare, skapade 

Abramović ett veckolångt (27.02.17 - 05.03.17) interaktivt performanceverk där publiken 

blev ledsagade runt i lokalen med enkla instruktioner som att sitta, stå eller ligga ner. De 

medverkande aktörerna, musikerna och besökarna utgjorde alla en del av verket där fokus 

låg på det gemensamma, demokratiska skapandet och på de upplevelser som uppstår genom 

sådana kollektiva och strukturella aktiviteter.28  

          The Cleaner på Moderna Museet och verket med samma titel i Eric Ericssonhallen 

visar alltså på Abramovićs nutida intressen för just biografiska aspekter av hennes 

konstnärskap, men även på ett nytt fokus på den kollektiva kroppen som konstnärligt 

material framför den personliga. I likhet med The Artist is Present visar även The Cleaner att 

Abramović fortsätter arbeta med och utforska metoder och möjligheter för dokumentation 

och utställande av performanceverk. 

27 Abramović 2016, s. 358-360.
28 www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/performance-the-cleaner/ (27.03.17.)
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Att definiera performance

Innan jag redovisar för de utmaningar och möjligheter som kan uppstå vid att bevara och 

ställa ut performance i kontexten för samtida museer och gallerier, behövs en kortfattat 

introduktion i de definitioner och begreppsbestämningar som utgör performance som 

självständig konstnärlig genre. 

        Etableringen av performance som estetisk form av uttryck och som självständigt 

konstnärlig medium skedde på 1960-1970-talet, främst i USA, men även i Europa och Japan. 

Den europeiska 1900-talets avantgardistiska teaterscen med dadaism, futurism och 

surrealism som framträdande konstnärliga rörelser, fungerade som en kreativ bakgrund för 

de tidiga performancekonstnärernas utforskande av kroppslighet och fysiskt gräns-

överskridanden.29 Marvin Carlson argumenterar att den amerikanska etableringen av 

performancekonst på 1970-talet även uppstod som en naturlig utveckling av konstnärligt 

experimenterande med dans och rörelse, samt en nyfikenhet kring begreppet konceptkonst. 

Marchel Duchamp anses vara en föregångare inom konceptkonstens utveckling och 

etablering. Han intresserade sig för tanken om konst som idé framför konst som produkt, och 

valde ut redan existerande material eller erfarenheter som grund för estetiskt betraktande, 

snarare än att forma och skapa något från traditionella konstnärsmaterial. Detta ledde först 

till Duchamps utställande av redan existerande objekt, så kallade ”ready-mades”, och senare 

till beaktandet av levda upplevelser som konst.30 Performancekonsten uppstod och 

utvecklades alltså utifrån experimentella rörelser inom teater, dans och konceptkonst, där den 

övergripande gemensamma nämnaren var ett intresse för kroppens expressiva kvaliteter och 

ett större fokus på form och process snarare än innehåll och produkt.31

          Abramović väljer att definiera performance och sin egen konstnärliga praktik på 

följande sätt:

         Performance är en mental och fysisk konstruktion, som performancekonstnären utför vid en given

           tidpunkt och en given plats framför en publik. Då uppstår det en energidialog. Publiken och 

           konstnären skapar verket tillsammans. Skillnaden mellan performance och teater är enorm. På

29 Carlsson 1996, s. 100.
30 Carlsson 1996, s. 101.
31 Carlsson 1996, s. 100.
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           teatern är en kniv inte en kniv och blodet är bara ketchup. Under en performance är blodet materialet

           och kniven eller rakbladet är redskapet. Man kan inte repetera performance, det handlar om att vara

           där i den verkliga tiden.32

Citatet visar hur Abramović definierar performance och sitt eget konstnärliga arbete, men det 

visar också på en viktig skillnad mellan identifikationen av performance i relation till 

traditionell teater. Anne Ring Petersen bekräftar Abramovićs åsikter gällande skillnaden 

mellan performance och teater. Hon skriver att performance kan definieras som en konstform 

där performancekonstnären bestämmer och utövar konceptet, medan skådespelaren i 

traditionell teater är subjektet för instruktioner från en regissör och språkliga strukturer från 

en dramatiker.33 Skådespelarna blir kommunikativa kanaler för texten och teaterstycket 

repeteras noga för att dramaturgin ska framgå utifrån dess tänkta premisser.34 Det är detta 

Abramović tycks mena när hon använder kniven och blodet som metaforer för skillnaden 

mellan performance och teater. Om teater är illusion, är performancekonst enligt Abramović 

synonymt med verklighet. 

Att bevara, dokumentera och ställa ut performance

Hur bevarar man då en konstnärlig genre som identifieras som beroende av en specifik plats 

och tidpunkt, och av energidialogen som uppstår mellan konstnär och betraktare, kropp och 

rum? Sedan framväxten av performancekonsten på 1970-talet, och sedan erkännandet av den 

som en självständig konstnärlig genre, har en rad frågeställningar uppstått i relation till 

utmaningar kring bevarandet och utställande av tidigare utövade performanceverk. 

        Peggy Phelan anser att performance baseras på en närvaro som helt och fullt är knuten 

till konstnärens kroppsliga närvaro. Hon anser att performance innebär  en ”representation 

utan reproduktion”. Performance kan inte sparas, spelas in eller dokumenteras, därför att vid 

performanceverkets förvandlande till en reproducerad vara försvinner genrens ontologiska 

32 TED talks, ”An Art Made of Trust, Vulnerability and Connection”, Marina Abramović, 22.12.15,  
   www.youtube.com/watch?v=M4so_Z9a_u0 (27.03.17.). Författarens översättning.
33 Ring Petersen 2015, s. 125.
34 Ring Petersen 2016, s. 127.
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kvalitet, dess beroende av förgänglighet och flyktighet blir borta och det kan inte längre 

benämnas inom performancegenrens termer.35 Amelia Jones däremot, argumenterar att den 

auktoritära och privilegierade position som en betraktare av ett performanverk kan ha, 

behöver nyanseras. Att vara delaktig i den faktiska händelsen, att ”ha varit där” kan på 

många vis bidra till ett förhöjt medvetande kring verkets relation till tidens politiska och 

sociala situation, till den personliga kontexten, och till en djupare fenomenologisk 

upplevelse utifrån relationen mellan utövande kropp och betraktande kropp. Däremot kan 

upplevelsen och studien av ett performanceverk utifrån bevarad dokumentation så som 

fotografier, filmmaterial och text, bidra till förhöjd kunskap om den historiska kontexten, 

samt en större förståelse för de biografiska och sociala narrativ som verken bildar, något som 

först blir synligt i efterhand.36 

         Att äldre performanceverk omöjligen kan kopieras i ordets rätta bemärkelse, är 

Abramović fullt medveten om. Att det däremot finns ett stort behov av fullständig och rättvis 

dokumentation av performance, ser hon som en nödvändig angelägenhet.37 Detta kommer till 

uttryck både i den omfattande retrospektiva utställningen The Artist is Present på MoMa och 

nu i The Cleaner på Moderna Museet. Verken som presenterades i The Artist is Present  

gjorde aldrig anspråk på att vara likvärdiga de ursprungliga performanceverken, utan erbjöd 

istället en möjlighet att förstå den flyktiga konstgenren och skapa utrymme för performance i 

den västerländska konsthistorieskrivningen.38 Detta är viktigt att ta med sig i den fortsatta 

analysen av The Cleaner på Moderna Museet, då denna utställning också måste förstås 

utifrån dess arkivbundna, dokumentära och pedagogiska egenskaper. 

