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Abstract [sv]: 
Uppsatsen behandlar upplevelse. Analysen av upplevelse utgår från uppsatsförfattarens möte med den 
amerikanske videokonstnären Bill Violas installation Five Angels for the Millennium (2001).  

Forskningsansatsen är främst fenomenologisk vilket innebär att fokus ligger på att undersöka vad 
som är, vad det föreställer och hur den upplevande uppfattar detta.  

I bakgrunden står frågan hur upplevelse, med utgångspunkt i en persons möte med ett 
videokonstverk, kan analyseras teoretiskt. Uppsatsförfattaren för samman ett antal teoretiker som alla 
skrivit om emotioner, i form av känsla eller affekt, i samband med en tolkningsakt. De forskare som det 
främst refereras till är Bent Fausing, Mark Hansen, Laura Marks, Janet H. Murray, Lynne Pearce och 
Roland Barthes. Barthes har även påverkat förhållningssättet till analysen i stort. 

Den metod som används är att först skildra mötet med verket och att därefter analysera mötet 
utifrån fyra olika infallsvinklar. Från analysen av vad som mött den upplevande, flyttar perspektivet till att 
se vad som skett i den upplevande, för att därefter undersöka hur den upplevande utvecklat en relation till 
verket. Slutligen diskuteras verkets religiositet, bl.a. med hänvisning till Wassily Kandinskys texter om det 
andliga i konsten, Walter Benjamins beskrivning av upplevelse, nyare forskning om religiös upplevelse 
och Violas kontext och uttalade avsikt. 

I texter om Viola framkommer det att de som mött hans verk delar en likartad upplevelse. 
Analysen är avsedd att ge en förståelse för hur Viola går till väga för att få den som möter hans verk att 
känna och tänka på ett visst sätt. Slutsatsen är att den upplevande, i mötet med verket, möter Violas 
ideologi, vilken kan sägas vila i utgångspunkten att människan måste finna en ny form av verklighet. 
Implicerat är att den värld hon lever i idag inte är människovänlig. 
 
Nyckelord: Viola, angels, video, konst, installation, upplevelse, immersion, affekt, hänförelse, andlig
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INLEDNING 
För några år sedan, när jag för första gången såg ett videokonstverk av Bill Viola, drabbades jag av ett 

hugg av obehag. Jag stannade framför projektionen på väggen och konstaterade att det färgrika skarpa 

fotot var vackert, att ljudet var suggestivt och att det hela, på något sätt, var obegripligt. Jag gick vidare 

och mindes därefter mötet som något som gett mig en stark upplevelse. Den 2 september 2005 upplevde 

jag så ett annat av Violas verk, videoinstallationen Five Angels for the Millennium (2001), på den stora 

samlingsutställningen Big Bang på Centre Pompidou i Paris.1 Även mötet med detta verk var 

omskakande. Jag upplevde det som både obehagligt och intagande. Verket var intagande med sin 

storslagenhet, skönhet och tekniska finess. Vari det obehagliga låg var inte lika uppenbart och det gjorde 

mig konfunderad. Var det motivet och videoinstallationens utformning som gjorde mig rädd? Blev jag 

provocerad av verkets religiösa anspelning? Kanske uppkom obehaget av att Viola, med så enkla knep, 

fick mig att känna så starkt. 

 

Syfte och frågeställning 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är mitt möte med verket Five Angels for the Millennium. Det 

obehag jag upplevt inför verket skulle kunna leda till att jag vänder det ryggen och kallar det ointressant. 

Här vill jag göra tvärtom och se vad en öppen och ödmjuk attityd kan föra med sig. Syftet är att undersöka 

den hermeneutiska process där verket får betydelse för mig. Målet är inte att förhastat skildra min 

upplevelse. Inte heller är det att ta den personliga upplevelsen som något självklart. Istället vill jag stanna 

upp och reflektera kring hur upplevelsen kan analyseras teoretiskt. I bakgrunden står frågan hur forskaren 

kan ta sig an upplevelse av videokonst. I förgrunden står de två frågorna hur jag upplever och vad i 

verket Five Angels for the Millennium som får mig att uppleva så. De två frågorna integreras i en 

utredning av mötet mellan verket och den upplevande. Inget intresse ägnas åt varför just jag upplever 

det jag upplever. I texter om Violas arbeten framkommer det att de som mött hans verk delar en likartad 

upplevelse. Uppsatsens analys av upplevelsen av verket är avsedd att ge en förståelse för hur Viola går 

till väga för att få den som möter hans verk att känna och tänka på ett visst sätt. 

 

Teoretisk referensram 

I mitt teoretiska bagage ingår poststrukturalismen, men under arbetet med uppsatsen har jag velat vända 

denna ism ryggen och istället finna en infallsvinkel som bättre lämpar sig till det arbete jag vill utföra här. 

Fenomenologin visade sig mycket väl överensstämma med min ansats. Jag inspireras här av 

fenomenologins strävan att belysa upplevelsens beståndsdelar genom filosofisk undersökning. Den 

fenomenologiska undersökningen har av teaterhistorikern Dietrich Steinbeck beskrivits som en 

undersökning av tre lager; vad som är, vad det föreställer och hur det uppfattas.2 Min föresats är att 

undersöka dessa tre lager, med mitt möte med Violas verk som utgångspunkt och arbetsmaterial.  

 

 
1 Fotografier som visar verket finns på Bill Violas officiella webbplats: http://www.billviola.com/bibliogr.htm (051021). 
2 Dietrich Steinbeck, Einleitung in die Theorie und Systematik der Theaterwissenschaft (Berlin, 1970), s. 91. 
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I enlighet med bl.a. Edmund Husserls fenomenologi bortser jag från det psykologiska när jag studerar 

upplevelsens väsen. Istället för att använda min personliga historia som referenspunkt fokuserar jag på 

hur tanke och emotion uppstår i mötet med verket. Och, då är det inte mellan min blick och verket som 

jag anser att mötet sker, utan mellan min kropp, med alla dess sinnen, och verket. När jag talar om verket 

avser jag utställningsrummet som helhet. En förutsättning för den analys som presenteras i uppsatsen är 

att videokonstverket betraktas som en installation. Det som sker inom ramarna för en videoprojektion 

undersöks inte som ett isolerat skeende. Istället undersöks hur projektionerna fungerar tillsammans med 

rummet och den som befinner sig i rummet. (Five Angels for the Millennium innehåller fem 

videosekvenser som visas på var sin projektionsplats i ett rum på ca 20x10 meter.) Den här teoretiska 

utgångspunkten finner jag stöd för i Maurice Merleau-Pontys fenomenologi. Där är premissen för 

varseblivning inte en blick med en fast position, utan en kropp i rörelse i den sinnliga världen. Det är en 

värld som inte betraktas på avstånd utan en värld som kroppen befinner sig i när den upplever.3  

 

Den fenomenologiska ansatsen är på intet sätt långsökt vid en analys av Violas videokonst. Viola arbetar 

själv utifrån fenomenologiska frågeställningar i sitt skapande. Han är med och bestämmer hur 

videoprojektionerna ska visas och styr därmed hur besökare i utställningsmiljön möter verket. Han 

bestämmer t.ex. rummets ljussättning, plats för in- och utgång och projektioners och högtalares placering. 

Därmed iscensätts rummets förhållande till projektioner och ljud och platsen för passage genom rummet. 

Eftersom han ofta placerar olika projektioner på olika väggar måste en besökare välja, ta ställning och 

förflytta sig för att kunna iaktta en projektion i taget. Besökarens kropp är i en främmande värld, omringad 

av projektioner. Förutom kroppens relationen till installationen har Viola ägnat tid och känsla mycket 

intresse. Det är också två ämnen som sysselsatt många fenomenologer. I linje med Husserls formulering 

av problematiken med att skildra tid har Viola liknat det enskilda färgfotot, som representerar ett 

videokonstverk i litteraturen, med den uppnålade döda fjärilen.4 Beskrivandet av videokonstverket, i text 

och bild, är ett sätt att fånga dess förlopp och därmed också ett sätt att döda det, då det fixeras i tid och 

rum. Han gestaltar tiden – det föränderliga – och arbetar då med videokonstens råmaterial, som enligt 

honom är just tid.5 I flera verk har Viola skildrat ansikten som visar känslouttryck i förändring. Han 

uppmärksammar här sammanlänkningen av tid och emotion. Dessutom uppmärksammar han hur 

emotioner, som fenomen, visar sig, eller avslöjar sig.6

 

När jag läst andras analyser av Violas konst har jag funnit att forskarna antingen själva påpekar att de 

skriver inom den fenomenologiska traditionen eller att de, genom sitt val av ord och ämne, ger uttryck för 

idéer som behandlats i denna tradition. De flesta uttrycker att de önskar finna en ny teori som kan ge 

fruktbara infallsvinklar på videokonsten. Kanske söks en teori som inte riskerar att ta död på det liv den 

rörliga bilden har. Ofta uttrycks här en önskan att damma av äldre fenomenologiska frågeställningar och 

ge dem ett nytt sammanhang. Ofta betonas behovet att göra detta i opposition mot eller som en 

 
3 För en sammanfattning av fenomenologin se t.ex.: Sten Dunér, "Fenomenologi", Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : 
[uppslagsbok], red. Peter Cornell m.fl. (Stockholm, Gidlund, 1988), s. 338-341 och Peter Cornell, "Fenomenologin i Frankrike", 
Bildanalys, s. 341-342, eller Jan Bengtsson, Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi (Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1993). 
4 Bill Viola, "Statement 1989", Reasons for Knocking at an Empty House, s. 173. 
5 Ibid. 
6 Filosofiprofessorn Otto Neumaier har beskrivit hur Viola representerar en emotionell verklighet. Se: Otto Neumaier, ”Appearance”, 
Bill Viola, red. Alexander Pühringer (Klagenfurt, Ritter, cop., 1994), s. 64. 
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vidareutveckling av Deleuzes teorier, som annars starkt påverkat de senaste decenniernas medieteorier. 

I uppsatsen prövar jag olika begrepp jag funnit hos dessa forskare och undersöker vilket teoretiskt 

landskap angreppssättet erbjuder. Jag betonar, i likhet med dem, kroppens förhållande till rummet, tiden 

och emotionen. 
 

Till de författare som jag främst inspirerats av hör den amerikanske medieforskaren Mark Hansen och 

den danske medieforskaren Bent Fausing. De har båda analyserat Violas videokonst. I New philosophy 

for new media (2004) formulerar Hansen även sin version av en ny medieteori.7 Han ställer där Henri 

Bergsons teorier mot Gilles Deleuzes och kommer fram till en ståndpunkt där han lyfter fram affekt och 

kropp som det centrala. Affekt blir med Hansens utgångspunkt länken, livsnerven, mellan tid och bild. Det 

fenomenologiska inslaget är tydligt i Hansens texter. Samtidigt har han, i likhet med många andra 

teoretiker som tar sig an nya medier, en fot i stukturalismen. Jag har främst inspirerats av hans 

affektbegrepp och av den metod han använder när han närmar sig just Violas videokonst.8 Bent Fausing 

har också, i boken Bevægende billeder (1999), fört samman analysen av rörlig bild med en diskussion om 

affekt. Där definierar han dessutom en syn på videokonstverket som ett fält. Fältet inbegriper hela det 

rum där verket visas.9 Fausings fältbegrepp har visat sig fruktbart vid studier av videokonst och det 

används bl.a. av filmvetaren Annika Wik i doktorsavhandlingen Förebild film: panoreringar över den 

samtida konstscenen (2001).10 Det är också en förutsättning för mig då jag likställer verket med rummet. 

 

En annan medieteoretiker som uttryckt en önskan att formulera en ny teori, med rötter i fenomenologin, är 

Laura Marks. Även Marks undersöker vad själva seendet, eller upplevandet, innebär. Hon betonar de 

olika sinnenas delaktighet i upplevelsen och återetablerar även begreppet haptisk visualitet. Jag har 

inspirerats av Marks inriktning på det kroppsligt inkännande men även av hennes diskussion om 

förhållandet mellan upplevelse och kultur. Marks skriver om film med en annan kulturell bakgrund än den 

hon själv har och hon lyfter fram mötet mellan verk och betraktare som ett möte mellan två kulturer. 

Förståelse för verket blir då beroende av betraktarens förmåga att läsa verkets kulturella kod.11 Med 

Marks teoretiska glasögon finner jag det intressant att undersöka Violas kulturella kontext. Även om både 

Viola och jag delar det västerländska sammanhanget kan en analys belysa att verket representerar en 

människosyn som jag varken delar eller förstår, helt och hållet. 

 

Jag har sökt olika sätt att skriva om upplevelsen vid mötet med verket. Roland Barthes har väglett mig 

när det gäller metod men också, i högsta grad, påverkat mitt förhållningssätt till både arbetsmaterialet och 

den här texten. Roland Barthes, som bl.a. etablerade semiotiken, har kallats både strukturalist och 

poststrukturalist. Ofta betecknas hans senare arbeten som post-strukturalistiska. I uppsatsen refererar jag 

enbart till boken Kärlekens samtal : fragment, som Barthes skrev relativt sent, 1977.12 Jag tar här inte 

ställning till huruvida den Barthes jag använder är strukturalist eller poststrukturalist. Barthes är viktig, i 

 
7 Mark Hansen, New philosophy for new media (Cambridge, Mass., MIT Press, 2004). 
8 Mark Hansen, "The Time of Affect, or Bearing Witness to Life", Critical Inquiry, Spring 2004, Volume 30 Number3, s. 584-626. 
9 Bent Fausing, Bevægende billeder (Køpenhavn, Samlerens Bogklub, 1999), s. 232. 
10 Annika Wik, Förebild film: panoreringar över den samtida konstscenen (Stockholm, Instant Book, 2001). 
11 Laura U. Marks, Touch : Sensous theory and Multisensory Media (Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002) och The 
skin of the film : intercultural cinema, embodiment, and the senses (Durham, N.C., Duke Univ. Press, 2000). 
12 Roland Barthes, Kärlekens samtal : fragment, övers. Leif Janzon (Göteborg, Korpen, 1996). 
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det här sammanhanget, främst av två anledningar. Barthes var en av de första teoretikerna som lyfte fram 

"läsarens" betydelse. En "text" fick en mening först när den upplevdes av en "läsare". I linje med Barthes 

utgångspunkt undersöks i uppsatsen hur Violas videokonstverk får betydelse för den som upplever det. I 

sammanhanget kan nämnas att min användning av ordet "verk" enbart används som en gängse 

förkortning av ordet "konstverk" och alltså inte alluderar på Barthes omfattande resonemang kring samma 

ord. Den andra anledningen till användandet av Barthes är att han, i sina senare texter, skriver om 

emotioner. Barthes kan därmed vägleda till hur upplevda emotioner kan beskrivas och analyseras. 

 

Det finns annat som gör Barthes till en stor inspirationskälla. Hans texter avslöjar en brinnande entusiasm 

inför vad som kan åstadkommas med ett nitiskt sökande. Hans formuleringar utstrålar en närmast poetisk 

precision. Barthes förmår förmedla att emotioners privata innehåll enbart är skenbart subjektiva. Det gör 

han genom att visa att en emotion, när den omformas till text som beskriver emotionen, får en form som 

kan sägas vara icke-subjektiv. I alla fall ges den då en form som kan förstås, delas och återanvändas av 

olika människor. Liksom Barthes önskar jag behandla en upplevd erfarenhet på ett personligt sätt, utan 

att för den skull bli privat. Inför läsningen av denna uppsats vill jag också påminna om att en upplevelse 

formas när den kläs i ord. Även om min ambition är att vara sann när jag belyser och analyserar det 

upplevda blir texten en konstruktion som oundvikligen bär både uttalade och dolda förutsättningar och 

motiv.  

 

Den brittiska litteraturteoretikern Lynne Pearce har med boken Feminism and the politics of reading 

(1997) väglett mig till hur jag i en analys kan använda Barthes bok Kärlekens samtal : fragment.13 Pearce 

har också påverkat min analys då hon hävdar att läsande inte innebär att en relation etableras till en text, 

utan att relationen uppstår mellan läsaren och tolkningsakten. Pearce beskriver läsandet som en process 

där emotioner spelar en mycket stor roll. Att läsa innebär, enligt Pearce, alltså inte enbart att skapa 

mening utifrån en text. Jag finner att hennes syn på tolkningsakten som en emotionell process är fruktbar 

för min analys. 

 

Genom att använda Pearce förenar jag två riktningar som jag tycker mig skönja inom teoribildningen. 