          Abramović har utvecklat specifika metoder och premisser för hur ett performanceverk 

skall kunna återuppföras av nya aktörer inom kontexten för museer och gallerier. Detta för 

att sörja för att en rekonstruktion i form av re-performance blir så rättvisa som möjligt 

gentemot det ursprungliga verket och dess upphovsperson. Abramović har presenterat 

följande krav på re-performance: ”Fråga konstnären om tillstånd, betala konstnären för 

upphovsrätten, gör en ny tolkning av verket och ställ ut ursprungligt arkivmaterial: fotografi, 
35 Phelan 1993, s. 146-148.
36 Amelia Jones, ”'Presence' in Absentia: Experiencing Performance as Documentation” Art Journal, Volym 56, 
   nr. 4, 1997, s. 11-12.
37 Wixon 2014, s. 84-85.
38 Wixon 2015, s. 85.
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film eller objekt”39 I tillägg till detta infogade Abramović ett ytterligare krav under 

planeringen av The Artist is Present. Performanceverk som ansågs vara farliga fick inte 

återuppföras av aktörer, utan skulle presenteras genom annan dokumentation.40 I 

kombination med re-performanceverken på MoMa, fanns ytterligare information om de 

originala verken i form av fotografier, filmmaterial eller beskrivande text, något som gav 

besökarna möjlighet att tolka och jämföra re-performanceverken gentemot det ursprungliga 

utförandet.41 Planeringen och fullföljandet av The Artist is Present presenteras här därför att 

utställningen och dess re-performanceverk innehar en rad likheter med konstruktionen och 

presentationen av re-performanceverken i The Cleaner, något som redovisas och undersöks 

närmare i uppsatsens andra kapitel. 

Performance och fenomenologi

Både performance och fenomenologi behandlar erfarenhet, perception och meningsskapande 

som förkroppsligade, situationsenliga och relativa processer. Fenomenologi som teoretisk 

riktning insisterar på att världen endast kan uppstå för oss genom våra erfarenheter av den 

och att dessa erfarenheter tar sig uttryck genom ett förkroppsligat varande.42 Att tänka på 

världen, varandet och erfarenheter genom fenomenologisk teoribildning, bidrar alltså till ett 

förhöjt medvetande kring vår uppfattning av människor och ting runtomkring oss. I denna 

undersökning kommer detta förhöjda medvetandet kring hur och varför vi uppfattar och 

skapar mening, appliceras på betraktandet av fysiska kroppar som utställningsobjekt och re-

performance som utställningsmetod. Här måste betraktandet av re-performance alltså förstås 

som beroende av olika former för förkroppsligat kommunikation och av ett intersubjektivt 

förhållningssätt mellan aktör och publik. Merleau-Ponty förklarar att förståelsen för 

kommunikation är ett resultat av en ömsesidighet mellan mina egna intentioner och den 

andres gester, och vice versa: ”Allting händer som om den andres intentioner skulle bebo 

min kropp eller som om mina intentioner skulle bebo hans. Den andre bekräftas genom mig 

39 Marina Abramović: Seven Easy Pieces, Marina Abramović, Erika Fischer-Lichte, Sandra Umathum (red.),  
   Charta, New York 2010, s. 11. Författarens översättning.
40 Wixon 2014, s. 83.
41 Wixon 2014, s. 80-81.
42 Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou (red.) 2015, s. 1-2.
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och jag bekräftas genom den andre.”43 Denna modellen för ömsesidig kommunikation kan 

appliceras på en betraktares upplevelse av de fysiska kroppar som agerar inom ett 

performanceverk, samt hur performancekonstnären eller aktören upplever interaktionen med 

betraktaren.     

         Kroppen är ett föremål som inte lämnar oss, den är en permanens vid vår sida. 

Objekten och tingen som omger oss, hittar däremot sin existens eftersom de kan avlägsnas 

och försvinna från vårt blickfält. Dess närvaro är beroende av vårt medvetande om dess 

frånvaro.44 I denna dialog mellan vår egen kropp och objektsföremål, hittas också dialogen 

mellan vår egen kropp och andras kroppar. Detta sker i förståelsen för kroppar som just 

kroppar och inte objekt eller ting, utifrån vår egen kroppskännedom.45 Utställningens (The 

Cleaner) re-performanceverk utgörs av fysiska kroppar, vilket skiljer sig betydligt från 

utställningens resterande verk som utgörs av (symboliska och teknologiska) objekt och ting. 

Även om alla verk kan förstås som föremål som kan avlägsnas och försvinna från vår egen 

kontroll av vårt blickfält (till skillnad från vår egen kropp som är permanent), bildar re-

performanceverken en annan upplevelse hos betraktaren än mötet med utställningens 

resterande verk. Detta sker bland annat utifrån vår empatiska förmåga att agera 

intersubjektivt med dem och vår kapacitet att simulera och föreställa oss själva i aktörernas 

situation, som om ”den andre var jag”. Det är särskilt utifrån denna fenomenologiska och 

performativa dialogen av akter som re-performanceverken kommer analyseras i 

undersökningens andra kapitel. Kommunikationen mellan aktörernas ”återupplivning” av en 

tidigare händelse och betraktarens simulation av att vara i aktörernas situation utifrån 

förkroppsligad förståelse för relationen mellan människor och ting, subjekt och objekt. 

43 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 160. 
44 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 41-42.
45 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 116-117.
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RE-PERFORMANCE SOM UTSTÄLLNINGSMETOD   

The Cleaner 

Utställningen The Cleaner på Moderna Museet är indelad i olika tematiska rum, som 

tillsammans bildar en tydlig biografisk narrativ liknande en tidslinje över Marina 

Abramovićs liv och konstnärskap. Tre av dessa rum har tillägnats Abramovićs tidiga år och 

presenterar vardera de intressen och utforskningsområden hon ägnade sig åt under tiden som 

konststudent i Belgrad och som medverkande i konstnärskollektivet SKC. Här presenteras 

även hennes tidiga intressen för kroppsligt experimenterande. I dessa rum blandas olika 

typer av utställningsmaterial, så som tidiga originalmålningar och skisser, men även en stor 

andel arkivmaterial i form av fotografier, film och sammanställande av objekt. Verket Rythm 

0 (1974) där publiken uppmanades att interagera med den passiva Abramović med hjälp av 

ett bord fylld med 72 olika objekt, har ställts ut här i form av projicerade bilder på väggen, 

men även av en rekonstruktion av bordet med de utvalda objekten. Bordet inkluderade objekt 

som kunde utsätta Abramović för smärta, så som knivar, sax, yxa och en pistol, men även 

objekt som uppmuntrade till njutning och glädje, så som fjädrar, en hårborste, blommor och 

honung.46 Verket illustrerade med grymma medel vad en total, kroppslig passivitet kan 

resultera i, och bildade ett uppdelande mellan dem som önskade skada och dem som önskade 

hjälpa henne.47 Vid att komplettera det fotografiska arkivmaterialet med en rekonstruktion av 

verkets bord och dess tillhörande objekt, konfronteras även betraktaren på Moderna Museet 

med frågan om vilka objekt de hade valt att använda. Detta skapar en närmare tillhörighet till 

och en tydligare förståelse för det originala performanceverkets situationsenliga utförande.48 

         Vidare följer ett stort rum som genom liknande arkivbundna grepp presenterar det som 

Biesenbach väljer att identifiera som ett andra konstnärligt kapitel, nämligen de tolv år då 

Abramović var personligt och konstnärligt involverad med Frank Uwe Laysiepen (Ulay). 