Båda intresserar sig för emotion, om den så kallas känsla eller affekt. Den ena, med bl.a. de ovan 

beskrivna förespråkarna Hansen, Fausing och Marks, betonar affekt och vilar på en fenomenologisk 

tradition, delvis med anspråk på att anknyta denna till upptäckter inom neurovetenskaplig forskning. Alla 

dessa tre skriver om den rörliga bilden. Pearce kommer från ett annat håll, litteraturforskningen, men 

betonar också det som känns under tolkningsakten. Pearce utgår från Barthes, som i sin tur påverkats av 

Freud och Lacan när han skrivit om emotioner. På så sätt kan Barthes förhållningssätt sägas vila på en 

psykoanalytisk grund. 

 

Marks och Pearce har båda belyst skillnaden som kan uppstå mellan ett verks avsedda betydelse och 

den betydelse verket kan få för den som upplever det. Båda belyser hur en insikt om denna skillnad kan 

resultera i en upplevelse av utanförskap. Marks utgår från ett interkulturellt perspektiv och Pearce från ett 

genusperspektiv. Även om jag inte ställer något av dessa perspektiv i centrum berör jag laddningen 

 
13 Lynne Pearce, Feminism and the politics of reading (London, Arnold, 1997). 
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mellan den av Viola avsedda och den av mig upplevda emotionen och tanken, som uppstår i mötet med 

verket. 

 

Uppsatsens ämne kan tyckas litet. Verket som är dess utgångspunkt kan upplevas under några få 

minuter. Ändå är de angreppssätt som kan användas vid undersökningen av mötet med verket närmast 

oändliga. Jag refererar i denna uppsats endast till ett fåtal teoretiker, främst nutida. Tanken med att föra 

samman dessa, som jag anser har en likartad riktning i sitt sökande efter en ny teori, är att jag vill försöka 

undersöka vad denna kan bära med sig. Jag skulle kunna ha utfört ett likartat forskningsarbete och utgått 

från t.ex. Deleuze eller Hegel, men har alltså valt att helt ignorera dessa, och många, många andra. 

 

Jag har inte funnit någon utförligare analys av Five Angels for the Millennium. Det finns enstaka intervjuer 

med Viola, i press och på Internet, där han uttalat sig om verket. I utställningskataloger, från de museer 

och gallerier som visat verket, presenteras det också. Ibland kan dessa texter närma sig en analys av 

verket, men de är ofta kortfattade och upptar sällan mer än en sida. Jag tror mig därför vara en av de 

första att analysera just detta verk mer utförligt. 

 

Metod 

Five Angels for the Millennium kan, när denna uppsats skrivs, ses i Paris på Centre Pompidou och på 

Aarhus Konstmuseum i Danmark. Kanske finns verket även på fler ställen. Det är inte helt lätt att få en 

överblick, då verket förekommer i flera versioner och då olika utställningar flyttar runt, förlängs i tid osv. (I 

Paris är verket utställt på samma sätt fram till den sjätte mars 2006.)  

 

Annika Wik påpekar i sin avhandling att den bristande tillgången till verket är ett dilemma vid analys av 

videokonst.14 Även om jag sett Violas verk i dess rätta kontext i utställningsrummet i Paris kan jag inte 

räkna med att läsare av denna uppsats haft samma möjlighet. När jag läser andras analyser av 

videokonst framstår behovet av att beskriva verken. I denna litteratur skildras verket för dem som inte sett 

det genom att författaren berättar om sitt möte med det. Ett exempel är Mark Hansen. Före en analys av 

Violas verk Anima (2000) skildrar han, med en berättelse, sitt möte med verket. Han gör det med ett fiktivt 

"you" och han skildrar därmed sitt eget möte som om det vore läsarens. Hansens tankar och känslor i 

mötet återges t.ex. med " [...] you are greatly surprised to discover [...]".15 På det här sättet introducerar 

Hansen sin uppfattning av verket för läsarna som därmed också får en viss förståelse för vad för slags 

verk det är Hansen sedan går vidare och analyserar. 

 

Jag har också beslutat att presentera en berättelse om mitt möte med verket, före uppsatsens analysdel. 

Berättelsen utgår helt från den upplevelse jag fick, den 2 september 2005, då jag besökte samlings-

utställningen, Big Bang på Centre Pompidou, där verket upptar det sista rummet. Efter att ha vistats i 

utställningsrummet under en knapp halvtimme vandrade jag hem till hotellrummet och skrev ned så 

många detaljer jag kunde minnas, med betoning på vad jag sett, hört, tänkt och känt under mötet med 

verket. Dagen efter gick jag tillbaka för att kontrollera att jag inte misstagit mig när det gällde fakta. Jag 

 
14 Wik, s. 35. 
15 Hansen, "The Time of Affect, or Bearing Witness to Life", s. 584-626. 
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var dock mån om att inte lägga till eller ändra skildringen av hur jag upplevt mötet.  Även om Violas verk 

har visats på mycket olika sätt i olika utställningsutrymmen utgår jag i uppsatsen enbart från 

presentationen på Centre Pompidou och den upplevelse jag fick den 2 september. 

 

Den berättelse som presenteras i uppsatsen består av fyra sidor. Det är, som jag skriver ovan, en text 

som kommit till direkt efter mötet med verket. En redigering av texten har dock gjorts. Direkt efter mötet 

skrev jag ned berättelsen i jagform. Senare har jag ersatt "jag" med "besökaren" och "hon". Därmed 

reserverar jag i uppsatsen ordet "jag" till det som avser min forskarröst. I den följande analysen 

undersöker jag upplevelsen genom att referera till berättelsens "hon" eller "besökaren". Avsikten är att 

genom denna manöver etablera en distans till upplevelsen och att få ett material – berättelsen om mötet 

– som blir analysens utgångspunkt. Samtidigt vill jag, genom att använda "besökaren" och "hon", 

förstärka intrycket av att berättelsen är fiktion. Jag betraktar inte berättelsen som synonym med min 

upplevelse. I översättningen till text omformas upplevelsen oundvikligen till en självständig berättelse.  

 

Ovan har jag beskrivit Hansens användning av ett fiktivt "you", istället för ett "I". Att översätta mitt "jag" 

med ett "du" har jag funnit mindre lyckat här. Det beror på att jag, i min berättelse, lägger ännu större 

fokus på upplevelsen än vad Hansen gör och jag anser att det blir påträngande för dig som läsare om jag 

hävdar att "du" tänker och känner som "jag". Hansens "you" inbegriper också betydelsen "ni" i pluralis. Att 

använda en pluralform har varit uteslutet, eftersom mitt fokus på "upplevelse" utgår ifrån en människas 

möte med verket. Med ordet ”besökare” vill jag betona att Violas verk inte enbart kan upplevas med 

blicken. Verket är ett rum där besökaren, med hela kroppen och alla dess sinnen, upplever.  

 

Lynne Pearce har använt en egen text som arbetsmaterial vid analys. I Feminism and the politics of 

reading tar Pearce upp de analyser hon tidigare gjort av ett antal verk. Pearce särskiljer den äldre texten 

från den nya genom att använda olika typsnitt. Hon lägger in de äldre texterna som längre citat, med 

indrag, i de sammanhang där de stödjer den nya analysens resonemang. Pearce visar hur hon förändrat 

sitt perspektiv, med tiden, och nu ser annat i verken än det hon tidigare beskrivit. Jag har här, som sagt, 

valt att välja Hansens metod och har därför lagt berättelsen före analysen. I min analys förekommer inte 

direkta citat från berättelsen. Inte heller krävs det att läsaren ska minnas berättelsen. Genom att inleda 

med berättelsen presenteras verket och ett exempel ges på hur upplevelsen kan återberättas. Den 

följande analysen ska kunna läsas fristående. I den ges också kompletterande information som inte 

framkommer i berättelsen. 

 

Analysen som tar vid där berättelsen slutar är uppdelad i fyra kapitel; ”Besökaren i verket”, ”Verket i 

besökaren”, ”Besökaren och verket” och ”Verket i kontext”. Avsikten är att analysera upplevelsen utifrån 

fyra olika perspektiv. I "Besökaren i verket" ligger fokus på hur besökaren är omringad av verket. Kapitlet 

utgår från begreppet "immersion", som ofta används vid analys av dataspelens virtuella rum. I det 

sammanhanget har begreppet kanske främst etablerats av Janet Murray i boken Hamlet on the holodeck 

(1997).16 Jag förenar i kapitlet Murrays sätt att använda ordet med den fenomenologiska traditionens syn 

på kroppen som upplevande, nedsänkt i en främmande värld. Kapitlet belyser vad som möter besökaren i 

utställningsrummet. Därefter flyttar perspektivet för att i det följande kapitlet, "Verket i besökaren", istället 

 
16 Janet H. Murray, Hamlet on the holodeck : the future of narrative in cyberspace (New York, Free Press, cop., 1997). 
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undersöka vad som händer i besökaren under mötet. I kapitlet resonerar jag kring hur olika forskare 

närmat sig affekt. Här undersöker jag t.ex. vad i verket som besökaren finner obehagligt respektive 

behagligt. I det tredje kapitlet, "Besökaren och verket" utgår jag från Barthes och undersöker hur mötet 

kan beskrivas som en episod, där besökaren etablerar en relation till verket. I det avslutande fjärde 

kapitlet, "Verket i kontext", behandlar jag hur Violas konst beskrivits av andra, vad Viola säger om sin 

avsikt och hur detta kan placeras i en idéhistorisk kontext. Anledningen till att jag gör denna utblick är att 

jag anser att den andliga aspekten, som helt förbigås i de tidigare kapitlen, är en viktig del av 

upplevelsen. I kapitlet undersöker jag hur verket är gjort och hur detta upplevs – kopplat till verkets 

religiositet. De fyra kapitlena kan betraktas som oberoende av varandra, men är placerade i en ordning 

som avser utveckla analysen likt en växande snöboll. I de olika kapitlen lyfter jag fram olika motpoler som 

jag beskriver som olika spänningsförhållanden i respektive perspektiv. Det binära, och laddningen mellan 

motsatser, används alltså som strukturell princip. 

 

Utöver de teoretiker jag nämnt ovan använder jag ett antal källor. När det gäller information om Viola 

utgår jag ifrån generella översiktsverk, mer fördjupande texter skrivna av curatorer, kritiker och filosofer 

och källor där Viola själv uttalar sig om sitt skapande. Videokonsten blir snart fyrtio år och de senaste 

åren har flera översiktsverk publicerats. Till de mer omfångsrika hör Michael Rushs Video art (2003) och 

Catherine Elwes Video art : a guided tour (2005).17 Båda tar upp verk av Viola. En av de källor som jag 

funnit mest fruktbar när det gäller Bill Violas egen syn på sin konst är antologin Reasons for knocking at 

an empty house (1995). Boken innehåller även andras texter om Viola och trots att den är tio år gammal 

ger den insyn i ett förhållningssätt som Viola fortfarande uttrycker i sin konst. Boken kompletteras med en 

nyare källa, en längre intervju med Viola från 2002, som finns tillgänglig på Internet.18 För att teckna 

verkets kontext använder jag litteratur om situationen i USA och den konst som kan sägas vara en del av 

samma tradition som Violas verk. Emellertid görs detta mycket schematiskt och enbart med syfte att 

placera verkets religiösa aspekt i ett sammanhang. När det gäller både affekt och religiositet tar jag, vid 

sidan om redan nämnda källor, upp någon enstaka filosof och religionshistoriker som närmat sig 

upplevelse med utgångspunkt i neuropsykologin. I det avslutande kapitlet behandlas termen "det andliga" 

genom en diskussion om hur andra beskrivit andlig konst. Främst hänvisar jag till Wassily Kandinskys Om 

det andliga i konsten (1910).19 Ulf Lindes förord till denna bok tas också upp i en reflektion kring hur jag 

kan ta mig an det andliga. Två andra svenskar kompletterar denna bild. Ola Larsmo och Birgitta Trotzig är 

två författare, bland många, som behandlat det religiösa, eller det andliga, i Andrej Tarkovskijs filmer. Jag 

tar här fasta på beröringspunkter mellan det som skrivits om Tarkovskij och min analys av Violas verk. 

Därtill ställer jag källorna om det religiösa upplevandet och källorna som belyser Violas intentioner och 

sammanhang mot en representant för Frankfurtskolan – Walter Benjamin – och hans skildring av 

människans upplevelse av sin omvärld. Intentionen är att undersöka kopplingen mellan upplevelsen av 

det religiösa och den ideologi Viola förespråkar.  

 

 
17 Michael Rush, Video art (London, Thames & Hudson, cop., 2003) och Catherine Elwes, Video art : a guided tour (London, Tauris, 
2005). 
18 Grace Cathedral, ”Bill Viola, Night Journey, Interview moderated by the Very Reverend Alan Jones at Grace Cathedral, Recorded 
live: Sunday, October 20, 2002, 9:30 am PST”: http://www.gracecathedral.org/enrichment/forum/for_20021020.shtml (050819). 
19 Wassily Kandinsky, Om det andliga i konsten , övers. Ulf Linde och Sonja Martinsson (Göteborg, Vinga press, 1994). 
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MÖTET ÅTERGIVET – "VERY DARK SPACE, BE CAREFUL" 
Innan besökaren går in i rummet med Five Angels for the Millennium befinner hon sig i ett vitt rum. Det är 

stort och ena väggen består av fönster från golv till tak. Där ute är en terrass med utsikt över Paris. I 

rummet finns bord och pallar. Här kan hon vila en stund och läsa utställningens katalog. Den enda vägen 

ut är genom rummet med Violas verk. Några meter från dörröppningen möts hon av ljudet. Det surrar, 

mullrar. Hon förstår att det är ett ljud som härrör från ett dån. 

 

Till vänster om dörröppningen sitter en liten skylt. Texten berättar om tekniken, verket, konstnären och 

vilka som betalat för inköpet av verket. Det står att Bill Violas Five Angels for the Millennium visas i 

rummet hon nu ska gå in i. Hon kommer att få se fem filmsekvenser med fem separata ljudkällor. 

Filmsekvenserna projiceras på väggarna och varje projektion är 320 cm bred och 240 cm hög. Motivet är 

fem namngivna änglar; 1. Departing Angel, 2. Angel of Birth, 3. Angel of Fire, 4. Ascending Angel och 5. 

Angel of Creation. Det påpekas att Violas stora kunskap om olika religioner är välbekant. Viola citeras på 

skylten. Han talar om att vår kultur saknar rum för kontemplation, att det inte finns någon officiell plats 

ägnad den subjektiva upplevelsen. Han menar att konst fyller detta tomrum. De fem änglarna som 

besökaren nu ska få se är fem budbärare mellan den andliga världen och den medvetna.  

 

Dörröppningen leder inte direkt in till verket, en vit vägg en bit in är en del av en sluss. När besökaren 

lyfter blicken och tar ett steg in mot slussen möts hon av ännu en text. På den vita väggen i slussen står 

det med stora bokstäver: ”Very dark space, be careful.” Hon viker av mot vänster. Slussen består av en 

liten gång. Det blir allt mörkare, samtidigt tilltar ljudet i styrka. Golvet är klätt med en mjuk, svart 

heltäckande matta. Hennes steg hörs inte. Hon hittar fram tack vare små spotlights som lyser upp 

gången. De sitter utplacerade på rad i taket, likt stjärnor. När hon gått förbi den sista lampan tilltar mörkret 

snabbt. Strax innan det blir helt svart har hon anat en öppning. Det är därifrån ljudet kommer och det är 

den öppningen hon ska passera för att komma in till installationen. 

 

Lätt yr och omskakad av det höga dånet upptäcker hon att hon är förblindad. Hon anar de fem 

projektionerna som är de enda ljuskällorna i rummet, men ljuset är svagt och motiven obegripliga. De 

stora rutorna med ljus antyder rummets storlek. Hon befinner sig i ett mycket stort svart tomrum, tror hon. 

Försiktigt tar hon ett steg in. Hon blir rädd. Vågar hon gå in här? Hela hennes uppmärksamhet går åt till 

att försöka se vad som finns i det svarta. Hon måste gå in i rummet för att se projektionerna och hon 

måste gå igenom rummet för att komma ut ur utställningen. Dörröppningen hon kom in genom var bara 

en ingång. Finns det bänkar som hon kan snubbla över? Finns det människor? Vågar hon gå vidare? 

Ljudet är obehagligt, ibland öronbedövande. Trevande tar hon flera steg in i rummet. Hennes skor sjunker 

ned i mattan. Ögonen vänjer sig sakta vid mörkret. Hon ser att andra människor finns i rummet. De som 

håller ett vitt papper eller har ljusa kläder identifierar hon först. Snart kan hon ana dem utan ljusa detaljer. 

Hon uppfattar även en dörröppning längst bort. Hon har återfunnit en viss orientering och kan ägna 

uppmärksamheten åt väggarna och projektionerna. 