Här blandas projicerad filmmaterial från originaluppförandet av olika performanceverk de 

gjorde tillsammans med fotografier, skulpturer och objekt från andra verk. Centralt i rummet 

46 Essling, Hahr, Engström (red.) 2017, s. 86.
47 Wixon 2014, s. 83.
48 Wixon 2014, s. 83-84.
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står en äldre, svart skåpbil som Abramović och Ulay använde som hem och transportmedel 

under många år. Denna fungerar därmed som en presentation av verket Relation in  

Movement (1977), samt symboliserar den nomadiska, intima och ekonomiskt svåra livsstil de 

hade tillsammans.49

         Utställningsområdets påföljande tre rum visar på Abramovićs uppbrott med Ulay och 

på hennes självständiga konstnärliga undersökande av sin forna uppväxt i en kommuniststat. 

I dessa rum som alla är av en relativt blygsam storlek, presenteras verk som Balkan Baroque 

(1997), Count on Us (2004), och Balkan Erotic Epic (2005) genom sammanställande av 

objekt och teknologisk arkivmaterial.50 Bland dessa tre utställningsrum har även ett eget rum 

tillägnats presentationen av verket Cleaning The Mirror genom re-performance, något som 

redovisas och analyseras närmare nedan. Däremot skiljer detta sig från re-

performanceverken Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful och Freeing Series. Dessa 

utförs inom ett större rum som redan innehåller omfattande arkivmaterial från perioden då 

dessa verk skapades och utfördes, och visas enbart på särskilda datum till skillnad från 

Cleaning the Mirror som visas varje dag. 

        Utställningens påföljande rum visar på Abramovićs senare konstnärliga utforskande och 

ett gradvist skifte i fokus från den egna kroppen som konstnärligt material till den kollektiva 

kroppen och till transcendentala objekt som utgångspunkt för konstnärligt skapande. Här 

presenteras bland annat verket The House with the Ocean View (2002) genom en noggrann 

scenografisk rekonstruktion av den upphöjda lägenheten där Abramović spenderade 12 

fastande dygn i Sean Kelly Gallery i New York.51 Intill detta har även ett helt rum ägnats till 

en arkivbunden presentation av The Artist is Present (2010) genom omfattande filmmaterial. 

Här täcks den ena väggen av en rad kvadratiskt utklippta ansikten, där besökare vid MoMa 

har filmats under deras möte med Abramović. På den motsatta väggen visas liknande 

kvadratiska filmklipp där betraktaren kan observera Abramović i hennes möte med de 

besökare som valde att sätta sig mitt emot henne. Betraktaren på Moderna Museet hamnar 

därmed mitt emellan denna stilla dialog som uppstod mellan Abramović och de med-

verkande, och konfronteras på ett effektivt sätt med de olika former för kroppslig 
49 Essling, Hahr, Engström (red.) 2017, s. 114.
50 Essling, Hahr, Engström (red.) 2017, s. 164, s. 194, s. 198.
51 Essling, Hahr, Engström (red.) 2017, s. 188.
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kommunikation som uppstod under detta varaktiga performanceverk på MoMa. 

        Vid inträde till utställningsområdet möts publiken av ett rum som utifrån teknologiska 

och scenografiska grepp fungerar både som en rekonstruktion och en presentation av verket 

512 Hours (2014). Verket presenteras här genom stora väggprojektioner med filmmaterial 

från verket, samt mindre tv-apparater som visar intervjuer med medverkande publik och 

filmdagböcker från utställningsperioden skapade av Abramović och hennes assistent Lynsey 

Peisinger.52 Rekonstruktionen och dokumentationen av verket förstärks även av de stolar 

som finns i rummet, då dessa är av samma art som de stolar som användes i det ursprungliga 

verket, något som är synligt i det projicerade filmmaterialet. Här ges alltså betraktaren 

möjligheten att återuppleva verket även om de inte medverkade vid den faktiska händelsen. 

Att dokumentation av detta verket har valts att ställas ut i utställningsområdets första rum, 

kan möjligtvis förstås som ett sätt att visa på Abramovićs nutida konstnärliga intressen för 

den kollektiva kroppen. Detta kan betraktaren sedan kan ta med sig som analytisk kontrast 

och konflikt i det fortsatta utforskandet av utställningens resterande rum och dess biografiska 

uppbyggnad.

        The Cleaner på Moderna Museet visar på en stor mångfald av möjligheter för 

utställande av performanceverk genom omfattande former för dokumentärt arkivmaterial, 

samt genom kuratoriska grepp som bidrar till en förhöjd känsla av att närvara vid en tid och 

en händelse som redan har ägt rum. Boris Groys menar att det är möjligt att urskilja ett skifte 

i intresse i utställningspraktiker som innebär en större frånvaro av konstverk och en högre 

närvaro av konstdokumentation. I traditionell bemärkelse refererar konstverket direkt eller 

indirekt till en konkret tematik, exempelvis till sociala eller politiska ämnesområden. 

Konstverk är konst. Groys menar däremot att konstdokumentation enbart refererar till konst 

och att det därmed inte kan förstås som konstverk, utan som ren dokumentation.53 I fallet 

med The Cleaner innebär detta att de performanceverk som presenteras genom konst-

dokumentation, närvarade och var synliga vid en bestämd tid, och att dokumentationen av 

dem enbart är ett sätt att erinra dessa. Däremot förklarar Groys att utställande av konst-

dokumentation är ett sätt att visa på livet själv genom en dokumentär presentation av 
52 Essling, Hahr, Engström (red.) 2017, s. 228.
53 Boris Groys, ”Art in the Age of Biopolitics: From Artwork to Art Documentation”, Perform, Repeat, Record: 
   Live Art in History, Jones, Heathfield (red.), Intellect Books, London 2012, s. 209.
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pågående aktivitet, av praktik och av ett eller flera förflutna konstnärskap.54 The Cleaner 

fungerar som ett sätt att skriva historia, ett införlivande av Abramović i den konsthistoriska 

kanon. Den kretsar kring ett progressivt presenterande av tid genom systematiskt utplacering 

av arkivmaterial som bildar en tydlig narrativ kring ett konstnärskap från dess begynnelse 

fram till nutid. Helhetsupplevelsen av The Cleaner ligger därmed i ett uttryck av arkiv-

bunden överflöd, där verken förvandlas till historisk dokumentation och där betraktaren 

införlivas i en kollektiv upplevelse av konstnärlig progression.55 

         Jag anser däremot att utställningens re-performanceverk tål ett utmanande av Groys' 

påstående om konstdokumentationens totala frånvaro av konstverkets innebörd och 

analytiska kvaliteter. Re-performanceverken i The Cleaner är av intresse som studieobjekt 

därför att de utmanar utställningens dokumentära karaktär genom sin fysiska kroppslighet. 

De är, i likhet med Abramovićs redovisning för performancegenrens premisser, beroende av 

det fysiska och mentala tillståndet som skapas i mötet mellan utövare och betraktare, och 

innehar till skillnad från det övre arkivmaterialet, en kroppsligt bunden och fenomenologisk 

kvalitet. 