 

Till vänster har hon tre projektioner, till höger två. Det är ungefär lika stort avstånd mellan dem som de är 

breda. De går nästan från golv till tak. Är det vatten? Kanske är det havet på natten. Det ser i alla fall ut 

så i en projektion. De stora bildytorna verkar vara fotograferade vattenytor. Då bör de ljusa fläckar som 
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vibrerar lätt på en yta vara vattenbubblor och skum. Hon ser olika gestaltningar av blandningar av luft och 

vatten, eller reflektioner från ljus när det möter vatten i luft, eller luft i vatten. De fem projektionerna liknar 

varandra men har varsin karaktär. Den i mitten till vänster utmärker sig mest med ett starkt rött ljussken. 

De andra går i blått och grönt. 

 

Ljudet omsluter henne. Det är starkt, lätt obehagligt och har ingenting med vatten att göra. Det är i varje 

fall inget hon associerar till vatten. Det känns som om hennes kroppsvolym påverkas av ljudet, som om 

den utsätts för en tryckförändring. Kanske är hon långt nere i havet, eller uppe i rymden. Ljudet låter mer 

som en rymdresa än en resa nära havets botten. Kanske är det ljudet av en fläkt som pressar luft genom 

en alltför trång gång, eller kanske är hon inne i en kropp och hör blod som pressas fram genom alltför 

trånga ådror. I rummet där hon står är det vindstilla. 

 

I det hårt mullrande är det något som sticker ut. Är det syrsor hon hör där borta från den bortersta 

projektionen, på den vänstra väggen? Om det är syrsor är det det enda ljudet hon kan identifiera och den 

delen av rummet är också den enda platsen som just nu har ett eget ljud. Hon närmar sig och passerar 

då de andra filmsekvenserna, där inget särskilt verkar hända. Hon kommer fram till projektionen och 

konstaterar att det inte heller här händer särskilt mycket. Det är grumligt, disigt gråsvart med vita fläckar. 

Kanske är det inte vatten hon ser här. De enstaka ljusfläckarna kanske är stjärnor eller lyktor. Syrsorna 

får henne att tänka på ett fält. I det nedre högra hörnet tycker hon sig se en liten man som bär en lykta. 

Befinner han sig utomhus i fuktig terräng om natten? Det händer något med fläckarna, de blir fler och 

ändrar form och hon inser att mannen i hörnet var en inbillning. De här fläckarna är något annat. Plötsligt 

förändras ljudet i den här delen av rummet. Det låter som om ett jetplan startar. Nya fläckar uppstår och 

de samlas till ett vitt moln i en mörk omgivning. Molnet blir allt större. Har det formen av en elefant, eller 

ett ansikte? Mitt i det vita spränger något fram. Det visar sig vara en man, i samma storlek som 

besökaren. Oerhört snabbt flyger han upp, med huvudets ovansida mot besökaren och armarna slappt 

hängande ut en bit från kroppen. Lika snabbt har han försvunnit ut från bildytan nedåt. Det påminner om 

film som visar simhoppare. När man, i väntan på att få se hoppet i repetition, får se det snabbspolat, 

baklänges. En kropp som far upp från vattnet och då åter landar på trampolinen. Något som bara är 

möjligt på film. Något med mannens framforsande förbi bildytan känns irrationellt. Var vattnet visat upp 

och ned, eller visades ett verkligt skeende bak och fram? Visst dök han upp ur en vattenyta mot luften 

ovanför, mot henne, och sedan nedåt, ur bild, fortfarande ovanför vattenytan? Eller, befann han sig 

ovanför vattenytan innan hans huvud sprängde fram genom ytan? I så fall befann han sig under vatten 

när hon såg honom, och då innebär det att även hon är under vatten. Det hisnande och obegripliga gör 

henne obehaglig till mods. Hon försöker att strunta i att förstå, försöker hålla det obehagliga ifrån sig. Det 

snabba ruset och förtjusningen över att ha fått se något hända, något som bröt mot de obegripliga 

ljusfläckarna, ersätts lika fort av besvikelse och känslan av förlust. Nu är det spännande över. Det som 

hon stått här i många olidliga minuter och väntat på. Av kroppen finns bara spåren kvar. Det kommer inte 

hända mer i den här filmsekvensen på länge. Det förstår hon eftersom hon nu vet att de ljusa fläckarna är 

bubblor. Det är mer sannolikt luftbubblor i vatten än vattendroppar i luft. Och, eftersom hon vet hur luft 

och vatten beter sig förstår hon att det hon nu ser är något hon aldrig tidigare sett. Det är luft och vatten i 

extrem slow motion. En slow motion som signalerar väntan och leda. Ljudet är åter tillbaka till det lägre 

dånet med syrsor. En ängel har passerat, och det gick fort, alltför fort. Hon blir sorgsen. 
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Besviken vrider hon sig mot de andra filmsekvenserna. Händer det något där? Ja, nu är något på gång 

där borta. Girigt fokuserar hon och närmar sig den första bildytan utmed den vänstra väggen, den som 

låg strax intill ingången till rummet. På vägen passerar hon den röda ytan, där det bara blänker lugnt från 

vågor. När hon kommer fram konstaterar hon att ljudet här inte förändrats. Det är samma dova dån som 

tidigare och samma dån som hördes när hon passerade den röda ytan. Det händer inte särskilt mycket, 

men hon konstaterar att just det hon väntat på faktiskt är på gång att ske. En normalstor människohand 

glider upp från den nedre kanten, lite till höger. Likt ett spöke svävar kroppen upp. Ansiktet är mörkt och 

det går inte att urskilja några detaljer, förutom att det är en man, att han har kort hår och en blöt vit 

herrskjorta. Skjorttyget är lätt genomskinligt. Sömmarna framträder som vitare linjer vilket förstärker 

känslan av transparens. Det känns tekniskt, nästan likt röntgen, och samtidigt spöklikt overkligt. Mannens 

armar är slappt böjda uppåt som två ljusa halvrundlar kring hans mörka huvud. Det är obehagligt att inte 

se hans anletsdrag när han är så nära. Hon närmar sig, står bara någon meter från hans ansikte. Det är 

lika stort som hennes. Hans ansikte är fortfarande bara mörker. Han förs fram genom vattnet på ett helt 

annat sätt än den första ängeln. Det går ganska långsamt, dämpat. Kanske sker det i verklighetens 

hastighet. Efter att ha sett ängeln vars framforsande ackompanjerades av ljudet av jetmotorer (i hennes 

öron) är det märkvärdigt att denna ängel inte påverkar ljudet. Han sjunker nedåt och ändrar riktning. 

Något händer utanför bild och nu är denna ängel plötsligt upp och ned. Med fötterna uppåt och lätt särade 

ben flyter han upp genom vattnet och försvinner ut ur bildfältet uppåt. Nu har även denna ängel passerat. 

 

Det händer något längst bort på den andra väggen. Hon går dit. Alla i rummet förstår att något håller på 

att hända här. En kropp slår upp genom en yta, framskjuten från bildens nedre mitt. Tysta fräsande 

bubblor skjuter upp den lealösa mannen. Kraften trycker mot hans mage och hans rygg hamnar därför 

högst, med armar, ben och huvud hängande åt olika håll. Nacken är riktad mot besökaren. Mannen är 

mörk, oidentifierad, med blöta vita kläder. Han försvinner snabbt och lämnar virvlar och bubblor i vattnet. 

Även denna ängel lämnar ett tomrum efter sig. 

 

Ljudet i rummet är krävande och obehagligt i sin hårdhet och ensidighet. Ändå stannar hon kvar. Hon vill 

se alla änglarna innan hon går ut. För nu är hon helt säker på att en mörk blöt man kommer att dyka upp, 

förr eller senare, i varje filmsekvens. Hon har två kvar. Det känns som att titta på fyrverkerier. Alla är 

olika, unika. Några är mindre effektfulla än hon hoppats, andra känns mäktiga men försvinner alltför fort. 

 

Hon har vant sig vid mörkret nu. Hon iakttar, från den erfarnes perspektiv, hur nya besökare, trevande 

och inte sällan uppenbart rädda, tar sig in i rummet. De som kommer två tillsammans tar sig igenom 

tillsammans. Ofta erbjuder den ena den andra en hjälpande hand. De med bättre ögon, eller mer mod, 

hjälper de rädda eller förblindade. Mörkerseendet varierar och ger besökarna olika grad av handikapp i 

rummet.  

 

Vid det här laget har hon gått över golvytan och märkt att det inte finns några möbler i rummet. Hon sätter 

sig på golvet snett framför en filmsekvens och väntar på att en kropp ska bli synlig. Hon har lagt sitt bud 

på projektionen närmast ingången, på den högra väggen. Hon sitter lite snett för att samtidigt övervaka 

den röda projektionen. Då är hon beredd att snabbt vända ansiktet ditåt om det händer något där först. 

Mattan är mjuk och känns ren. Framför sig håller hon ett vitt papper. Hon hoppas att nykomlingar i 

rummet ska se det vita och undvika att gå på henne. Ändå händer det. En man går rakt på. Han snubblar 
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till mot henne och ursäktar sig. Hon ser inte hur han ser ut, anar hans ålder och kroppsstorlek genom att 

iaktta hans konturer och höra hans mumlande ursäkt. Han försvinner bort. En planet krockar med en 

annan i den mörka rymden. Den här mannen var nog ovanligt uppmärksam på händelserna på väggarna 

när han gick in. Trots kollisionen sitter hon kvar. De flesta andra förstår att en sådan uppmärksamhet är 

farlig och passerar mer försiktigt. Hon funderar på om det är fel att sitta här, om det anses oförskämt att 

utgöra ett levande hinder för dem som vill passera rakt genom rummet. Hon kommer fram till att det är ok. 

Det känns andaktsfullt och accepterat seriöst att ge verket den här uppmärksamheten. Hon märker att 

hennes sittande påverkar de andra i rummet. Att inta en så demonstrativ position, som ett sittande med 

korslagda ben mitt på golvet innebär, är en tydlig markering. Trots mörkret verkar de flesta skymta eller 

känna att hon sitter där och besökarna passerar inte lika snabbt. Allt fler stannar till helt en stund och 

några sjunker hastigt ned bredvid henne. Få talar. De som gör det viskar. De talar alltså med betydligt 

lägre ljudstyrka än i de övriga museirummen, trots att de inte stör, då det här oavbrutet mullrar högt och 

närmast entonigt. 

 

Utmed väggarna, mellan bildfälten, sitter man säkrare och hon flyttar snart dit. Innan hon hinner flytta får 

hon se ännu en kropp. Den kommer i den filmsekvens där hon väntat sig den. Kanske anade hon en 

virvel i vattnet, nere till vänster, långt innan kroppen blev synlig. Här skjuts mannen upp, likt en raket, av 

en "kanonkula" av ljusa bubblor under fötterna. Trots att även den här kroppen verkar livlös förs den i det 

närmaste stelt och rakt, med armarna tätt mot kroppen, genom vattenmassan. Kanske är kroppen 

spolformad beroende på att kraften i vattnet här är större och mer riktad. Kraften gör också att mannen 

passerar över bildfältet mycket snabbt. Ändå hinner hon uppfatta hans kropp, som ses bakifrån, som 

mycket skulptural i sin gråvita skepnad. De vita, blöta kläderna smiter åt om hans muskler och för 

tankarna till en manskropp i gips eller marmor. Kanske är kläderna en svepning och kroppen ett lik. 

Mannen lämnar efter sig ett sug i vattnet. Virvlar tar plats där hans kropp passerat. Båda 

uppenbarelserna, kroppen som sköts upp med kraft mot magen och denna, med kraften under fötterna, 

får henne att tänka på natur, på de väldiga krafter som kan uppstå i havet. De två kroppar hon sett på den 

andra väggen har mer fört hennes tankar till händelser i en pool. Den ene var en baklänges simhoppare 

och den andre en drunknad.  

 

Som väntat händer så något i den röda filmsekvensen. Mörka och ljusa fält i det röda ger den här 

projektionen en mer geometriskt uppdelad yta. Det ser nästan ut som ett kors. Här svävar en man förbi 

uppåt, med utsträckta armar, likt en korsfäst. Hans drag är ännu svårare att uppfatta än de andras då han 

nästan försvinner i det röda.  

 

När hon sett alla fem kropparna dyker de upp igen och hon förstår att allt nu upprepas, om och om igen. 

Drygt tjugo minuter har passerat. Förutom de sekunder då kroppar svept förbi i projektionerna har 

vistelsen i rummet varit närmast olidlig, med utdraget sega rörelser i vatten som enda aktivitet i 

projektionerna och ett smärtsamt dån från högtalarna. Hon lämnar rummet. Lätt uppskakad vill hon aldrig 

mer gå in i rummet med Five Angels for the Millennium. Utanför utställningsrummet är luften sval, sikten 

klar och en varm röd sol vilar vid Paris horisont. 
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ANALYS 
Berättelsen ovan är ett försök att återge upplevelsen. Samtidigt är berättelsen, som text, både en tolkning 

och en rekonstruktion av upplevelsen. Upplevelsen återges som ett linjärt förlopp där skeenden och 

sinnesintryck ges en central plats. Texten inleds och avslutas med ett före och ett efter mötet med verket. 

För perioderna före och efter används ord som "vitt", "ute", "utsikt", "vila", "klar sikt", "sval luft", "varm sol" 

och "horisont". Orden är valda för att skapa en konstrast till upplevelsen i utställningsrummet. De är 

värdeladdade och förmedlar att omgivningen, utanför utställningsrummet, upplevs med lättnad. Att även 

stunden före mötet skildras som en lättnad, i form av "vila", avslöjar att upplevelsen beskrivs utifrån 

positionen av "ett efteråt". Först i ett tillbakablickande framstår rummet som ett vilorum. Slussen som 

leder in till utställningsrummet beskrivs utförligt samtidigt som den identiska slussen som leder ut ur 

rummet ignoreras. Textmängden som ägnas den inledande slussen är resultatet en mer lyhörd närvaro 

vid tiden före mötet. Avsaknaden av beskrivning av den andra slussen visar att intrycken i 

utställningsrummet följde med ut ur rummet och därmed bedövade sinnena från att ta in nya intryck på 

vägen ut. Härmed betonas också upplevelsens styrka. 

 

I berättelsen återges tidigt den informationstext som besökaren finner på en skylt, före mötet med verket. 

Texten tar upp fakta kring verket, bl.a. att motivet är fem namngivna änglar. En bakgrund om konstnären 

och dennes intentioner ges också. Texten ligger som en fond till upplevelsen i rummet. Ett exempel är 

återgivningen av namnen på änglarna. Både besökaren och läsaren av berättelsen kan förvänta sig att få 

svar på vilken ängel som är t.ex. "Angel of Fire" eller "Ascending Angel". Inget svar ges. På så sätt 

gäckar informationstexten läsaren av berättelsen på ett liknande sätt som den gäckat besökaren. En 

annan anledning till att lyfta fram skyltens ord är att skildra upplevelsen i rummet som en pendling mellan 

sinnesintryck, emotionell respons och en verbal process i form av en intellektuell bearbetning där skyltens 

text utgör en referenspunkt. 

 

Besökaren beskrivs som "trevande", "kännande", "seende", "konstaterande", "stående", "väntande", 

"vridande", "hörande", "sittande" och "tänkande". De adjektiv som används för att skildra den inledande 

upplevelsen är "yr", "omskakad" och "rädd". Därefter beskrivs hur besökaren successivt bemästrar sin 

omgivning. Förståelse för vad som visas i filmsekvenserna på väggarna kommer också, men visar sig 

vara tvetydig. Nya osäkerhetsmoment uppkommer och förkastar den tidigare förståelsen. Besökaren 

finner ingen slutgiltig ordning i rummet men bestämmer sig för att göra upplevelsen till en lek – en 

skattjakt. Kropparna i filmprojektionerna blir till efterlängtade men också skrämmande fyrverkerier som 

bedövar det obehag som väntan och ovissheten försatt besökaren i. 
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Besökaren i verket 

I det följande kapitlet, under rubrikerna "Rum" och "Tid", tittar jag närmare på vad som möter besökaren i 

utställningsrummet, med utgångspunkt i att besökarens kropp rör sig genom verket när hon upplever den 

främmande värld verket utgör. Hur besökaren tänker och känner i situationen blir med det här 

perspektivet ointressant, om inte tankarna och känslorna behandlar bemästrandet av omgivningen eller 

misslyckandet med detsamma. Besökaren blir en i verket främmande kropp som lägger en stor del av sin 

uppmärksamhet på att ta sig igenom utställningsrummet. Samtidigt vill besökaren begripa den omgivning 

hon hamnat i. En kontrast framstår mellan den verkliga världen utanför utställningsrummet och den 

världsordning verket ställer besökaren inför. I utställningsrummet ligger en laddning i mötet mellan det 

säkra och osäkra, det verkliga och det overkliga. I bemästrandet av omgivningen kan besökaren definiera 

trygga och igenkänningsbara hållpunkter. Annat hotar ordningen och signalerar att besökaren hamnat i 

en för henne obegriplig värld. 

 

När begreppet "immersion" används för att beskriva upplevelsen vid ett dataspel används det för att 

beteckna en situation där subjektet "klivit in i" en virtuell värld. Genom detta "klivande in i” glöms 

verkligheten utanför den virtuella världen bort och istället bemöts den virtuella världen som om den vore 

verklig. Enligt Janet Murray beskrivning av immersiva miljöer dämpar de starka och omskakande 

intrycken där subjektets uppfattning av den egna, inre processen. I boken Hamlet on the holodeck 

beskriver hon upplevelsen så här: ”[...]the sensation of being surrounded by a completely other reality, as 

different as water is from air, that takes over all of our attention, our whole perceptual apparatus.”20 

Utställningsrummet fungerar på ett liknande sätt. Besökaren förlorar där kontakten med den fysiska 

verklighet som råder utanför. Hon inträder i rummet, översköljs med intryck och uppfattar den nya 

omgivningen som helt främmande. Murrays citat kan, när det gäller utställningsrummet, tolkas bokstavligt. 

Det luftrum besökaren lämnat ersätts av ett rum fyllt med virtuellt vatten. Dränkt av upplevelser betraktar 

besökaren de drunknande kropparna och försöker förstå den värld som de och hon befinner sig i. Murray 

fortsätter att beskriva detta badande som en tillfredställande upplevelse. I fallet med dataspelens virtuella 

världar, som Murray beskriver, kommer tillfredsställelsen av att man lär sig "simma" i den nya miljön.21 I 

Bill Violas verk kan besökaren inte påverka skeendet. Hon kan inte heller helt begripa den pool som hon 

står. Hon riskerar därmed att förbli utan fotfäste – drunknad i Violas hav. 

Rum 

Vad är rummet? Det är den första fråga besökaren ställer sig. Allt är svart. På den mjuka mattan sjunker 

besökarens fötter ned och hon vet inte riktigt var det fasta underlaget tar vid. Hon svajar lätt på det mjuka. 

Tak och väggar är svarta och det som ger rummet dess form är de fem projektionerna på väggarna. Hon 

kan ana in- och utgången. Runt besökaren finns få gränser. Vattenytorna i projektionerna har ett 

odefinierat djup. Ljudet är lika närvarande i hela rummet, med flera osynliga högtalare. Omgivningen 

fungerar på samma sätt som ljudet. Mörkret är lika svart strax intill henne som det är nära en vägg eller 

intill taket. I denna rymd står hon som en fast mittpunkt. Men hennes fasthet ifrågasätts och angrips av de 

 
20 Murray, s. 98. 
21 Ibid., s. 99. 
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ljud och bildintryck som möter henne, från alla håll.22 Annika Wik talar om multiperspektivet i 

installationskonsten och om det uppbrutna centralperspektivet som i hög grad kommer till uttryck i Violas 

verk.23 I utställningsrummet "talar" alla riktningar till besökaren, hur hon än förflyttar sig i rummet. När 

intryckens obegriplighet blir övermäktiga kan hon blunda för bilderna men ljudet kan hon inte lika lätt 

stänga ute. Ljudverket sköljer igenom henne. 

 

I rummet med Five Angels for the Millennium är det väsentligt för besökaren att definiera vad som är 

vatten och vad som är luft. Anledningen till att det är angeläget är att det inte alls är uppenbart. 24 

Besökarens första önskan i utställningsrummet, eller förväntan, är att hon befinner sig i en båt på ett hav, 

eller vid en strandkant, och tittar ut mot havets yta. Hon kan se linjer i de olika projektionerna, men de 

tillfredställer inte hennes önskan att se en tydlig horisont. Linjerna ligger inte i gränslinjen mellan ett tungt 

vatten och en befriande himmel som i klassiska havsmotiv. När hon betraktar en projektion blir hon 

plötsligt medveten om att ytan ligger bortom det vatten där hon ser en kropp. Den kropp hon trodde 

befann sig över en vattenyta är alltså under en yta. Det skulle kunna innebär att även besökaren befinner 

sig under en virtuell vattenyta, där hon står i huvudhöjd med mannen i bild. Tanken är suggestiv och för 

henne, med insiktens omedelbara kraft, till ett overkligt havsdjup.  

 

Om hon tittar noga, och stannar länge, kan hon räkna ut hur kameran fångat motivet. Kropparna hjälper 

henne att härleda motivets verkliga riktning. Det finns inget enkelt svar, som att ”här är allt upp och ned”. 

Efter långt och noggrant beskådande går det att urskilja att en av de fem filmsekvenserna visar en kropp 

som ”dyker” ovanför vattnet och att de andra visas under vattnet. Att kroppen här är ovanför vattnet 

avslöjas egentligen bara av att den har människans beiga hudfärg. De andra kropparna är relativt 

färglösa, även om varje filmsekvens har en egen färg. Ett sätt att förhålla sig till verkets värld är att utgå 

från att de olika projektionerna representerar olika vertikala nivåer. I fyra projektioner fångas motiv under 

ytan och i en avbildas ett område över en yta. Det skulle ge en viss stabilitet. Viola har emellertid valt att 

skapa en osäker värld. När besökaren undersöker männens färd genom luft och vatten upplever hon ett 

obehag. Hon förstår inte de fysiska fenomen hon ser. Bubblor sjunker istället för att stiga. Några av 

projektionerna visar motivet upp och ned. Besökaren kan inte landa i en världsbild där allt är under vatten 

och inte heller i en där allt är upp och ned. Hon kan därför varken simma eller gå i det virtuella rummet. 

 

De olika projektionerna har delvis olika ljudsättning, men i rummet blandas allt till ett dån. Det hörs 

oförändrat i styrka, när en filmsekvens närmat sig sitt slut. Ibland är det oberört av stora förändringar i en 

bild och ibland stödjer det ett skeende. Det innebär att besökaren ibland kan låta sig ledas av ljudet, till 

den projektion där det händer mest, men att hon inte kan lita på ljudet som guide. Om hon inte 

uppmärksamt söker med blicken runt rummet kan hon missa den stund då en kropp är synlig. 

 

 
22 Viola arbetar utifrån tanken att subjektet absorberar sin omgivning, se: Grace Cathedral. 
23 Wik, s. 202. 
24 Ola Larsmo har skrivit om den förvirrande rumsupplevelsen i Andrej Tarkovskijs filmer. Han skriver att det är utmärkande för 
Tarkovskij att vända ut och in på ”inne” och ”ute”. Detta kan liknas med Violas grepp. Se: Ola Larsmo, ”Det sprängda rummet, 
Anteckningar om Andrej Tarkovskijs bildspråk”, Odysséer : essäer (Stockholm, Bonnier, 1990), s. 68. 
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Kropparna kan sägas utföra en dans. Viola har beordrat dem att ta sig igenom en bit natur – vatten och 

luft – på ett visst sätt.25 Inom fenomenologisk dansteori har frågorna väckts om var dansen är när den 

inte framförs och var medvetandet är när kroppen dansar.26 Här är kropparna försvunna under långa 

perioder. Genom frånvaron blir de närvarande hos besökaren i form av minne, väntan och fantasi. 

Besökaren vet att kropparna finns även när de inte syns. Utanför projektionernas rektangulära bildfält, i 

väggens svärta, finns minnet av den verklighet som rådde när sekvenserna en gång filmades. Besökaren 

kan föreställa sig den situationen och fundera kring hur en bassäng eventuellt använts vid filmningen. 

Kanske stod Viola vid poolkanten och regisserade. Poolkanten fanns säkert där, utanför bildens kanter. 

Spänning uppstår mellan den overkliga världen i projektionerna och den verkliga som en gång fanns 

utanför deras gränser. Men när besökaren försöker förstå den verkligheten har hon lämnat den illusion 

Viola vill föra in henne i. Verkets titel berättar att det är änglar hon ser. Det är änglar som kommer med 

budskap. Enligt Bibeln för änglarna budskap från Gud till människan. Det innebär att det är Gud som finns 

bakom den plats där änglarna spränger fram, genom vattnet. Denna Gud är osynlig i det svarta bakom 

projektionen, liksom den lika osynliga besökaren som står i det kolsvarta rummet. Projektionerna blir det 

enda synliga, likt ett färgat skikt mellan Gud och människan. Något i den fotografiska tekniken påminner 

om de falska spökbilder som förekom vid 1900-talets början. Även om fotografiet visar en illusion (det är 

inte riktiga änglar) etsar sig ändå de avfotograferade kropparna fast som en sanning. Änglarna blir 

verkliga eftersom de ser verkliga ut.27 Det imaginära, i form av änglar, blir reellt när det visas som kropp. 

Det profana (den verkliga inspelningssituationen) och det himmelska (den iscensatta illusionen) möts 

utanför samma bildram. Tolkningen av vad som finns utanför bildfältets gräns är i båda fallen en fantasi. 

 

Rummets rektangulära form förutsätts, även om det upplevda rummet är mer likt en sfär. Hörnen 

försvinner i det svarta, och besökaren undviker att gå in i det händelselösa mörkret där. Istället sitter eller 

står hon i rummets mitt eller mellan projektionerna, närmare en vägg. I detta rum utan slut, utan tydliga 

gränser, finns ändå hållpunkter. Den mest uppenbara hållpunkten är riktningen i rummet, från ingång till 

utgång. Riktningen genom rummet påverkas också av att den bortre vänstra projektionen har ett mer 

tydligt eget ljud. Att något som liknar syrsor betonar den delen av rummet förstärker dragningskraften dit, 

men den får också besökaren att stanna till, till vänster, innan hon går ut. Ljudet hjälper alltså till att både 

föra besökaren genom rummet och bromsa henne om hon är på väg att passera alltför snabbt. 

Projektionerna ger också en fast struktur i det svarta, då de bryter av väggen med jämna mellanrum, likt 

band eller rutor som delar upp rummet. Varje filmsekvens har sin bestämda projektionsplats i rummet.  

 

I projektionerna finns linjer som bildas av gränser mellan vatten och luft. Vad som är vatten och vad som 

är luft kan vara svårt att definiera, men linjen finns där som något som anger riktning, eller gräns. En av 

projektionerna, den röda, är ljussatt så att det bildas horisontala och vertikala band av ljus. När kropparna 

framträder uppmärksammas vattnets, och därmed bildrummets, substans. När kropparna är där förstår 

besökaren att allt som syns i vattnet sker inom några få meters djup. Innan kroppen dök upp kunde djupet 

uppfattas som oändligt. 
 

25 Bill Viola har använt tre dykare som skådespelare vid filmningen och han har regisserat dem och använt tyngder etc för att få 
dem att passera vattnet på det sätt Viola önskat. Se: http://www.5angels.net/presse/o-ton.htm (051105). 
26 Maxine Sheets-Johnstone, ”Phenomenology as a Way of Illuminating Dance”, Illuminating Dance (Lewisburg, Bucknell Univ. 
Press, cop., 1984), s. 126. 
27 Bent Fausing tar upp Violas grepp att använda mediet ontologiskt, för att skapa upplevelse av sann verklighet, se: Fausing, 
Bevægende billeder, s. 241.  
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Den röda färgen, som dominerar en av filmsekvenserna, för tanken till blod. Det påminner om liv. 

Utställningsrummet kan snarare ses som en främmande kropp än som en främmande värld. En människa 

i vatten associerar till fostrets tillvaro. Det finns något skrämmande i att verket som helhet upplevs som liv 

när kropparna som avbildas verkar så livlösa. Kropparna slungas runt utan varken vilja eller emotion. Det 

gör besökaren till en levande vandrare i ett rike av döda. Samtidigt påminns besökaren om att de 

naturkrafter som slungar runt kropparna i projektionerna även finns där ute, i verkligheten. 

 

Tid 

It is not the monitor, or the camera, or the tape, that is the basic material of video,  
but time itself.28

 

Citatet ovan är från Viola och belyser hans inställning till tiden som videons huvudsakliga ingrediens. I 

Five Angels for the Millennium mejslar Viola fram en temporalitet, utan förankring i vår verklighet. Han 

filmar t.ex. med höghastighetsfilm, konverterar sedan filmen till digital video och visar den i slow motion. 

Resultatet blir en informationstät extrem slow motion och den blandas med perioder av normal 

visningshastighet och perioder i play back. Viola ställer betraktaren inför ett aldrig tidigare skådat förlopp, 

av ett så naturnära motiv som en vattendroppes uppkomst och fall. 

 

Även om det är extrem slow motion, det förstorade nuet, som utgör den största delen av varje 

filmsekvens, blir kropparnas uppenbarelser tydliga ”nu-punkter” för betraktaren. ”Nu” utropas i 

besökarens inre, fem gånger, när hon ser kropparna i de fem sekvenserna. Efter fem ”nu” börjar allt om. 

De olika sekvenserna loopas med olika starttid och det bildas därför en rytm i rummet. Men rytmen är inte 

regelbunden utan slumpmässig. Om besökaren stannar i rummet länge och ser filmsekvenserna flera 

gånger kan hon ändå inte förutse när kropparna ska dyka upp, eller i vilken ordning de ska komma, även 

om de alltid ser likadana ut. Långa stunder verkar inget hända i rummet. Någon sekvens är just avslutad, 

någon helt slut och andra just påbörjade. Lite grått dis och några enstaka flimrande bubblor är allt som 

finns där, förutom ljudet som är oavbrutet närvarande. När en sekvens närmar sig sitt slut tonas den 

sakta ut mot den döda, grå pausen mellan slut och start. När den åter börjar, några sekunder senare, gör 

den det lika successivt.  

 

Livet gör sig påmint genom den puls som uppstår då kropparna bryter igenom vattnet i de olika 

sekvenserna. Pulsen uppstår också av att filmerna har en början och ett slut, och att de, om och om igen, 

upprepas i en evig loop. Det dånande ljudets oavbrutna närvaro påminner också om liv, om att något 

pågår. I de olika projektionerna är det aldrig helt stilla. När en filmsekvens går mot sitt slut, tonas den 

nästan omärkligt ned mot en grå bild, som motsvarar den döda yta som är resultatet av ett faktiskt slut. 

När så filmsekvensen startar igen gör den det lika successivt. Pausen mellan slut och start blir därför svår 

att identifiera. Denna puls kan också ses som en påminnelse om liv i form av cirkularitet. Alla element, i 

ljud och bild, återkommer och blir därmed hållpunkter. 

 

 
28 Bill Viola, "Statement 1989", Reasons for Knocking at an Empty House, s. 173. 
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Viola klipper film som om det vore vatten och han betraktar video som vatten, som en ljuspunkt som 

rinner fram, till skillnad mot filmens hela bilder.29 I verket är vattnet i rörelse, om än i extrem slow motion, 

och därmed i ständig förändring. Användandet av slow motion kan sägas ge en närbild av tid, i och med 

att det verkliga skeendet ges en förlängd visningstid.30 När förändringar i blandningen av luft och vatten 

visas i fel hastighet och play back upplevs materian som imaginär. Den blir en symbol för en livskraft 

fångad i en situation utan linjärt förlopp. Det finns ingen början och inget slut. Uppladdningen av energi får 

sitt utlopp i kropparnas explosiva framfart, men så snart de passerat påbörjas uppladdningen igen. 

Energin är bunden i ett kretslopp. Viola har också talat om elektriciteten som liv. Han påpekar att det är 

elektricitet som går genom materia när en video visas och att det är elektricitet som får vårt medvetande 

att fungera, genom laddningen i våra neuroner. Det rör sig om samma kraft. Viola menar att det är 

elektriciteten som gör teknologin (och därmed videon) besjälad, eftersom den innehåller denna 

aktiverande kraft. Verket är, utifrån Violas betraktelsesätt, levande.31

 

En närvaro av liv bär också med sig närvaro av död. När Viola var tio år var han nära att drunkna. 

Upplevelsen har påverkat honom i hans val att återvända till vattnet och använda det som metafor för 

döden.32 Filmsekvensen kan också när som helst, avsiktligt eller oavsiktligt, avbrytas. Den korta pausen 

mellan slut och start är, även om den är kort och svår att identifiera, en frånvaro av film och därmed en 

faktisk död. Bent Fausing har i boken Bevægende billeder valt rubriken ”Da mediet blev dødeligt” på 

kapitlet om Violas videokonst.33 Han betonar härigenom närvaron av död som central i Viola konst. Viola 

har själv beskrivit mediets temporära och sköra existens: ”Images are born, they are created, they exist, 

and, in the flick of a switch, they die.” 34

 

Besökaren är förlorad i obegriplig tid, där det varken finns ett säkert "före" eller "efter". Känslan av att ha 

förlorat fotfästet i temporaliteten, och att tvingas utstå långa perioder av extrem slow motion, upplevs som 

smärtsamt. Lika tillfredsställande som det är att i naturfilmens fast motion se en blomma gå från knopp till 

vissnad på några få sekunder, lika otillfredsställande blir det att se dessa vattendroppar eller luftbubblor 

krypande sakta ändra form och förflyttas. I den uttänjda verkligheten tvingas besökaren in i en väntan 

som tycks evig. Hon stannar kvar, eftersom förväntan väcks i de små skiftningarna i ljusstyrka. När 

bubblorna blir tätare ökas hennes uppmärksamhet. När de glesnar förstår hon att spåren av aktivitet snart 

är borta och att filmsekvensen lider mot sitt slut. Likt fysikern som söker spår av de minsta partiklarna 

söker hon efter ett svar i det förstorade nuet, där vatten sakta ändrar form. Men hon finner inget svar, om 

svaret inte är ett gapande tomrum.  