Cleaning The Mirror

Re-performanceverket Cleaning The Mirror visas i ett eget utställningsrum där annat 

arkivmaterial saknas. Detta rum är beläget mellan två utställningsrum som vardera visar 

arkivmaterial från verk med en tydlig referens till Abramovićs arbete med och utforskande 

av sin uppväxt i forna Jugoslavien. Cleaning the Mirror visas varje dag under utställnings-

perioden från klockan 12.00 till 18.00, eller från klockan 14.00 till 20.00, och kan därför 

anses vara ett varaktigt verk.56 Verket visades första gången i Pitt Rivers Museum i Oxford.57 

I originalverket, som är den första i en serie av tre verk, tvättar Abramović iklädd vita kläder, 

ett människoskelett med borste och smutsigt vatten under flera timmar, som en metafor för 

54 Groys 2012, s. 210.
55 Jean-Marc Poinsot, ”Large Exhibitions – A Sketch of Typology”, Thinking About Exhibitions, Ferguson, 
   Nairne, Greenberg (red.), Routledge, New York 1996, s. 44.
56 http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/re-performances-i-
   utstallningen/ (02.05.17.)
57 Abramović 2016, s. 228.
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rening av livet och hennes traumatiska förflutna. Verket blev sedan förvandlat till en 

videoinstallation som visades på fem tv-skärmar. Varje tv-skärm visade olika delar av 

skelettet, dess huvud, bröstkorg, höfter, händer och fötter.58 Arkivmaterial från originalverket 

eller i form av ovan nämnda videoinstallation saknas helt i anslutning till den fysiska 

rekonstruktionen av verket genom re-performance på Moderna Museet. Denna avsaknaden 

kan därmed sägas gå emot Abramovićs egna krav på ett rättvisa återuppförande av tidigare 

utövade performanceverk. 

         I re-performanceverket Cleaning the Mirror på Moderna Museet tvättar aktören, också 

iklädd vita kläder, en liknande modell av ett människoskelett. Till sitt förfogande har aktören 

en stol att sitta på, en borste och en hink fyllt med vatten. Skelettet blir inte renare av 

aktörens ständiga tvättande och skrubbande av det, utan både aktören, skelettet och den 

omringande miljön som har ägnats till utförandet förblir smutsigt. Re-performanceverket är 

placerad i en rumslig avgränsning med hjälp av en vit, kvadratisk golvmatta i utställnings-

rummets ena hörn. Det vita underlaget samt aktörens vita klädsel förstärker synliggörandet 

av den omringande smutsen. Rummets väggar är täckta av ett rött tyg vilket faller i tunga 

veck och som tillsammans med verkets avgränsade utrymme bildar en upplevelse av teatral 

dramatik. I detta rummet har det utplacerats en bänk som publiken välkomnas att använda, 

något som bidrar till möjligheten för ett mer långsamt betraktande av re-performanceverket 

framför att hasta vidare till nästa utställningsrum.

         I Cleaning the Mirror spelar re-performanceverkets objekt en framträdande roll. Både 

stolen, hinken med smutsigt vatten, borsten och skelettet är avgörande som scenografiska 

moment för att re-performanceverket skall fulländas med hjälp av aktörens användning av 

dem. En fenomenologisk undersökning av Cleaning the Mirror behöver därför ta hänsyn till 

betraktarens observation av interaktionen mellan människa och föremål, kropp och ting. 

Fastän Abramovićs och teoretiker som Ring Pettersens poängterande kring skillnaden mellan 

performance och teater, anser jag att det är av aktualitet att benämna relationen mellan aktör 

och objekt i Cleaning the Mirror i form av teatrala termer. Detta då jag anser att re-

performanceverket ställs ut utifrån rumsliga referenser till teaterns arkitektoniska och 

scenografiska uppbyggnad. Jag anser även att en teoretisk förståelse för innebörden av 

58 http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/marina-abramovic/cleaning-the-mirror-i/7819 (18.04.17.)
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scenografiska objekt inom teater skänker en större förståelse för den fenomenologiska 

upplevelsen av relationen mellan aktör, objekt och publik i Cleaning the Mirror på Moderna 

Museet.

  

               

    Bild 1. Cleaning The Mirror  (re-performance)               Bild 2. Cleaning the Mirror (originalverk),

     Marina Abramović, 2017 (1995).                                    Marina Abramović, 1995.

                                             

         Merleau-Ponty observerar att vår förkroppsligade förståelse för hur objekt känns, hur 

de rör sig och vad de väger, till stor del utgörs av en interaktion med och ett korsande av 

olika sinnesupplevelser. Vi kan se glasets hårdhet, stenens vikt och sirapens viskositet, och 

på samma sätt talar vi om ljud som är mjuk eller hård, len eller skarp.59 Utifrån Merleau-

Pontys fenomenologiska förståelse för uppfattning är människans interaktion med och 

förståelse för objekt beroende av erfarenhetsbildning. Inga objekt innehar någon egentlig 

agent utan aktiveras utifrån vår förkroppsligade perception av dem genom kunskap och 

kännedom. Sinnen så som syn, hörsel och känsel, överlappar varandra för att tillsammans 

identifiera ting och sammanhang. Detta innebär att objekt som interagerar med varandra, 

bildar i kombinationen ett nätverk av material vid vilket betraktaren blir delaktig i 

59 Merleau-Ponty, 1945 (2012), s. 229-230.
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observationen av en förståndig helhet.60 Joslin McKinney ifrågasätter däremot detta och 

undersöker ifall det är möjligt att identifiera scenografiska objekt inom teater som själv-

ständiga agenter, ifall det är möjligt att urskilja en ”inneboende betydelse” i dem. Snarare än 

att bekräfta detta, konkluderar McKinney med att ett scenrum måste ses som ett assemblage 

där olika material och energier, både mänskliga och icke-mänskliga, arbetar tillsammans för 

att skapa en helhet. Vid att se teater och performance som en form för assemblage, likställs 

scenografiska objekt med fysiska kroppar, med de skådespelare eller aktörer som de delar 

utrymmet med. Alla dessa olika former för material innehåller potential som i 

kombinationen, i bildandet av ett assemblage, framkallar bilder och idéer med avsaknaden av 

totalitet och fullständighet.61 Detta betyder att upplevelsen, att betraktarens tolkning av 

skådespelet eller performanceverket, förblir både öppen och begränsad.

         I teatrala sammanhang är de scenografiska objektens betydelsebärande innebörd 

beroende av en transcendental kraft. Oavsett om objektens funktion är av ren kommunikativ 

eller dekorativ karaktär, innebär ett urval och ett framställande av objekt inom teater att 

dessa innehar en transcendental funktion där de genom referenser och uppmaning till 

kontemplation aktiverar publikens fantasi.62 I Cleaning the Mirror är det på många vis 

aktörens fysiska aktivering av de objekt som är till förfogande som bildar utgångspunkten 

för re-performanceverkets tillkomst. Performance är beroende av publik för att mening och 

innebörd skall kunna uppstå. Även om re-performanceverken inte kräver en direkt 

interaktion med betraktaren, krävs ändå en indirekt kommunikation där betraktaren 

responderar till verket och vice versa. Detta innebär att betraktaren också blir delaktig i den 

dialog som uppstår mellan aktör och objekt i Cleaning the Mirror, och att händelseförloppet 

är beroende av alla tre moment för fullbordan. Sammanställningen av objekt här; stolen, 

hinken med vatten, borsten och skelettet aktiverar en begränsad fantasi i betraktarens 

observerande av dem, vilket bekräftas av aktörens tvättande av skelettet utifrån olika 

placeringar, positioner och vinklar. Enligt Merleau-Pontys fenomenologiska redovisning av 

människans förståelse för objekt och sammanställningen av dem, vill ett betraktande av 

Cleaning the Mirror innebära en förkroppsligad uppfattning av hur objekten känns och 

60 McKinney 2015, s. 123. 
61 McKinney 2015, s. 135-137.
62 McKinney 2015, s. 124-125.
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samverkar. Utifrån kroppskännedom och en överlappning av sinnesupplevelser, kan 

betraktaren föreställa sig hur det smutsiga vattnet känns på kroppen, se skelettets vikt och 

höra intensiteten i aktörens skrubbande. Detta bildar sedan ett performativt assemblage, 

vilket vägledar publiken in i en systematisk, fenomenologisk upplevelse av verkets innebörd. 

Att tvätta något som aldrig verkar bli rent innehar en kulturell symbolik knuten till skam, till 

rening och återfödelse. I kombination med skelettet vars främsta kulturella symbolik är 

döden, leds betraktaren in i en dialog mellan det levande och det döda, mellan den aktiva 

kroppen och de passiva föremålens kulturella betingelser. Utrymmet förvandlas närmast till 

ett dödens landskap, där det bildas en flytande övergång mellan objekt, aktör och betraktare. 

I traditionell teater där den verbala dialogen kan tyckas ligga i centrum för kommunikation 

och dramatikens fortlöpande, har den i re-performanceverket Cleaning the Mirror ersätts 

med en fenomenologisk dialog mellan människor och ting, mellan aktivitet och passivitet.

Freeing the body

Re-performanceverket Freeing the Body (1975) ur serien Freeing Series (1975) visas vid tre 

tillfällen under utställningsperioden i ett större rum inne på utställningsområdet som helt har 

ägnats åt Abramovićs tidiga kroppsliga utforskande.63 I detta rummet har filmmaterial, 

fotografier och objekt från tidiga performanceverk som Rythm 10 (1973), Rythm 0 (1974), 

Rythm 2 (1974), Rythm 5 (1974), Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful (1975) och 

Lips of Thomas (1975) ställts ut.64 Arkivmaterial från det ursprungliga utförandet av Freeing 

Series närvarar inte i detta utställningsrummet utan har ställts ut i form av filmmaterial och 

tillhörande ljudspår i rummet bredvid. Detta betyder att besökaren behöver förflytta sig till 

det närliggande rummet för att observera och betrakta det originala arkivmaterialet i relation 

till och i jämförelse med aktörernas tolkning av verket i form av re-performance.

        Freeing Series består av tre seriella performanceverk som Abramović utförde på olika 

platser i 1975. I Freeing the Voice som visades i lokalerna till SKC i Belgrad, låg Abramović 

på en madrass och skrek tills hon förlorade rösten tre timmar senare, då var verket över. I 

Freeing the Memory som visades på Dacis Gallery i Tubingen, uttalade Abramović alla ord 
63 http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/#gallery (12.04.17.)
64 Essling, Hahr, Engström (red.) 2017, s. 68-94.
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hon kunde komma på. Efter en och en halv timme blev hennes tankar blanka, hon blev tyst 

och verket avslutades. I Freeing the Body som visades på Kunstlerhaus Bethaninen i Berlin, 

dansade Abramović till suggestiva trumrytmer med en svart sjal över huvudet. Efter åtta 

timmar kollapsade hon av utmattning och verket var över. Alla tre verk tillkom utifrån 

grundläggande premisser för frigörelse vid överarbetning. Vid att utsätta kroppen och sinnet 

för utmattande processer med avsaknaden av en bestämt avslutning, utforskade Abramović 

hur fysisk och mental frigörelse kan ta sig uttryck genom kroppslig uthållighet, sårbarhet och 

oförutsägbarhet.65 

         På Moderna Museet utförs re-performanceverket Freeing the Body utifrån en tydligt 

avgränsad rumslighet. Svart tejp markerar ett rektangulärt utrymme där aktören dansar 

ackompanjerad av en musiker som spelar trummor. Musikern och aktören utgörs av en 

lodrätt linje som tillsammans med det tydligt markerade utrymmet bildar en rumslig 

begränsning för betraktaren. Besökaren välkomnas att betrakta och observera verket enbart 

på utsidan av tejpens markering. På insidan dansar aktören helt avklädd, förutom ett svart 

sjal som täcker ansiktet. Både aktör och musiker verkar visa på en stor känslighet gentemot 

varandras skiftningar i ljud, rytm och rörelse. Det blir tydligt att de både är beroende av 

varandra för att kunna fullända det varaktiga verket. Taket är relativt lågt i detta utställnings-

rum, vilket tillsammans med arkivmaterial från tidiga performanceverk som är utplacerade 

längs med rummets väggar bildar en något kvävande känsla av intensitet. Detta förstärks 

även av re-performanceverkets musikaliska moment och av dess fysiska utövande som i 

kombination med publikens samlande kring verket bildar en rumsligt lokaliserad värme och 

en tydlig perception av kroppslig närvaro. Att betrakta och uppleva fysiska kroppar som 

utställningsobjekt kan förstås både som intersubjektivt och empatiskt bunden. Detta eftersom 

en fenomenologisk analys av performance innebär att verkens meningsskapande uppstår i 

mötet mellan utövande kropp och betraktande kropp.66 I Freeing the Body innebär detta ett 

synliggörande av den kommunikation som uppstår mellan den dansande aktören och den 

observerande publiken runtom. 

65 Richards 2009, s. 16.
66 Bleeker, Sherman, Nedelkopoulou 2015, s. 8. 
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      Bild 3: Freeing the Body (re-performance),                 Bild 4. Freeing the Body (originalverk), 

        Marina Abramović, 2017 (1975).                                Marina Abramović,  1975. 

         Enligt Merleau-Ponty måste den egna kroppen förstås som en enhet. Kroppens olika 

delar, dess visuella, taktila och motoriska aspekter är alla bundna tillsammans utifrån en 

visualisering av hela kroppen på grundlag av kännedom. ”När jag sitter vid mitt bord kan jag 

på samma sätt ögonblickligen visualisera de delar av min kropp det döljer. Samtidigt som jag 

drar samman foten i skon ser jag den”.67  Med detta menar Merleau-Ponty att kroppen är en 

individ vars mening enbart är tillgänglig genom den direkta kontakten som den egna kroppen 

ger. Det finns inget som skänker oss en så tydlig perception som förståelsen för och känne-

domen till den egna kroppen. Detta eftersom kroppen är en ständig permanens och därför att 

det är genom den som allt runtomkring oss jämföras med och vid vilket perspektiv skapas. 