 
29 Bill Viola, "Déserts 1994", Reasons for Knocking at an Empty House, s. 264. 
30 Wik, s. 135. 
31 Grace Cathedral. 
32 Bill Viola, ”Interview with Michael Nash”, Reasons for knocking at an empty house, s. 175. 
33 Fausing, Bevægende billeder, s. 227. 
34 Bill Viola, ”Putting the Whole Back Together”, Reasons for knocking at an empty house, s. 278. 
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Verket i besökaren 
In the case of Bill Viola, the work is never an object. That's what's so interesting. 
It's always an experience.35

 

Citatet ovan är från Peter Sellars, en teaterregissör som arbetat tillsammans med Viola. Enligt Sellars kan 

Violas verk inte betraktas som objekt, utan är upplevelse. Om verket inte finns som objekt, utan är 

upplevelse, frågar jag mig var upplevelsen finns. Ligger upplevelsen inne i besökaren? Kan besökaren då 

istället beskrivas som ett objekt? Om jag vänder mig till fenomenologen Merleau-Pontys tankar om 

kroppen och människan kan besökaren, i sin kropp i utställningsrummet, ses både som subjekt och 

objekt.36 Hon är sin kropp som subjekt, men kan också beröra sin kropp och känner den då som ett 

objekt. Den berörda delen erfar upplevelsen och blir därmed subjekt. Enligt Merleau-Ponty blir 

förhållandet cirkulärt.37 Besökaren kan heller inte se sig själv som ett objekt som passerar igenom 

utställningsrummet, eftersom kroppen då berörs av verket och därmed upplever under tiden i rummet.  

 

Jag närmar mig här en definition där upplevelsen kan sägas uppstå i och med att kroppen berörs. 

Upplevelsen ligger då inte statiskt i kroppen utan pågår i kroppen under beröring. I det här kapitlet ligger 

fokus på det som sker i besökaren under mötet med verket. En analys av upplevelsen, utifrån det här 

perspektivet, betonar processen vid intagandet av sinnesintryck. Kapitlet behandlar hur begreppet "affekt" 

kan användas för att undersöka den emotionella responsen och den intellektuella tolkningen som pågår i 

den upplevande besökarens kropp och medvetande, under mötet med verket. 

 

I det material jag tagit del av, där forskare närmat sig affektbegreppet vid studie av upplevelse, urskiljer 

jag två riktningar. I den ena betonas det fenomenologiska perspektivet, genom analys av synliga uttryck 

av affekt. Andra, mer kognitivt inriktade, diskuterar den osynliga kroppsliga och mentala processens 

betydelse i affekt.  

 

Mark Hansen refererar till Henri Bergson i sina analyser av Violas verk. Han citerar Bergsons uttalande 

”there is no perception without affection”. Hansen lyfter härmed fram Bergsons tes att affekt är den del av 

människan som blandar sig med bilden av det sedda. För att få fram den ”rena bilden” måste, enligt 

Bergson, den del av perceptionen som är affekt skalas bort.38 Om Violas verk enbart är upplevelse, och 

om likhetstecken sätts mellan affekt och upplevelse, existerar inte verket som ”ren bild”, med Bergsons 

definition. 

 

Hansens forskningsarbete representerar den fenomenologiska inriktningen. I sin analys av Violas verk 

Anima (2000) redogör han för hur affekt synliggörs i form av ansiktsuttryck. I verket har Viola filmat 

skådespelare när de visar fyra olika känslouttryck under en minut. Motivet är ansikten i förändring. 

 
35 Peter Sellars, ”Performance and Ethics: Questions for the 21st Century”, PAJ: A Journal of Performance and Art - PAJ 79 
(Volume 27, Number 1), January 2005, s. 36.  
36 Jan Bengtsson redogör för Merleau-Pontys behandling av subjekt och objekt i Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys 
fenomenologi, s. 71. 
37 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, övers. William Fovet (Göteborg, Daidalos, 1999), s. 44. 
38 Hansen citerar Bergson från: Henri Bergson, Matter and Memory, (New York, Zone Books, 1991), s. 58. Se:  
Mark Hansen, ”Wearable Space” Configurations - Volume 10, Number 2, Spring 2002, s. 332-333.  
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Filmandet görs med 350 bilder på en minut och detta konverteras sedan till en film på 1 1/2 timme. 

Hansen skriver att Viola med tekniken skapar ett förstorat nu. Det förstorade nuet är ett intensifierat nu 

som är till bristningsgränsen fyllt med stimuli. Detta informationsinnehåll går vanligtvis obemärkt förbi, 

eftersom det inte kan uppfattas av människan när det ses i omanipulerad tid. Hansen visar hur Viola på 

detta sätt skapar en plats för emotion, inte mellan två bilder, utan genom registreringen av ”affektiva 

mikroperceptioner”. Hansen menar att Viola härigenom gestaltar det subjektiva i materiell form.39 Det är 

möjligt att Hansen här inspirerats av psykoterapeuten och filosofen George Downing, som beskrivit 

emotioner som bestående av "bodily micro-practices". Downing sätter också likhetstecken mellan 

emotion och upplevelse.40  

 

En intressant skillnad mellan verket Anima (2000) och Five Angles for the Millennium (2001) är att Anima 

visas i ett rum där besökarna ser varandra och att motivet där är ansikten som avslöjar känslor. Ofta 

beskrivs ansiktet som den kroppsdel som främst uttrycker affekt. Man kan då fråga sig om ett 

fenomenologiskt närmande av det affektiva i upplevelsen av Five Angels for the Millennium, med 

betoning på synliga fenomen, är omöjlig. Varken besökaren eller änglarna har synliga ansikten. Änglarna 

visar heller inga andra kroppsliga reaktioner. Den synliga affekten utgörs i rummen enbart av besökarnas 

sätt att röra sig och det kan enbart den besökare som stannat länge i rummet, och vant sig vid mörkret, 

lägga märke till. 

 

Det första synliga uttrycket av affekt hos utställningens besökare utgörs av deras splittrade 

uppmärksamhet. Samtidigt som de undersöker väggarna, för att se vad som händer där, 

uppmärksammar de hur de försiktigt ska kliva framåt, utan att falla över något eller någon. Att den som 

kommer in med en vän ofta tar på sig rollen som den av mörkret handikappade eller som den hjälpande 

visar också att mörkret utgör en form av motstånd. I uttryck av affekt definieras besökarna som modiga 

eller fega. Deras grad av öppenhet inför verket avslöjas av den tid de uppehåller sig i rummet. De som, 

med sitt kroppsspråk, uttrycker att de upplever obehag eller ointresse passerar fort. De som stannat i 

rummet länge nog för att se mer än en ängel passera närmar sig tillsammans den projektion där något 

nytt är på väg att ske. Genom att slå sig ned på golvet visar besökaren att hon besegrat rädslan eller att 

hon, trots visst motstånd, bestämt sig för att ägna verket uppmärksamhet under en längre stund. 

 

Filosofiprofessorn Robert C. Solomon hävdar att affekt inte verkar i kroppen som en självständig process. 

Han har myntat begreppet "judgements of the body" för att betona att både kroppen och psyket är aktiva i 

processen. Solomon menar att vi baserar vår tolkning på våra tidigare erfarenheter. Att besökarna 

förhåller sig affektivt till mörkret är säkerligen en följd av att alla förlorar ett vägledande sinne, under den 

första stunden i utställningsrummet. Oberoende av besökarnas tidigare erfarenheter innebär 

förblindningen ett omedelbart handikapp som deras kroppar, baserat på deras tidigare erfarenheter, 

förhåller sig till i affekt. Solomon anser att kroppen bedömer de intryck som möter den, tillsammans med 

 
39 Mark Hansen, "The Time of Affect, or Bearing Witness to Life", s. 594-610. 
40 Robert C. Solomon redogör för Downings sätt att beskriva emotioner och refererar till: George Downing, "Emotion Theory 
Revisited", Heidegger, Coping, and Cognitive Science: a Festschhrift for Hubert Dreyfus, Vol. 2 (M.I.T. Press, 2001), s. 245-70. Se: 
Robert C. Solomon, "What is a 'Cognitive Theory' of the Emotions", Philosophy and the Emotions, red. Anthony Hatzimoysis  
(Cambridge, Cambridge University Press, 2003),  s. 14.  
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psyket, och att det omedelbart sker en sortering av intrycken i det som tolkas som behagligt respektive 

obehagligt.41

 

Bent Fausing beskriver affektiv upplevelse som något som drabbar hela kroppen omedelbart och därmed 

finns till innan upplevelsen verbaliserats.42 Han har närmast en syn på kroppen som ett offer för affekt, till 

skillnad från Solomons definition av den "medvetna" bedömande kroppen. Solomons resonemang 

ansluter sig emellertid till Fausings tanke att affekt inte behöver vara verbal. I alla fall så till vida att 

Solomon, med hänvisning till George Downings teorier, hävdar att kroppen kan vara pre-lingvistisk i sin 

bedömning, och därmed även i sin affekt.43 När Janet Murray beskriver immersiva miljöer, påpekar hon 

att människor vistas i dessa miljöer på samma sätt som de lyssnar på musik – de dränker de verbala 

delarna av hjärnan.44 I boken Digital currents (2004) skriver Margot Lovejoy att Violas konst har en 

kvalitet som drabbar en inre kärna hos betraktaren.45 Formuleringen ”inre kärna” får mig att tänka på en 

ordlös inre kärna. Om jag hävdar att alla som passerar Violas verk förhåller sig till det i affekt innebär det, 

om jag följer definitionen av affekt som ordlös, att besökaren kan uppleva utan att veta vad det är hon 

upplever. Om jag dessutom anammar Solomons hävdande av en omedelbar sortering av intrycket 

innebär det att besökarens kropp upplever delar av verket med behag och andra delar med obehag, fast 

besökaren inte satt ord på vad hon upplever. 

 

Fausing har i en utredning av begreppet "fascination" också formulerat upplevandet av bilder som en pre-

linguistisk och bedömande aktivitet.46 Hans resonemang ligger därmed nära Solomons definition av 

affekt. Fausing beskriver bilden som något som tar oss tillbaka till ett pre-linguistiskt förhållningssätt 

därför att vi, i vår utveckling, kunde läsa bilder innan vi kunde läsa och skriva text. Bilden kan därigenom 

framkalla minnen av upplevelser vi hade innan vi hade ett språk. Fascinationen består i att "man får lov 

att känna och uppleva som den gången".47 Violas projektioner kan sägas framkalla fascination när de 

betraktas som bilder. Gestaltningen är, även om den är ljudsatt, ordlös.  

 

Fausing talar om "idyllfascinationen" som "förtränger social och psykisk disharmoni". Vykortet lockar med 

sin "illusion av ett spänningsfritt tillstånd".48 Här kan vi återknyta till besökarens önskan att uppfatta 

linjerna i projektionerna som horisonter mellan befriande himmel och band av stabiliserande hav. 

Besökaren vill se en behagfull bild, lik det klassiska vykortet som visar ett hav. I de strömlinjeformade 

muskulösa kropparna finns också skönhet, likaså i det färgsatta ljusets speglingar på vattenytorna. 

Tanken att rummet erbjuder underverk – änglars hägringar – för också med sig ett rus. Fausing menar att 

idyllfascinationen kan ökas om den som skapat bilden infört element som stödjer en fruktan för förlust av 

idyllen. Betraktaren hålls då fast med "ett dubbelt grepp av uppfyllelse och skräck för tomheten, av att ha 

 
41 Ibid., s. 15-16. 
42 Fausing, Bevægende billeder, s. 278-282. 
43 Solomon, s. 15-16. 
44 Murray, s. 99. 
45 Margot Lovejoy, Digital currents : art in the electronic age (New York, Routledge, 2004), s. 133-134. 
46 Bent Fausing, "Fascination", Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : [uppslagsbok], red. Peter Cornell m.fl. (Stockholm, Gidlund, 
1988), s. 117-120. 
47 Ibid., s. 118. 
48 Ibid., s. 119. 
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något och fruktan att förlora det, av att finnas till och att mista livet".49 Viola hotar idyllen genom att bryta 

sönder de glimrande vågorna till ett inferno av brus. Samtidigt placerar han en vuxen kropp i något som 

skulle kunna vara fostrets vätskefyllda livsrum. För den vuxne, med dennes beroende av luft och frihet, 

blir fostrets harmoniska rum ett ångestskapande dödsrum. I besökaren brottas fruktan med lust. I 

upplevelsen av verket hotar det obehagliga det behagliga. Och kanske är det de obehagliga intrycken 

ökar fascinationen inför verket och håller kvar besökaren i rummet. 

 

När det pre-lingvistiska i upplevelsen framhävs flyttas perspektivet bort från det synliga uttrycket av affekt. 

De som betonar det ordlösa är istället inriktade på den inre processen – hur upplevelse skapas i relation 

till människans fysiologiska och psykologiska förutsättning, hennes kulturella sammanhang och hennes 

personliga historia. Solomon är etablerad som en kognitivt inriktad forskare. Fausing skulle också kunna 

sägas höra till denna riktning då han med sin definition betonar att affekten ordlöst påverkar till kroppslig 

och mental förändring av subjektet.50  

 

När besökaren tagit sig in i utställningsrummet och därefter tagit sig ut ur det, har två gränser passerats. 

Mellan ingången och utgången blir rummet en plats som upplevs genom affekt. Med Fausings syn på 

affekten som något som förändrar subjektet erbjuder verket ett utrymme där besökaren förändras. 

Vattenytan används av Viola som en metafor då den utgör en gräns för vår värld, och därmed ett slut. 

Viola påpekar att det är i våra gränser som det skapas energi, inom fysiken liksom inom människan.51 

När besökaren upplever verket är hennes uppmärksamhet, och därmed hennes energi, ägnad gränser. 

Hon upplever och utforskar gränser mellan vatten och luft, mellan kropp och luft och kropp och vatten. 

När hon undersöker de gränser som omringar henne anar hon också de gränser hon bär med sig i sitt 

medvetande. När hon sorterar in upplevelsen i polerna "behag" och "obehag" gör hon det efter de 

gränser hon burit med sig in i rummet, som baserar sig på hennes tidigare erfarenheter. Ytornas 

otydlighet i verket förstärker hennes känsla av upplösning. När hon uppmärksammas på de gränser hon 

bär med sig i sitt medvetande ser hon dem upplösas och förflyttas. Hon förändras. När hon lämnat verket 

är hon en annan än den hon var innan. 

 
49 Ibid. 
50 Fausing, Bevægende billeder, s. 278-282. 
51 Viola, ”Interview with Michael Nash”, s. 180. 
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Besökaren och verket 

I det föregående kapitlet, "Verket i Besökaren", utgick jag från att verket är upplevelse och att besökaren, 

i denna upplevelse, med affekt tar ställning till verket. I "Besökaren i verket" behandlades verket som en 

främmande värld, där besökaren delvis famlade i ovisshet. Varken i detta famlande eller i affekten kunde 

besökaren upprätta en distans till verket eftersom hon inte förstod vad det var hon upplevde. Dessa två 

perspektiv betonar frånvaron av medveten distans.  

 

Genom att återgå till en mer traditionell syn på upplevelse ges förutsättning för en tolkning där upplevelse 

sägs skapas i mötet mellan verket som objekt och besökaren som subjekt. Upplevelsen kan då 

formuleras som en episod där besökaren uppfattat verket med distans. Tidigare har jag nämnt att 

besökaren väljer att göra upplevelsen till en skattjakt. De uppdykande männen betraktas som 

efterlängtade fyrverkerier. Besökaren tar kontroll över situationen genom att gå in för att övervaka de 

olika projektionerna, med en sådan uppmärksamhet att hon omedelbart upptäcker när ett nytt 

uppdykande är på väg att ske. Besökaren etablerar därmed en relation till verket. Det är en relation som 

skulle kunna liknas vid den mellan två människor. 