Det är även genom den egna kroppen som vi percipierar och förstår andra kroppar som just 

kroppar och inte som objekt eller ting. Vi kommunicerar med andra kroppar på grund av en 

ömsesidighet gällande varandras intentioner, genom en uppfattning av den andres gester som 

om de var våra egna.68  

67 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 114.
68 Merleau-Ponty 1945 (1997) s. 160-161. 
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         Utifrån denna fenomenologiska förståelse för intersubjektiv kommunikation, är det 

möjligt att förstå upplevelsen och betraktandet av Freeing the Body som beroende av empati. 

Freeing the Body är ett varaktigt verk som påbörjas klockan 15.00 och fortsätter fram till det 

att Moderna Museet stänger klockan 20.00. Verkets uppgift, att dansa fram tills att man 

kollapsar av utmattning, kan anses vara svårrealiserad när tidsramen för utförandet enbart är 

fem timmar och då alla av verkets aktörer verkar inneha en vältränad fysik. Trots detta 

innebär ett betraktande av Freeing the Body ett betraktande av kroppslig och fysisk 

utmattning. Eftersom aktörens ansikte är täckt av ett svart sjal, är det inte möjligt att 

observera eventuella skiftningar i ansiktsuttryck. Men enligt Merleau-Pontys redovisning för 

människans kroppskännedom kan upplevelsen av Freeing the Body förstås utifrån 

betraktarens egna erfarenheter av trötthet och utmattning som ett resultat av pågående fysiskt 

arbete. Ovissheten ifall aktören kommer kollapsa av utmattning eller inte, förhöjer re-

performanceverkets fenomenologiska förståelse för kommunikation genom empati. På grund 

av betraktarens egna kroppsminnen och erfarenheter bildas en medveten eller omedveten 

projektion av att vara i aktörens situation. Även om den ömsesidiga kommunikationen är 

begränsad på grund av aktörens täckta ansikte och dess hängivenhet i uppgiftens utförande, 

är både aktör och betraktare beroende av varandra för att mening skall uppstå utifrån en 

dialog av att både utföra och simulera fysisk utmattning. 

         Maaike Bleeker argumenterar för ett skifte i fokus inom dans och teater från det som 

presenteras och uttrycks på scenen till att även innefatta det som händer mellan scen och 

publik. Detta identifierar hon som beroende av en växande abstraktion inom scenkonst som 

utmanar etablerade konventioner kring publikens förhållande till verkets fortlöpande och 

analytiska innebörd. Inom dans innebär en växande abstraktion att betraktaren ständigt måste 

förhålla sig till en distinktion mellan rörelse som en direkt form för känsla och erfarenhet, 

och rörelse som ett objekt för perception och tanke. Bleeker förklarar att dans och rörelse 

kan förstås som en form för ”levd abstraktion” och koreografen eller performancekonstnären 

som en form för fenomenologist. Dans är ett sätt att iscensätta fenomenologi eftersom de 

konkreta och de abstrakta rörelserna kommer samman i våra beskaffade erfarenheter.69 Jag 

anser att detta även kan appliceras på betraktandet av Freeing the Body. Re-

69 Bleeker 2015, s. 35-36.
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performanceverket kan ses som ett sätt att göra fenomenologi, eller åtminstone som ett sätt 

att iscensätta det. Detta eftersom verket vilar på en konflikt mellan det abstrakta och det 

konkreta, mellan det som vi uppfattar utifrån ett simulerande av oss själva i aktörens 

situation genom empati, och det som vi uppfattar enbart som en perception eller som en 

abstrakt tanke. Verkets analytiska innebörd och dess helhet som konstverk ligger i balansen 

mellan dessa, vars relation uppstår på grund av betraktarens beskaffade erfarenheter. Våra 

erfarenheter kan sägas utgöra grunden för fenomenologins förståelse för varande, upp-

fattning och meningsskapande. Aktörens dansande i Freeing the Body utgörs av en 

abstraktion av dessa levda erfarenheter som betraktaren sedan konfronteras med och tvingas 

urskilja genom sina egna erfarenheter i samma abstrakta anda eller vid ett översättande av 

abstraktion till konkretism. Detta belyser det osynliga händelseförloppet som uppstår mellan 

aktör och betraktare i Freeing the Body, och pekar på ett sätt att göra fenomenologi till-

gänglig genom fysisk iscensättning, genom ett vokabulär av praktik och handling.

Art Must be Beautiful, Artist Must be Beautiful

Performanceverket Art Must be Beautiful, Artist Must be Beautiful visades som en del av 

Kvindeudstillingen i Charlottenborg, Köpenhamn i 1975. I verket satt Abramović på en stol 

och kammade sitt hår med en metallborste, medan hon om och om igen repeterade orden 

”Art Must be Beautiful, Artist Must be Beautiful”. Verket varade i en timme, och 

Abramovićs frenetiska kammande resulterade i att hon skadade både sitt ansikte och sitt 

hår.70  På Moderna Museet ställs verket ut både i form av projicerad filmmaterial på väggen 

och i form av re-performance som visas på lördagar och söndagar under utställnings-

perioden, från klockan 12.00 till 18.00.71 Både filmmaterialet och re-performanceverket visas 

i det utställningsrum där hennes tidiga performanceverk presenteras genom olika former för 

arkivmaterial, och där re-performanceverken Freeing Series ställs ut. Aktören som framför 

Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful på Moderna Museet sitter på en stol och 

kammar sitt hår med både en hårborste och en kam medan samma ord repeteras. Aktörens 

70 Essling, Hahr, Engström (red.) 2017, s. 94.
71 http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/marina-abramovic/re-performances-i-utstallningen/ 
   (02.05.17.)
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kammande utförs med snabba och hårda rörelser så att hårstrån slits av. Likt Freeing the 

Body är re-performancverkets utförande placerad inom en rumslig begränsning. Svart tejp 

markerar ett rektangulärt utrymme där publiken välkomnas att betrakta verket enbart på 

utsidan av den rumsliga markeringen. Här har arkivmaterial från det ursprungliga utförandet 

av Art Must be Beautiful, Artist must be Beautiful i form av projicerad film placerats på en 

vägg i anslutning till utförandet av re-performanceverket. Detta betyder att betraktaren enkelt 

kan jämföra re-performanceverket med originalverket. Till skillnad från det ursprungliga 

utförandet där Abramović satt naken på stolen medan hon kammade sitt hår, är aktören i re-

performanceverket iklädd vita kläder. I Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful delas 

det konstnärliga uttrycket mellan aktörens fysiska gester (kammande av håret) och de ord 

som yttras. En fenomenologisk analys av detta re-performanceverket behöver därför 

uppmärksamma den förkroppsligade kommunikation som uppstår i mötet mellan 

kroppsspråk och talspråk.                 

        Merleau-Ponty förstår orden och talet som en fullbordan av människans tankar. Han 

anser att det är fel att påpeka att ordet har en mening eller att det besitter mening. Snarare är 

det tanken som har en mening och ordet är inte mer än ett artikulations- eller ljudfenomen 

som beledsagar tanken och fullbordar denna. Detta visas bland annat i identifikationen av 

föremål, där de framstår som obestämda innan vi har återfunnit deras namn. Namnet är 

föremålets väsen på samma sätt som dess form och färg, och namngivningen av det själva 

igenkännandet. Merleau-Ponty förstår människan inte som ett talande subjekt utan som ett 

tänkande subjekt, men det tänkande subjektet lever i ovisshet fram till dess att tankarna har 

formulerats genom språk, i skrift eller i tal.72 Vid att erkänna aktörens språkliga yttranden i 

Art must be Beautiful. Artist must be Beautiful i form av fullbordan av tankeverksamhet 

uppstår en intressant dialog mellan originalitet och rekonstruktion. Aktören återupplivar 

performanceverket genom att framföra det på nytt, genom en ny kropp och en ny röst. 

Förutom aktörernas vita klädsel framstår re-performanceverket som förtroligt gentemot det 

ursprungliga utförandet, om dessa jämförs. Gesterna och talet överförs från Abramović till de 

aktörer som framför verket genom re-performance på Moderna Museet. Men aktören mottar 

en redan fullbördig tanke från Abramović genom hennes talade ord (här antar jag att 

72 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 150-152.
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aktörerna har studerat filmmaterialet från det ursprungliga utförandet) och approprierar 

denna i form av re-performance. 

BILD 5. Art must be Beautiful, Artist must be                Bild 6. Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful

Beautiful (re-performance), Marina Abramović,            (originalverk), Marina Abramović, 1975.

2017 (1975).      

        Merleau-Ponty förklarar att talaren inte tänker innan eller när han talar, utan att talet är 

tanken.73 På samma sätt uppfattar lyssnaren talet (så länge det tillhör ett språk som vi kan 

förstå) som en nödvändighet för identifikation av tankeinnebörd. Merleau-Ponty formulerar 

detta på följande sätt: ”Det sker alltså ett övertagande av den andres tanker genom talet, en 

reflektion i den andre, en förmåga att tänka utifrån den andre som berikar våra egna 

tankar”.74 I re-performanceverket Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful innebär 

detta att de ord som aktören yttrar om och om igen, förtydligar betraktarens uppfattning av 

verket. Här uppstår det alltså en kedja av kommunikation, genom ett övertagande av tankar 

ifrån Abramović till aktören och från aktören till betraktaren. Aktören ger betraktaren 

förmågan att tänka utifrån Abramović vilket sedan berikar dennas egna tankar.

         Enligt Merleau-Ponty konstitueras tanke och uttryck samtidigt och omedvetet, vilket 

innebär att ett fenomenologiskt betraktande av Art must be Beautiful, Artist must be  

Beautiful tvärtom kräver en medvetenhet om det talade ordet som något instiftat i oss. Talet 

kan förstås som en självklarhet, därför att de ord vi besitter redan består av färdiga betydelser 

73 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 154.
74 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 153.
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utifrån våra egna erfarenheter av språk och kommunikation genom tal. Vi anstränger oss inte 

för att uttrycka ord och vi anstränger oss inte heller för att förstå dem därför att det redan är 

genom en talat och en talande värld som vi tänker och uppfattar.75 Utifrån detta kan 

tolkningsprocessen i det betraktande mötet med Art must be Beautiful, Artist must be 

Beatiful förstås som självklar för alla som behärskar det engelska språket. Det språkliga 

yttrandet bekräftas även genom de fysiska gester som aktören utför, genom det något 

aggressiva kammande av håret. Merleau-Ponty förklarar att vår förnimmelse av gester också 

är en kroppslig förnimmelse av det gesten är. Detta för oss tillbaka till fenomenologins 

förståelse för kommunikation genom intersubjektivitet, genom en ömsesidighet mellan mina 

egna intentioner och den andres gester.76 När jag betraktar aktörens kammande uppstår det i 

gesten också känslor som aggression, ilska eller frustration. Gesten får mig inte att tänka på 

exempelvis ilska, utan den är själva ilskan. Detta eftersom det är genom min egen kropp som 

jag förstår den andre, precis som jag genom min egen kropp percipierar och förstår 

talspråket. Även om talet eller skriften kan förstås som självklar i det att dessa fullbordar 

våra tankar, kan vi hamna i situationer där det krävs förtydligande genom ett avläsande av 

sammanhang. Detta kan sägas vara nödvändigt i mötet med ett nytt konstverk som sedan 

innan är okänd för oss, och i betraktarens möte med Art must be Beautiful, Artist must be  

Beautiful. De fysiska gesterna bekräftar ordens nödvändighet och placerar dessa i ett 

sammanhang som bildar en gemensam förståelse för verket och för den kedja av överförda 

tankar som re-performance som utställningsmetod resulterar i. I Art Must be Beautiful, Artist  

must be Beautiful kan detta sägas innebära ett belysande av de normativa förväntningar som 

omringar kvinnliga konstnärer i en patriarkal konstvärld, och de frustrationer och den ilska 

detta kan resultera i. 

75 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 159.
76 Merleau-Ponty 1945 (1997), s. 160.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Utställningen The Cleaner fungerar som en presentation av Marina Abramovićs konstnär-

skap och visar samtidigt på en konsthistorisk utveckling i form av performancegenrens upp- 

och nedgångar i relation till publikt intresse och till dess givna utrymme i museer och på 

gallerier. Abramovićs mångårig konstnärliga utforskande har ställts ut i form av en tydlig 

biografisk uppbyggnad där betraktaren förflyttas mellan epoker och urskiljbara kapitel, 

mellan privata och offentliga sfärer som på olika sätt har påverkat hennes liv och 

konstnärliga uttryck. Det dokumentära materialet och utställningens uppbyggnad och 

konstruktion skänker alltså kunskap om de olika former för historiska, politiska och sociala 

kontexter som har färgat ett omfattande konstnärskap och performance som självständig 

konstform. 

          De verk som har ställts ut genom re-performance i utställningen, visar på ett 

gemensamt intresse för tidigt experimenterande med den egna kroppen som konstnärlig 

utgångspunkt. Både Cleaning the Mirror, Freeing the Body och Art must be Beautiful, Artist  

must be Beautiful innehar alltså en gemensam koppling där uppväxt, ungdom och kroppen 

som konstnärligt material och process står i centrum. I denna undersökning har betraktandet 

av re-performanceverken analyserats utifrån Merleau-Pontys redovisningar för en 

fenomenologisk syn på uppfattning, meningsskapande och kommunikation. Betraktandet av 

re-performance är intressant att analysera utifrån fenomenologiska verktyg eftersom 

performance, likt människans varande, uppenbarar sig i relation till temporära tillstånd och 

till förkroppsligade erfarenheter.77 Performance definieras som ett konstnärligt uttryck där en 

eller flera kroppar aktiveras under en temporär tidsutsträckning, och är, som Abramović själv 

tillägger, beroende av interaktionen mellan aktör och betraktare och den energidialog som 

uppstår dem emellan. Denna energidialog kan översättas till en fenomenologisk förståelse 

för intersubjektiv kommunikation mellan människor och ting, en uppfattning av omvärlden 

som tar utgångspunkt i och formas utifrån den egna kroppen. 