 

I boken Kärlekens samtal redogör Roland Barthes för hur kärleken behandlats i skönlitteratur, filosofi och 

psykologi och han lyfter härmed fram kärlekens diskurs.52 Flera har visat att det kan vara fruktbart att 

utgå från denna bok vid en analys av relationen mellan text och läsare. En av dem är Shipa Raval, som 

beskrivit metodens fördelar och brister i en artikel i tidskriften Arethusa.53 En annan, som prövat att 

använda texten fullt ut, är Lynne Pearce. I Feminism and the politics of reading utgår Pearce från Barthes 

beskrivning av olika känslotillstånd vid en analys av hennes egen tolkningsakt. De verk Pearce tolkar är 

två romaner, en film och en fotoutställning. 

 

I Kärlekens samtal plockar Barthes fram ett antal centrala aspekter, "figurer", ur olika texter som 

behandlar kärleksupplevelsen. Han sorterar in dem under drygt 80 olika rubriker som presenteras i 

bokstavsordning. De "figurer" jag funnit vara mest fruktbara vid en analys av mötet med Five Angels for 

the Millennium sorteras in under rubriken "Hänförelse". Pearce vägledde mig till kapitlet, i och med att 

hon utgår från det i ett kapitel i sin bok.54 Dessutom anges ordet "hänförelse" som en del av den rubrik 

med vilken verket presenteras på samlingsutställningen Big Bang, på Centre Pompidou. Där presenterar 

curatorerna en stor mängd verk, från de senaste hundra åren, utifrån åtta olika rubriker. Violas verk 

placeras inom rubriken "réenchantement", i det engelska informationsmaterialet översatt till "re-

enchantment". Att engelskans "enchantment" används för franskans "enchantement" är inte självklart. I 

Barthes bok används det franska "ravissement" som översatts till "enchantment" i den engelska upplagan 

och "hänförelse" i den svenska.55 Det finns alltså inte en direkt koppling mellan utställningens rubrik och 

Barthes rubrik på franska, men däremot på engelska. Och kanske kan betydelsen av "ravissement" och 

 
52 Barthes, Kärlekens samtal : fragment. 
53 Shipa Raval, "'A Lover's Discourse': Byblis in Metamorphoses 9*", Arethusa 34.3 (2001), s. 285. 
54 Pearce, s. 85-137. 
55 Barthes, Kärlekens samtal : fragment, Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux (Paris, Seuil, 1977) och 
Roland Barthes, A lover's discourse : fragments, övers. Richards Howard (Harmondsworth, Penguin, 1990). 
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"enchantement" sägas vara så närliggande att en skärskådning blir hårklyveri. Jag tar upp resonemanget 

för att belysa att det eventuellt finns en avsedd koppling mellan curatorernas rubrik och Barthes text.  

 

På utställningen avslutar Violas verk berättelsen om nittonhundratalet, där det upptar det sista rummet. 

Samtidigt introducerar verket det nya årtusendet, med tillverkningsåret 2001.56 Att Violas verk sägs "åter 

hänföra" kan innebära att curatorerna vill betona att Viola låter en äldre genre, i form av den hänförande 

konsten, återuppstå i det nya årtusendet. Samtidigt kan verket i sig sägas erbjuda hänförelse efter 

hänförelse, eller hänförelse, och åter hänförelse, och åter hänförelse. 

 

Hänförd enligt Roland Barthes  

I Kärlekens samtal inleder Barthes kapitlet om hänförelse med följande rader:  

 
HÄNFÖRELSE. En så kallad ursprungsepisod (men den kan rekonstrueras efteråt) när den 
älskande ”hänförs” (intas och förtrollas) av bilden av den älskade (en vardaglig benämning: som 
träffad av blixten; en annan benämning: förälskad).57

 

Barthes menar alltså att hänförelsen vardagligt kan kallas förälskelse. En inställning bland gemene man 

är kanske att förälskelse är en situation där den förälskade är lycklig och bär på förhoppningen om en 

förestående förening. Att likna besökarens upplevelse i utställningsrummet med en förälskelse kan, med 

utgångspunkt i detta, tyckas långsökt. Barthes visar emellertid att hänförelse inte enbart är lycka och 

förhoppning.  

 

Barthes påpekar att hänförelsen är en episod som föds, utvecklas och dör.58 I utställningsrummet 

utspelas episoden under den period besökaren stannar i rummet. Om besökaren bestämt sig för att 

stanna för att se alla fem kroppar, utspelar sig episoden under 10-30 minuter. Hur lång tid det rör sig om 

beror på det unika tillfället, eftersom de olika filmsekvenserna har olika längd och startar vid olika 

tidpunkter. Om hänsyn tas till att det här, dessutom, kan röra sig om hänförelse efter hänförelse kan de 

olika kropparnas uppenbarelser också ses som avskilda episoder av hänförelse. Dessa episoder är då 

mycket korta i och med att de bara varar så länge som en kropp är synlig. När kropparna väl framträder 

sveper de förbi under några få sekunder. Mellanrummen upplevs som långa perioder av leda. Besökaren 

blev hänförd av uppenbarelsen, och önskar att åter bli hänförd. Barthes skriver att upplevelsen av 

hänförelse sker i presens men bara kan beskrivas i imperfektum.59 Det är först när besökaren brutit upp 

och lämnat episoden som hon kan säga att hon hänförts. Episoden stannar då kvar i henne som ett 

minne. 

 

 
56 Presentationsmaterialet från Centre Pompidou: http://www.cnac-
gp.fr/Pompidou/Communication.nsf/docs/ID9B533578088C33D9C125701B0053405B/$File/1%20cp%20big%20bang%20vers%20a
ng.pdf (050920). 
57 Barthes, Kärlekens samtal : fragment, s. 102. 
58 Ibid., s. 11. 
59 Ibid., s. 108. 
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Under episodens inledning befinner sig subjektet enligt Barthes i ett "skymningstillstånd" där ”subjektet 

töms […] blir tillgängligt, sig själv ovetande öppet för att 'rövas bort' av det som ska överraska det”.60 När 

besökaren möter verket Five Angels for the Millennium, har hon dessförinnan vistats i ett stort vitt rum där 

ingen konst finns att se. Där finns bänkar och utställningskataloger och rummet är iordningställt för en 

stunds vila, före mötet med verket. I det vita rummet, liksom i den följande mörka slussen som leder till 

utställningsrummet, töms besökaren på, eller får en paus ifrån, intryck som kräver att hon tar ställning. 

Genom pausen blir hon, enligt Barthes beskrivning, öppen. I verket kan de långa perioderna med enbart 

vatten och luft som motiv också ses som perioder av skymningstillstånd.  

 

Efter tömningen drabbas inte subjektet, enligt Barthes, likt ett viljelöst offer. Ordet ”öppen” avslöjar att det 

i skymningstillståndets väntan väcks ett begär. Att vänta innebär att förvänta. Barthes beskriver väntan 

som en period av sysslolöshet, där subjektet ”söker med blicken runt om mig efter någon att älska”.61 I 

utställningsrummet söker besökaren av väggarna med nyfikenhet. Bill Viola skriver att uppskattningen av 

konst, liksom skapandet av den, kräver en sårbarhet och inkännande känslighet. Han påpekar att otaliga 

konstnärer sagt detsamma, men upprepar det för att betona att hans konst handlar mer om detta 

”inkännande” än om att betraktaren ska finna en avsedd betydelse.62 Det här "inkännandet" kan jämföras 

med den sökande blicken i Barthes terminologi. Barthes skriver att det hänförande, när det inväntats och 

därefter dyker upp och berör, drabbar omedelbart, likt blixten. Han använder ord som skakad, 

förstummad och förvirrad för att skildra detta stadium i episoden. Det är lätt att här dra paralleller till 

besökarens reaktion när kropparna dyker upp i projektionerna. Enligt Barthes försätts subjektet i ett 

hypnotiskt tillstånd där det har ”näsan tryckt mot bilden”.63 Hänförelsen växer i styrka när subjektet 

uppfattar att den som hänför henne är likgiltig. 

 

Upplevelsen i utställningsrummet kan, med en metafor, beskrivas som en resa med en undervattensbåt. 

Besökaren har då tagit sig till havets djup för att söka upp de okända varelser som lever där. Hon är 

skyddad i båten och samtidigt i okänt territorium. När ett djur dyker upp, där utanför fönstret, är det 

upplyst av båtens strålkastare. Det som i vanliga fall är osynligt, där nere i djupet, blir plötsligt synligt. 

Besökaren kan trycka näsan mot fönstret och hoppas på att djuret ska komma riktigt nära. Djurets 

likgiltighet föder frustration och leder till att besökaren önskar att med ren viljekraft kunna styra djuret 

tillbaka till fönstrets närhet. Besökaren vill att djuret ska stanna länge och se in i besökarens ögon. 

Samtidigt är besökaren rädd att ett sådant möte skulle locka djuret att slå sönder fönstret. Väl uppe på 

land redogör besökaren för resan i ett tillstånd av glädjefyllt rus. I utställningsrummet har besökaren 

varken ”näsan tryckt mot fönstret” eller "näsan tryckt mot bilden", men väl uppmärksamheten tryckt mot 

bilden. 

 

I och med att hänförelsen drabbar omedelbart etsas, enligt Barthes, den första bilden av det hänförande 

fast. Vi minns därefter det hänförande som en tavla. Barthes påpekar att det lika gärna kan vara ett 

auditivt som visuellt intryck som vi på detta sätt hänger upp vårt minne på, likt en tavla eller tablå. Han 

 
60 Ibid., s. 104. 
61 Ibid. 
62 Bill Viola, "Interpreting a Broken Wineglass 1988", Reasons for Knocking at an Empty House, s. 170. 
63 Barthes, Kärlekens samtal : fragment, s.103. 
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skriver att ”allt som träder fram genom en inramning, en glipa, kan hänföra mig”.64 När jag drar mig Violas 

verk till minnes ser jag en bild där alla fem kroppar visas i fem olika rutor. Varje kropp är placerad mitt i 

varje bild som dess centralt placerade huvudperson. Det är också så verket representeras när det 

avbildas i tidningar och böcker. Detta trots att kropparna befinner sig mitt i bild bara någon bråkdel av 

sekvensernas fulla längd. I verkligheten visas heller aldrig alla samtidigt. I minnet fångas fem separata 

ögonblick, från fem olika filmsekvenser, till en helhet. 

 

När Barthes beskriver hänförelsen refererar han, då och då, till något han kallar en arkaisk modell som 

han anser sig kunna spåra i en modern myt. Det är enbart genom dessa referenspunkter som Barthes 

nämner subjektets kön. Den arkaiska modell Barthes hänvisar till är historien om en man som kommer till 

en främmande by för att röva bort en kvinna. Mannen är där ett aktivt subjekt som rövar bort den passiva 

kvinnan som är objekt. Barthes skriver att mannen, i den arkaiska modellen, passivt betraktar kvinnan 

inför erövrandet och lockas av tanken på att överraska sitt byte, där det vandrar runt utan att lägga märke 

till honom. Han slår fast att objektets likgiltighet finns kvar som en viktig beståndsdel i den moderna 

myten. I den moderna myten är, enligt Barthes, emellertid förhållandet förändrat så att mannen (eller den 

som erövrar) är passiv och kvinnan blir istället hänförelsens subjekt.65  

 

I enlighet med Barthes resonemang är utställningsrummets besökare en hänförd kvinna som finner 

lockelse i att männen som dyker upp i projektionerna inte lägger märke till henne. När männen syns i 

projektionerna skapas hon som subjekt därför att hon känner. Den besvikelse som infinner sig, när 

männen alltför snabbt passerat, kan sägas bero på att besökaren inte lyckats överraska och erövra 

männen. Men enligt Barthes är det mannen som är erövraren, även i den moderna myten, och det blir då 

männen i verket som överraskar och erövrar den kvinnliga besökaren. Med den utgångspunkten kan 

männens försvinnande ses som en lättnad och deras uppdykande som ett hot. Det går inte att bli riktigt 

klok på Barthes resonemang när det gäller förhållandet mellan man och kvinna. Han antyder, med 

kulturhistoriska referenser, att man och kvinna utgör två poler där den ene, i ett möte, kan uppleva 

hänförelse. Han antyder också att det handlar om makt, men han vill inte utnämna ett offer för denna 

makt. Både Shipa Raval och Lynne Pearce, som arbetat utifrån Barthes metod, påpekar att han inte 

belyser frågan om genus och att detta är den största bristen med hans tillvägagångssätt.66

 

I uppsatsen utgår jag från mitt eget möte med verket och ”besökaren” är därmed en kvinna. Mitt 

förhållande till männen i verket definieras som varelser som representerar ”det andra könet”. Männen är 

änglar och de har inga namn som ger dem kön. De skulle därför kunna tas för andra människor, närmast 

avkönade likt bokmärkets ängel. Viola har emellertid valt att ge änglarna kön. De är vuxna män, med kort 

hår och muskulösa kroppar, iklädda herrkläder. Den vita tunna skjortan de bär representerar mannen i 

nutid. Det fysiskt manliga intrycket männen ger kan knappast ha tillförts verket för att erbjuda en laddning 

mellan männen i projektionerna och en kvinnlig besökare. Det ligger närmare till hands att betrakta 

änglarna som Violas alter ego. De blir därmed avsedda att fungera som identifikation för Viola och hans 

likar. Besökaren kan med denna insikt ställa sig samma fråga som Lynne Pearce: 

 
 

64 Ibid., s.106. 
65 Ibid., s. 107. 
66 Se Shipa och Pearce, s. 81. 
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When I come back to the paintings again now it is my sense of gendered exclusion which prevails. 
That I can, and indeed have, read them against the grain of their historical production does not alter 
the fact that they have a preferred reader who is not me. The text I pretended was mine was all the 
time in dialogue with someone else.67

 

Verkets religiösa motiv för tankarna till Bibeln. Där anges kvinnan som skapad av mannens revben. Om 

männen besökaren ser i projektionerna inte tas för änglar, utan istället för ”de första männen”, innebär det 

att hon som kvinna kommer efter, som resultatet av ett av deras revben. Än en gång omkullkastas 

perspektivet. De som besökaren nyss tog för jämlikar blir främlingar och besökaren blir mycket liten. Det 

här ger henne en känsla av utanförskap. Det liknar det utanförskap hon känner av i och med att hon inte 

delar Violas kunskap om religion och därmed säkert inte förstår verket så som det avsetts. Hur ska hon 

kunna förstå en värld som hon inte är en del i? Varför ska hon ta verket på allvar när det inte tar henne på 

allvar? Till frågorna finner hon inte något svar, men de avslöjar att en dynamik kring genus är en del av 

besökarens upplevelse i utställningsrummet. Genom att se männen som symboler för människan kan hon 

försöka slippa ifrån problematiken. Viola har påmint om människans förhållande till vattnet som spegel: 

"The first time humanity ever saw its self-image way back in the recesses of pre-historic time would have 

been kneeling down by a stream."68 Citatet kan vägleda till synsättet att kropparna i verket är besökarens 

spegelbild. Den smärta som de drunknande kropparna borde uppleva, när de slungas runt i vatten, kan 

besökaren leva sig in i och spegla sig i. Kanske fördjupas smärtan av utanförskapet som ändå hänger 

kvar i bakgrunden, likt ett spöke. 

 
67 Pearce, s. 46. 
68 Bill Viola berättar om sina tankar kring verket Five Angels for the Millennium för Joyce Morgan i en intervju i den Australiensiska 
dagstidningen The Age: Joyce Morgan, ”Tears of a modern mystic”. The Age: 
http://www.theage.com.au/articles/2005/07/26/1122143839413.html (2005-08-29). 
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Verket i kontext 

När Violas verk beskrivs i forskning och media används ord som "magisk", "religiös, "sublim" och "andlig". 

I Sveriges Radios program Bildrutan presenteras Viola som en ”spiritist rustad med videokamera”.69 När 

besökaren ska gå in i utställningsrummet i Paris möts hon av en kort informationstext. Där har 

curatorerna ansett det viktigt att meddela att Viola har en mycket stor kunskap om religion, och att denna 

kunskap är väl känd. Michael Rush konstaterar i boken Video art att Viola ägnar sig åt de grundläggande 

elementen i västerländsk och österländsk andlighet.70 I förordet till Video Art : A Guided Tour skriver 

Shirin Neshat att Viola trollbundit henne, då han i sina installationer lyckats vara trogen den traditionella 

konsten och förenat den med filmens magi.71 I första kapitlet i samma bok tar Catherine Elwes upp Viola 

som ett exempel på en konstnär som använt slow motion teknik för att skapa kontemplativa verk som 

eftersträvar en andlig dimension.72 Alexander Pühringer skriver, i ett omfångsrikt verk om Viola, att Viola 

erbjuder möjligheten att uppleva visioner och komma i kontakt med den gudomliga fantasin.73 När Five 

Angels for the Millennium visades i Australien kallade en kritiker Viola ”en modern mystiker”.74

 

Även om Shirin Neshat talade om ”filmens magi” verkar de flesta välja ord som uttrycker en religiös 

koppling. Ordet "andlig" återkommer. Min utgångspunkt här är att ordet "andlig" används när kopplingen 

till etablerade religioner är uppenbar, som i fallet med Violas änglar. Verket beskrivs då i relation till en 

samhällelig kontext, där religion är något som delas mellan människor. När ord som "mystik" och "magi" 

används framhävs istället det individuella upplevandet i den privatiserade religionen.75 När det religiösa 

tonas ned eller ignoreras används ordet "sublim".  