         Analyserna av utställningens re-performancverk har utförts med tillämpning av olika 
77 Amelia Jones ”The Now and the Has Been: Paradoxes of Live Art in History”, Perform, Repeat, Record: 
  Live Art in History”  Jones, Heathfield (red.), Intellect Books, London 2012, s. 11.
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fenomenologiska perspektiv som jag anser har varit givande och aktuella i förhållande till 

förhöjd kunskap om upplevelsen och betraktandet av de enskilda verken. Även om dessa 

fenomenologiska perspektiv kan tyckas vara särskilt riktade mot de enskilda re-performance-

verken, finns det flera aspekter av analyserna som kan appliceras på undersökningen av alla 

verk, och därmed anser jag, på alla former för performancekonst. I analysen av Cleaning the 

Mirror införlivar jag Joslin McKinneys teori om scenrummet som en form för assemblage, 

där både mänskliga och icke-mänsklig energier samverkar för att uppnå ett konstnärligt 

uttryck där betraktarens tolkning förblir både öppen och begränsad. Även om detta har satts i 

specifikt förhållande till Cleaning the Mirror och verkets dialog mellan kroppar och ting, 

anser jag att alla former för performativt och kroppsligt utförande kan ses som en form av 

assemblage. Detta eftersom performance utgörs av kroppar som samverkar med andra 

transcendentala uttrycksformer, med förhoppningen om en riktad tolkningsprocess. I Art  

must be Beautiful, Artist must be Beautiful innebär detta en dialog mellan kropp, tal och 

vardagliga gester, i Freeing the Body en dialog mellan kropp, rörelse och musik. Abramovićs 

ursprungliga konstnärliga tanke har sin grund i det kroppsliga utförandet, men överförs och 

uppfattas med hjälp av olika former för energi och uttryck, både mänskliga och icke-

mänskliga, flyktiga och handfasta. Det är inte bara aktörens kropp som utgör utgångs-

punkten för meningsskapande, utan det är sammansättningen av kropp, uttryck och ting, i 

konstruktionen av ett assemblage.

          Analysen av Freeing the Body utifrån empati och intersubjektivitet, har tillämpats 

utifrån en förståelse av verket som beroende av både ett utövande och ett simulerande av 

utmattning. Men ett empatiskt betraktande kan även tillämpas på Art must be Beautiful,  

Artist must be Beautiful och Cleaning the Mirror. Här vill jag argumentera att den 

fenomenologiska analysen av respektive verk redan innehåller en förståelse för uppfattning 

på grund av empati. Att medvetet eller omedvetet föreställa sig i aktörens situation, att 

betrakta rörelser och gester som om de var våra egna, kan ses som ett annat sätt att formulera 

kring en fenomenologisk förståelse för människans varande. Att betrakta något med hjälp av 

fenomenologiska verktyg innebär ett betraktande på grund av erfarenheter som automatiskt 

förkroppsligas. Detta eftersom det är genom våra kroppar som vi percipierar och genom 

tidigare upplevelser som vi förstår. 
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         I analysen av Freeing the Body förklarar jag även hur re-performanceverket kan ses 

som ett sätt att göra fenomenologi, eller som ett sätt att iscensätta det. Detta anser jag är 

något som kan tillämpas på alla re-performanceverk jag analyserat, och på performance i 

stort. Ett betraktande av fysiska kroppar som konstnärligt material innebär alltid att 

tolkningsprocessen tar utgångspunkt i den egna kroppen, i dess erfarenheter, känslor, styrkor 

och svagheter. Performance iscensätter en interaktion mellan kroppar som enbart kan utgöras 

genom kommunikation som har sin grund i ett förkroppsligat varande. Fenomenologin visar 

oss att detta varandet uppstår i en social värld, i en värld som fundamentalt delas med andra. 

Performance som konstform bekräftar denna sociala värld och iscensätter fenomenologi 

genom ett fysiskt och praktiskt görande av förkroppsligad kommunikation.

         Diskussionen kring det värdet och den autenticitet performance som ”live event” och 

performance som rekonstruktion och dokumentation innehar, verkar sprida sig över ett brett 

spektrum av motstridiga ståndpunkter. Enligt Peggy Phelan definieras performance i dess 

beroende av den verkliga händelsen och av konstnärens fysiska närvaro. Ett performance-

verk kan och borde inte inte sparas, ställas ut eller visas på nytt, därför att i den dokumentära 

transformationen försvinner också genrens ontologiska kvaliteter.78 Dessa ståndpunkter 

ligger nära Boris Groys' teori om konstdokumentation som något som enbart refererar till 

konst och som därmed inte kan förstås som konstverk, utan enbart som ren dokumentation. 

Enligt honom innebär detta att de performanceverk som presenteras genom arkivmaterial i 

The Cleaner, både genom mediala former och genom re-performance, enbart fungerar som 

ett sätt att erinra en tid och en händelse som redan har ägt rum.79 Amelia Jones däremot, tar 

snarare en radikalare ståndpunkt gällande performancegenrens beroende av det temporära 

och flyktiga. Utan dokumentation av performance kommer konstformen försvinna ur både 

den akademiska, den kommersiella och den marknadsinriktade konsthistorieskrivningen, 

eftersom det är väldigt få performanceverk vi faktiskt har möjlighet att uppleva i realtid. Att 

kunna bekräfta och studera performance som en självständig konstform är beroende av 

kunskap som endast kan komma till oss i efterhand.80 Hennes formuleringar kring 

nödvändigheten av dokumentärt material för att performance skall kunna införlivas och 

78 Phelan 1993, s. 146-148.
79 Groys 2012, s. 209.
80 Jones 1997, s. 11.
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förstås som en egen konstform i dess rättvisa bemärkelse, bevisades i The Artist is Present på 

MoMa och nu i The Cleaner på Moderna Museet, inte minst genom den stora publiksuccé 

som både utställningar resulterade i. 

        Oavsett ståndpunkt gällande behovet av dokumentation av performance, och genrens 

beroende av en temporär tidsutsträckning och den kroppsliga närvaron, anser jag att re-

performance som utställningsmetod utmanar antaganden på båda sidor av diskussionen kring 

performancegenrens ontologiska kvaliteter. Den fenomenologiska analysen av utställningens 

re-performanceverk har visat att re-performance iscensätter förkroppsligad kommunikation 

genom en kroppsligt bunden interaktion mellan aktör och betraktare. Verken är beroende av 

energidialogen som uppstår mellan aktör och publik, och av den sociala värld som 

fenomenologin pekar ut som grunden för erfarenhetskonstruktion och uppfattning. Re-

performance som utställningsmetod kan därmed förstås som en form av konstdokumentation 

som ligger närmast det konstnärliga uttryckets ursprungliga utförande. Medan filmmaterial, 

fotografier och sammanställande av objekt skänker kunskap om verkens situationsenliga 

utförande och utmanar betraktarens perception genom teknologi och scenografisk 

rekonstruktion, är utställningens re-performanceverk beroende av det temporära utförandet 

och aktörens kroppsliga närvaro för fulländning. I betraktandet av dessa uppstår det delvis en 

fenomenologiskt knuten upplevelse av kroppslig kommunikation som performance är 

beroende av. Delvis fungerar verken som informativa och pedagogiska gentemot det 

ursprungliga utförandet, gentemot performance som genre, och gentemot Abramovićs liv och 

konstnärskap. Re-performance som utställningsmetod bildar därmed en konflikt mellan 

rekonstruktion och originalitet, mellan dokumentation och autenticitet. På grund av den 

kroppsliga närvaron, det tidsenliga utförandet och vissheten om det omöjliga i att återskapa 

en händelse som redan har ägt rum, utmanas antaganden om re-performance som 

konstdokumentation och dess frånvaro av konstverkets analytiska kvaliteter. Vid att tillämpa 

fenomenologiska verktyg på analysen av utställningens re-performanceverk träder 

betraktandet av dessa också fram som ett betraktande av självständiga performanceverk, och 

inte enbart som ett betraktande av dokumentärt material.           
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