 

Det är inte troligt att det enbart är det religiösa motivet som leder till att ordet "andlig" används. Inte heller 

tror jag att Violas eget uttalande – att det är teknologin själv som är det andliga – ger ett tillfredsställande 

svar.76 Genom att ställa upplevelsen av Violas verk mot verkets kontext, med ett idéhistoriskt perspektiv, 

söker jag i detta kapitel motiv till den "andliga etiketten". Eftersom jag anser att "andlighet" inte bär någon 

entydig och självklar innebörd vill jag först diskutera begreppets fallgropar och potential.  

 

Ulf Linde tar upp problematiken kring begreppet "andlighet" i inledningen till den svenska översättningen 

av Wassily Kandinskys bok Om det andliga i konsten. Han skriver att tyskans Geist, franskans esprit och 

engelskans mind saknar de negativa associationer det svenska ande bär med sig.77 Det svenska ordet 

har enligt Linde sedan länge varit besudlat och på grund av detta mindre använt än vad det är på andra 

språk. Linde skriver att ”ande har blivit i det närmaste omöjligt i svenskan – det har kommit att lukta 

 
69 Bildrutan, Sveriges Radio P1, text om programmet: http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=1278 (050920). 
70 Rush, s. 134. 
71 Elwes, s. ix. 
72 Ibid., s. 20. 
73 Alexander Pühringer, "Foreword", Bill Viola, red. Alexander Pühringer (Klagenfurt, Ritter, cop., 1994), s. 11. 
74 Morgan. 
75 Jag baserar detta på Hans Beltings definition av mystiken som den privatiserade religionen. Se: Hans Belting, Bild und Kult : eine 
Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst (Leipzig, Koehler und Amelang, 1990), s. 459. 
76 Grace Cathedral. 
77 Lindes översättning av ande till engelskans mind är inte helt självklar. Ande översätts ofta med spirit. Kanske hör ordet spiritual 
mer till den kristna riktningen och mindful till den buddistiska. 
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kolportör”.78 Det i dagligt språkbruk bortglömda ordet kolportör betyder bl.a. ”en kringvandrande krämare” 

eller ”religiös folktalare (utan högre bildning)”.79 Om Violas verk beskrivs som andligt, betyder det då att 

Viola beskrivs som en kolportör? Eller, blir han det bara på svenska? Lindes uttalande antyder att ämnet 

varit lättare att närma sig på ett annat språk än det svenska. 

 

Helt oproblematiskt är det emellertid inte att närma sig ”det andliga” i engelskspråkiga länder heller. Den 

amerikanska tidskriften A Journal of Performance and Art har uppmärksammat detta. Den skriver att det 

anses farligt inom kritiker- och forskarkåren att analysera andliga och religiösa teman. Undvikandet leder 

till en frånvaro av kritik och forskning kring detta som, enligt tidskriften, är ett vanligt tema inom nutida 

konstarter. År 2002 inleddes en artikelserie om temat med bl.a. följande ord: ”New Age felicities that 

congregate around spirituality have led many serious-minded people to distance themselves from any 

public declarations. [- - -] Hopefully, new critical dialogues can evolve from the manifestations of religious 

symbols and literary references and artists' own reflections on their spiritual lives [...].”80 New age 

används här som ett nedvärderande begrepp, något som antyder motsatsen till den intellektuella 

reflektionen. Det anses alltså finnas en risk att själv stämplas som new age om man, som kritiker eller 

forskare, närmar sig det andliga. Inte bara skribenten och dennes text kan riskera att förkastas. Även det 

analyserade verket kan, när dess andliga aspekter belyses, riskera att avslöjas som ytligt, liksom 

konstnären som skapat det. Skribenten riskerar att tillskriva det ytliga ett djup som andra anser inte finns 

där. 

 

Bill Viola är bosatt i Kalifornien, han är religiöst intresserad och har uttalat målet att använda konsten som 

en initiationsrit, en väg till andlig upplysning. Viola blandar motiv från Europas kulturella vagga, 

kristendom, islam och österländsk filosofi med idéer om den enskildes förmåga till personlig utveckling. 

Han ser nuet som en punkt för förändring av människan och erbjuder denna förändring genom sina 

verk.81 Verken är gjorda för att framkalla upplevelse och de rum där hans verk visas kan därför sägas 

erbjuda ”känsla på burk”. Här finns många aspekter som ligger (farligt) nära new age. Violas hemvist 

sammanfaller med new age-rörelsens vagga. Han blandar idéer från samtliga religiösa traditioner och har 

målet att därigenom, med omedelbar kraft, låta människan få ett verktyg för att förändra sig själv till något 

bättre. Men, en dylik sammankoppling kan vara för enkel. Eller, om etiketten ”new age” sätts på Violas 

konst för att nedvärdera och förkasta den kan en stor del av den moderna konsten sållas bort på samma 

grunder. 

 

Det är möjligt att det andliga i new age och det andliga hos Viola kan ses som olika uttryck för samma 

önskan. I alla tider har det funnits människor som sökt sig utanför religionerna, eller emellan dem, med 

frågeställningar om människans villkor. Om new age-rörelsen ses som ett amerikanskt fenomen från det 

sena 1900-talet kan den också ses som en parallell till den amerikanska 1900-tals konsten. En 

gemensam bakgrund är inriktningen på det subjektiva och det omedvetna. Det magiska, eller andliga, 

ställs som en frigörande kraft, i motsats till det kommersiella samhällets begränsning. En bakgrund till 

 
78 Wassily Kandinsky, Om det andliga i konsten, övers. Ulf Linde och Sonja Martinsson, (Göteborg, Vinga press, 1994), s. 8. 
79 Svenska Akademiens ordbok. 
80 Bonnie Marranca, ”Art as Spiritual Practice”, PAJ: A Journal of Performance and Art - PAJ 72 (Volume 24, Number 3), September 
2002, s. 18-19. 
81 Grace Cathedral. 
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detta är den tro på individens förmåga som etablerades i USA vid 1800-talets mitt. Inom affärslivet 

innebar det att en människa, med två tomma händer, ansågs vara i kraft att skapa en förmögenhet. Det 

blev en grogrund för ett intresse för det personliga växandet som, i sin tur, etablerade den amerikanska 

romansen mellan det mentala helandet och psykoterapin.82 Det här sammanföll även med spiritualismens 

uppkomst, som delvis var en motreaktion till den framväxande materialismen.83  

 

Under andra världskriget vände sig många inom kulturvärldens avant-garde till ett skapande med en 

inriktning på det spontana. Daniel Belgrad har i boken The culture of spontaneity (1998) utförligt beskrivit 

40-talets spontana konst i USA.84 Han skriver att konstnärernas sökande efter ett primitivt och andligt 

uttryck kan tas för en flykt från krigets verklighet men att syftet var politiskt. Målet var att ena nationer och 

hela människor. För att nå dit vände sig konstnärerna främst till zen-buddismen och C. G. Jung. Belgrad 

redogör för de mål som formulerades av bl.a. Wolfgang Paalen, en österrikisk konstnär som under 40- 

och 50-talet var aktiv i den amerikanska konstdebatten. Paalen menade att den nya konsten skulle skapa 

ett ”världsmedvetande” genom att omfamna influenser från alla jordens kontinenter.85 Till denna tanke om 

”världsmedvetande” kopplades även Jungs teorier. Konstnärerna skulle ge uttryck för en modern 

världsåskådning genom att skildra det ”primitiva” och mytiska. Belgrad skriver att många konstnärer 

attraherades av Jungs psykologi, eftersom denna utgick från att människor tänker i bilder, innan bilderna 

reduceras till ord. Bilden, och då helst i sin mytiska form, kunde användas för att påverka och därmed 

förändra människan.86 Viola har också, influerad av Jung, målet att genom myten återknyta medvetandet 

till något glömt undermedvetet och att därigenom hela, läka, människan.87 Violas verk kan sägas utgöra 

en del i samma tradition som den spontana konsten.  

 

Jag har här bara kortfattat skisserat enstaka tendenser som etablerats i Amerika. Syftet är att betona att 

Viola vilar i en tradition, där den subjektiva upplevelsen av det andliga är central. Andligheten är här inte 

knuten till en religion utan hämtar sitt uttryck från en blandning av olika religioner och psykoanalytiska 

teorier. 

 

Den andlighet som förekommer i populärkulturens new age verkar höra till den andlighet som anses vara 

riskabel att närma sig, inom forskning och media. Kanske är det den andlighet som sammankopplas med 

kolportörens obildade krämeri. Inom konsten kopplas andlighet ofta samman med ett poetiskt uttryck eller 

med ett påpekande om konstnärens bildning. Det är möjligt att begreppet därmed görs värdigt. Kanske är 

det därför curatorerna, på utställningen i Paris, påminner om Violas gedigna kunskap om religion. En 

möjlig risk är att skribenter lättvindigt tar till begreppet. Ett exempel på slarvigt användande påpekar Ola 

Larsmo i en text om Andrej Tarkovskij. Han skriver att ordet "andlig" är ”ett vagt och till föga förpliktigande 

begrepp som litet valhänt applicerats på den öppna och mångtydiga rymden kring de symbolkomplex vi 

 
82 Från Eli Zaretskys recension av Eric Caplans bok Mind Games: American Culture and the Birth of Psychotherapy från 1998, se: 
Eli Zaretsky, Book Reviews, The Journal of American History, Vol. 86, No. 2,  1999, s. 815-816. 
83 Nordisk familjebok, Uggleupplagan, 1918. 26. Slöke - Stockholm, http://runeberg.org/nfcf/0415.html (051019). 
84 Daniel Belgrad, The culture of spontaneity : improvisation and the arts in postwar America (Chicago, Ill., Univ. of Chicago Press, 
1998). 
85 Ibid., s. 61. 
86 Ibid., s. 57. 
87 Bill Viola, ”In Response to Questions from Jörg Zutter”, Reasons for knocking at an empty house, s. 245. 
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vid det här laget lärt oss känna igen och som regissören ständigt återvände till”.88 Birgitta Trotzig har 

också uttalat sig om Tarkovskijs filmer. Hon väljer dock att inte se det religiösa som en komponent utan 

som huvudsaken: 

 
Det har ju då diskuterats om huruvida Tarkovskijs filmer är religiösa eller om de inte kan pressas på 
något mer progressivt innehåll. 
För mig framstår denna diskussion som konstgjord och dessutom ohistorisk. [- - -] För mig framstår 
dessa filmer till sin bildvärld, sina handlingsmönster, sin tankevärld som religiösa på ett självklart 
och på samma gång känslomässigt outtömligt sätt – på samma sätt som ikoner, meditationsföremål. 
[- - -] Jag tror att det är att betydligt krångla till saken att inte se att den religiösa strukturen i 
Tarkovskijs filmer inte är en delaspekt eller en historisk ingrediens, utan faktiskt det hela.89

 

Vägledd av Trotzig skulle jag kunna tala om verkets religiösa struktur och undvika ordet "andlig". Jag 

håller dock kvar vid det, eftersom det används av dem som beskriver Violas verk. Trotzig har emellertid 

ett förhållningssätt som jag anser värdefullt att föra med sig vid analysen av Violas verk. Fortsättningen 

på detta kapitel utreder vari det andliga ligger i Violas verk. Det skulle kunna tolkas som att jag ska söka 

komponenter eller "delaspekter". Min utgångspunkt är emellertid att Violas verk är en ikon i lika hög 

utsträckning som Tarkovskijs filmer. Det är därmed möjligt att även Viola skapat ett verk där det religiösa 

är det hela. Om verket kan kallas andligt, är då också upplevelsen andlig? Vad utgör i så fall det andliga, 

för besökaren? 

 

Vari ligger det andliga och hur upplevs det? 

Religionsfilosofen Anne Runehov har skrivit att det är omöjligt att ge en heltäckande redogörelse för vad 

den religiösa upplevelsen består i. För att komma åt vad religiös upplevelse kan vara urskiljer Runehov 

tre typer av upplevelse; "religious Erlebnis", "religious Erfahrung" och "(religious) ideology". Anledningen 

till blandningen av språk är att hon finner engelskans experience bristfälligt då det kan översättas med 

både erfarenhet och upplevelse. Både tyskan och svenskan särskiljer betydelserna.  

 

Den första typen, "religious Erlebnis", betecknar upplevelseögonblicket då upplevelsen ännu inte är 

verbaliserad. Vid "religious Erfahrung" är upplevelseögonblicket tolkat och blir till en erfarenhet som, med 

tiden, blir alltmer mångfacetterad och komplex. Den tredje delen, med inriktning på ideologi, betecknar 

övertygelsen att en viss troslära är mer sann än andra. Den ideologiska övertygelsen behöver inte bygga 

på de andra typerna av religiös upplevelse och det rör sig således inte om ett tredje stadium. Runehov 

refererar till M. A. Persinger, en neuropsykolog som undersökt vilka delar av hjärnan som aktiveras vid 

olika typer av upplevelse. Persinger menar att den direkta upplevelsen, Erlebnis, är affekt utan språk och 

att den ofta upplevs som något obehagligt och skrämmande. Runehov påpekar att Erlebnis också ligger 

nära Jungs användning av ordet numinosum.90 Enligt Jung skapas den religiösa upplevelsen, i form av 

 
88 Larsmo., s. 63. 
89 Birgitta Trotzig, ”Vatten, eld, ljus” Tarkovskij : tanken på en hemkomst, red. Magnus Bergh och Birgit Munkhammar (Värnamo, 
Alfabeta, 1986), s. 211. 
90 Anne Runehov, "A Neuro-psychological Explanation of Religious Experience?", Studies in Science & Theology. 9, 2003-2004, 
Edited by Ulf Görman. s. 2. 



   31

                                                     

numinosum, när något, synligt eller osynligt, drabbar människan och gör henne till ett offer. Upplevelsen 

är, enligt Jung, stark, ofta obehaglig och leder till en förändrad verklighetsuppfattning.91

 

Walter Benjamin undersökte vad upplevelse består i och kom fram till en definition där upplevelse 

antingen beskrevs som Erlebnis eller Erfahrung. Runehov nämner inte Benjamin som sin källa även om 

Benjamin använt orden med en likartad betydelse som Runehov, dock utan hennes religiösa koppling. 

Walter Benjamin har hävdat att det moderna samhället inte erbjuder människan tillfredsställande 

upplevelser och erfarenheter. Enligt Benjamin utsätts människan, i det moderna samhället, för så många 

intryck att hon inte hinner förankra de chockartade upplevelserna i en gemensam tradition, eller 

erfarenhet.92  

 

Viola citeras, i anslutning till utställningen med Five Angels for the Millennium, när han påpekar att hans 

avsikt är att iscensätta videoinstallationen som ett rum för kontemplation. Han slår härmed fast att 

människan, idag, inte erbjuds tid och rum för att försjunka i grubblande betraktelse.93 Jag likställer här 

Violas längtan efter kontemplation med Benjamins uppmärksammande av de alltför täta chockerna. Min 

tolkning här är att de båda ser kontemplationen som den aktivitet då intrycken kan landa och formuleras 

till en begriplig erfarenhet. 

 

När Violas verk beskrivs framställs ofta mötet med verket som en stark och ofta obehaglig upplevelse 

som drabbar utan förvarning. Det talas om ”chocken” som den första spontana reaktionen.94 Det är 

möjligt att det är långsökt att göra en koppling till Jungs numinosum här. Det ligger kanske närmare till 

hands att hävda att Viola ansluter sig till Benjamin genom att han erbjuder de kontemplativa situationer 

som Benjamin saknar men att han inte helt undviker de chocker Benjamin betraktat som hot. Kanske kan 

den extrema slow motion Viola använder, mellan de mer chock-inriktade elementen i verket, sägas 

erbjuda uttänjd tid och därmed tid för eftertanke. En chock hinner glömmas och en period av tomhet 

upplevs innan nästa chock inträffar. Denna tanke stöds även av Benjamin som i Konstverket i 

reproduktionsåldern (1936) talar om att filmens chockverkan består i att dess bilder hela tiden förändras 

och det därmed inte lämnas plats för kontemplation. Han skriver där att "Duhamel, som hatar filmen och 

inte har begripit ett dyft av dess betydelse men en hel del av dess struktur, noterar detta förhållande i 

följande anteckning: 'Jag är inte längre i stånd att tänka vad jag vill tänka. De rörliga bilderna har intagit 

tankarnas plats.'" Benjamin skriver därefter att behovet av täta chocker uppstått i den moderna 

situationen där allt fler faror hotar människan.95 Utifrån Benjamins resonemang kan vi då sluta oss till att 

 
91 C. G. Jung, The Basic Writings of C. G. Jung, red. Violet S. De Laszlo (New York, Random House, 1959), s. 471-472. 
92 Walter Benjamin nämner Erfahrung och Erelbnis i olika skrifter och sammanhang. Mark Redfield sammanfattar Benjamins 
använding av orden i artikeln "Imagi-Nation: The Imagined Community and the Aesthetics of Mourning", Diacritics, Volume 29, 
Number 4, Winter 1999, s. 58-83. 
93 På Centre Pompidou, intill Five Angels for the Millennium, står det att Violas avsikt är att skapa en plats för kontemplation. I 
Svenska Akademiens ordbok beskrivs kontemplation som ”djupt begrundande av l. fördjupande i ngt (med uteslutande av yttre 
värksamhet o. intryck utifrån), försjunkande i betraktelser; ofta om grubblande betraktelse av översinnliga l. gudomliga ting". 
94 En beskrivning av upplevelsen, med ordet "chock" förekommer t.ex. hos Bent Fausing och Jean-Christophe Ammann: 
Fausing, Bevægende billeder, s. 228-232.  
Jean-Christophe Ammann, ”Violence and Beauty”, Reasons for knocking at an empty house, s. 15. 
95 Walter Benjamin, "Konstverket i reproduktionsåldern", Bild och Dialektik, övers. Carl-Henning Wijkmark (Stockholm, Stehag : B. 
Östlings bokförl. Symposion, 1991), s. 83. (Benjamin citerar Duhamel från: Georges Duhamel, Scènes de la vie future (Paris, 1930), 
s. 52.) 
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Viola behöver använda chocken för att fånga in nutidsmänniskan i det kontemplativa, och dessutom ofta 

upprepa den för att hålla henne kvar där. Resonemanget har även likheter med Fausings definition av 

idyllfascinationen. 

 

Viola har uttryckt att nuet är en unik tidpunkt då människan står inför stora förändringar som bär potential 

till en ny och bättre mänsklighet. Han refererar särskilt till utvecklingen inom teknik och upptäckter inom 

biologi. Med sin konst vill han få människan att stanna upp och reflektera. Hans utgångspunkt är att 

människan då blir bättre.96 För att få besökaren att uppleva det han önskar ser han först till att ruska om 

henne, försätta henne i chock. Five Angels for the Millennium talar till besökaren, ordlöst, och påminner 

henne om hennes dödlighet. Borttappad i verket, inser besökaren att hon inget vet och inget förstår. Hon 

blir liten och okunnig i mötet med berättarrösten som har makten och kunskapen, vare sig det är Violas 

Gud eller konstnären själv. Därmed får hon ett behov av att omedelbart söka helande. När Mark Hansen 

närmar sig ett annat av Violas verk, uppmärksammar han att verket påminner människan om hennes 

ofullständighet. Han skriver att ofullständigheten väcker skam men påpekar också att den väcker ett 

begär. Genom att ta del av något ursprungligt mänskligt hoppas vi på att bli mer fullständiga. Skammen 

delar vi med alla andra och detta enar oss i en "kultur i sorg" (”culture of mourning"). Hansen hämtar 

uttrycket från Peter Sellars beskrivning av Violas arbete.97 Fausing skriver att Viola framkallar trauma och 

chock, när han låter oss möta bortglömda fundamentala och omedelbara fenomen. Minnet av något länge 

bortglömt smärtar.98  

 

Konstnären Wassily Kandinsky uttryckte i Om det andliga i konsten en liknande utgångspunkt. Han talade 

om den trasiga själen som bara var i början av sitt uppvaknande. Hans sätt att beskriva situationen har 

påfallande likheter med Violas verk: 

 
Men ett svagt ljus gryr, en knappt synlig punkt i den överväldigande kretsen av svart. Detta svaga 
ljus – som endast kan anas – har själen inte mod att se. Tvivlet stiger upp: kanske är ljuset – en 
dröm? Och mörkret – verkligheten? Den osäkerheten och smärtan under den materialistiska 
filosofins ok gör så vår själ mycket olik de "primitivas". Vår själ liknar en dyrbar men sprucken vas 
som grävts upp ur jorden.99

 

Kandinskys beskrivning pekar på något som möter besökaren i rummet med Violas verk. Besökaren 

försätts i ett drömlikt tillstånd. Tidigare i uppsatsen har jag flera gånger nämnt Tarkovskij. Bland andra 

Otto Neumaier har påpekat likheten mellan Tarkovskijs filmer och Violas videokonstverk, särskilt med 

hänseende till det drömlika tillståndet.100 I verkets drömtid är besökaren desorienterad. Hon begriper inte 

vad tiden är, var hon befinner sig, eller vad hennes omgivning föreställer. Motivet kan tyckas 

fundamentalt, enkelt och naturnära – kroppar och vatten – men inget ser riktigt ut som i världen där ute. 

 

I Tyskland myntade en grupp konstnärer på 1920-talet begreppet "den magiska realismen". Konstverk 

som klassificerades som tillhörande denna ism är realistiska, med närmast omärkliga transformationer. 

 
96 Grace Cathedral. 
97 Hansen, "The Time of Affect", s. 626. 
98 Fausing, Bevægende billeder, s. 227. 
99 Kandinsky, s. 16. 
100 Otto Neumaier, ”Appearance”, s. 64. 
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Intrycket blir att verken skildrar en ogripbart overklig verklighet. De främmandegjorda detaljerna, 

tillsammans med ett poetiskt anslag, ansågs ge upphov till en magisk konst. En förutsättning för att 

verken ska upplevas som magiska, enligt grundarna av ismen, är att betraktaren aldrig ska kunna bli 

säker på rumsuppfattningen och motivet. Målet med ismen var att ringa in konst från olika tidpunkter i 

historien som, enligt grundarnas definition, skapar en förhöjd verklighetsupplevelse.101 Den "magiska 

realismen" kan därmed liknas vid en genrebeteckning med en liknande funktion som när etiketten "andlig" 

sätts på Tarkovskijs och Violas verk. 

 

I rummet med Five Angels for the Millennium möts besökaren av en situation, där tid, rum och motiv 

gjorts främmande, trots att det rör sig om avfotograferad verklighet. Under tiden i rummet kan besökaren 

tro att hon närmar sig ett svar. Hon försöker hålla kvar det nyfunna perspektivet, men det glider undan. 

Kropparna ger henne flest ledtrådar och representerar det mest säkra. När en kropp sveper ut från 

bildfältet känner besökaren en lätt desperation: "Försvinn inte, inte så fort, lämna mig inte redan." På 

utställningen, i ett rum besökaren passerar innan hon hamnar i rummet med Five Angels for the 

Millennium, blinkar konstnären Jenny Holzers Signal Électronique (1995) ut det röda textmeddelandet: 

”Letting go is the hardest thing." Viola har sagt att Holzer är en av de konstnärer som står hans skapande 

närmast.102 När Holzers "letting go" håller ironisk distans visar Viola allvar. Men här tror jag att Viola vill 

utsätta besökaren för något mer än ett smärtsamt avsked, eller en chock. Laura Marks har skrivit om 

förlusten, att släppa taget, i Touch (2002).103 Hon drar där paralleller till den sufiska poeten Rumi som 

menar att den stund då vi släpper taget är en tidpunkt då vi blir en del av den gudomliga enheten. 

Eftersom Rumi är en av Violas stora inspirationskällor är det troligt att den upprepade separationen är 

avsedd att få betraktaren att förlora fotfästet, att drabbas av det poetiskt drömlika, det magiska med ett 

religiöst anslag, och därmed inträda i ett kontemplativt andligt tillstånd.  

 

Det överväldigande och frustrerande i mötet med verket ruskar om. Som en människa utan fotfäste söker 

besökaren ett svar. Eftersom hon inte erbjuds något från verket måste hon vända sig inåt. Upplevelsen 

kräver bearbetning i form av kontemplation. I den reflekterande sinnesstämningen begrundar besökaren 

verket. Hon ställer sig frågor. Vad ser hon? Vad anser Bill Viola att det betyder? Vad innebär det? 

Hennes sinnen skärps i närvaron av intrycken som studsar mot hennes kropp. Hon speglar sig i 

vattenytorna, men möts av mörker. Kan det betyda något? Genom att sätta ord på alla intryck vill hon 

formulera en betydelse. Reflektionen blir den process som gör att hon saktar in, precis så som Bill Viola 

önskat sig. 

 

Barthes nämner, när han redogör för hänförelsen, att subjektet söker med blicken efter något att älska, 

innan hänförelsens blixt slagit ned.104 När besökaren träder in i utställningsrummet har hon denna 

sökande blick, som vilar i reflektion. Runt varje affektivt blixtnedslag finns ett före och ett efter då tanken 

hämtar näring från det obegripliga som just hänt, eller förbereder för det kommande. I de utdragna 

perioderna, där svaga ljusspeglingar i vatten är det enda som finns att se, skapas tid för tanke. Vad som, 

 
101 Sten Dunér, "Magisk realism", Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : [uppslagsbok], red. Peter Cornell m.fl. (Stockholm, 
Gidlund, 1988), s. 223-224. 
102 Viola, ”Putting the Whole Back Together”, s. 279. 
103 Marks, Touch : Sensous theory and Multisensory Media, s. 108. 
104 Barthes, s. 104. 
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genom vattenytan, hålls inne i rummet, vad som rinner ut och den otydliga gränsen däremellan kan 

uppmärksamma besökaren på de moraliska strukturer som formar hennes liv. Och just det är 

konstnärens avsikt med den andliga arkitektur han anser sig ha skapat i rummet.105

 

Den reflekterande blicken är också en inkännande blick. Laura Marks använder begreppet haptisk 

visualitet för att beskriva en form av seende där ögonen är inkännande. Vattenytornas skönhet, 

naturkrafterna som blandar vatten och luft till en grumlig massa och änglarnas drunknande uppenbarelser 

i Violas verk sammanfaller med flera av de kriterier Marks kräver av den haptiska bilden. Det är en bild 

som inte låter sig identifieras och därmed tvingar betraktaren till ett sökande. Marks visar att den haptiska 

bilden ger oss intrycket att vi ser något för första gången. Motivet är ofta filmat med den förvirrade 

resenärens blick, främmande i sin omgivning.106 Även om kameran är stilla under filmandet av verkets 

vatten och änglar, är motivet främmandegjort. 

 

Laura Marks skriver om den spricka eller uppdelning Deleuze förutsätter, mellan det visuella och verbala. 

Hon menar att vissa filmer och videoverk lämnar spår i det audiovisuella av något osynligt, utöver eller 

mellan det visuella och verbala, som hon kallar "sensible, or even spiritual".107 Hon anknyter 

resonemanget till tankar om minnets förhållande till kroppen. Marks jämför en cineastisk upplevelse med 

att plötsligt bli av med ett par för trånga skor.108 Upplevelsen kan bli verbaliserad, och därmed bli 

medveten, men den ryms också i kroppen som ett fysiskt minne. Efter upplevelsen i utställningsrummet 

kommer besökaren ut i ett ljus där hennes kropp kan ta mer plats. I utställningsrummet hotade intrycken 

med implosion. När hon lämnar utställningsrummet upplever hennes kropp lättnaden, samtidigt som 

hennes ögon möter ljuset. Strax därpå blir upplevelsen formulerad som ett avslutat kapitel. Besökaren är 

lättad, och en smula förändrad. Genomlyst av verket passerar besökaren gränser och upplever kanske 

något som kan kallas transcendens. Raderna nedan beskriver enligt Birgitta Trotzig grundhandlingen i 

alla Tarkovskijs filmer. De kan lika gärna användas för att beskriva mötet med Five Angels for a 

Millennium: 

 
[...] ett uppbrott – som är ett brott men ändå innehåller återkomstens grodd. Däremellan ligger en 
vandring, en resa – ett kringirrande genom krig och kaos, en färd ut i kosmos, en resa in i 
barndomen. Nyckelpersonen: vandraren, sökaren, tvivlaren, den dubbelbottnat kluvna människan – 
och hans hemlängtan till, hans vandring mot det rena, odelade [- - -]. Det skuldlösa återförenade 
förhållandet till tillvaron.109

 

Det andliga är ett svårfångat komplex. I uppslagsverket anges andlig som motsats till kroppslig, ”köttslig” 

eller ”själisk” och världslig. Det står att det andliga kan bestå i inre övningar eller, i den kristna riktningen, 

utgöras av Guds gåvor.110 Verkets religiösa koppling är självklar när det gäller motivet – änglar. Att 

kropparna är livlösa och tyngdlösa kan dessutom ge dem en immateriell karaktär, och därmed göra dem 

andliga. Dessutom vill Viola skapa en omslutande emotionell upplevelse, lik den en kyrka erbjuder och vi 

 
105 Sellars, s. 50. 
106 Marks, The skin of the film, s. 178. 
107 Ibid. 
108 Ibid., s. 72-73. 
109 Trotzig, s. 208-209. 
110 Nationalencyklopedin (Höganäs, Bra Böcker, 1989). 
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finner därmed, åter igen, en koppling till den institutionaliserade religionen.111 Utställningsrummet, med 

dess existentiella tema, kan ses som ett dödens rum. Det är samtidigt ett drömmens rum, med 

projektionernas poetiska och mytiska anslag och förskjutningarna i det realistiska återgivandet. Den 

ogripbara verklighet som gestaltas frammanar en förhöjd närvarokänsla. Verket kan, i sin obegriplighet, 

sägas framkalla ett inkännande förhållningssätt som kan ses som en inre övning och därmed vara en 

andlig aktivitet. Den inkännande processen har aktivt eftersökts av Viola.112  

 

Med Runehovs modell kan besökarens möte med verket beskrivas som en omedelbar ordlös upplevelse 

av något andligt (religious Erlebnis) som följs av reflektion, där det andliga etableras i och med att det 

kläs i ord i besökarens medvetande (religious Erfahrung). Besökaren relaterar också formuleringen av 

verkets andlighet till den ideologi besökaren bär med sig sedan tidigare (religious ideology). Det är möjligt 

att Viola önskar att han, genom affektens förändringskraft, kan påverka denna ideologi i riktning mot den 

mix av trosläror han själv representerar. 

 
111 Lucina Ward, ”Bill Viola, The Passions, 29 July – 6 November 2005”, National Gallery of Australia, 
http://www.nga.gov.au/viola/index.cfm (051019). 
112 Bill Viola, "Interpreting a Broken Wineglass 1988", Reasons for knocking at an empty house, s.170. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

Drömmen om flykt, hotet och den nya verkligheten 

Ordet upplevelse används idag ofta i samband med beskrivningar av resor och äventyr, såväl verkliga 

som virtuella. När Bill Violas verk Five Angels for the Millennium betraktas som en upplevelse frammanar 

det en vokabulär som antyder att ”den upplevande” är en resenär. I kapitlet ”Besökaren i verket” skildras, 

genom begreppet immersion, hur besökaren, likt en turist i verket, försöker bemästra den värld som där 

möter henne. Hon trevar fram i den främmande världen, där det begripliga ställs mot det obegripliga. I 

”Verket i besökaren” beskrivs hur besökaren, i affekt, bedömer intrycken i denna främmande värld och 

sorterar dem i polerna ”behag” och ”obehag”. I samma kapitel framförs också möjligheten att besökaren, 

genom affekt, förändras i mötet med det nya. I ”Besökaren och Verket” beskrivs besökaren som en 

erövrare som kommer till en främmande plats för att där drabbas av hänförelse. I hänförelse etablerar 

besökaren en relation till det som upptäcks i den främmande omgivningen. Med sig från denna resa, som 

beskrivs som en episod, tar sig besökaren ett minne som sparas i medvetandet, likt en tavla. I kapitlet 

”Verket i kontext” belyses det religiösa och Violas avsikt, utifrån begreppet ”det andliga”. Här antyds 

människans önskan att fly till en plats där tillfälle ges för eftertanke, eller till en plats där verkligheten kan 

glömmas bort. 

 

Genomgående, i uppsatsens olika kapitel, framstår besökaren som en människa som önskar uppleva. 

Besökaren möter ett verk som erbjuder henne en flykt och som berättar för henne att hon bör söka sig till 

en mer fullkomlig tillvaro. Bill Viola styr med en poetisk ton och ett existentialistiskt tema besökaren till en 

viss upplevelse. Han utgår ofrånkomligen från den människosyn han bär med sig när han skapar verket. 

Besökaren möter, genom verket, denna människosyn som kan sägas vila i utgångspunkten att 

människan måste finna en ny form av verklighet. Implicerat är då att den värld hon lever i idag inte är 

människovänlig. 

 

Bill Viola har beskrivit sitt val att ägna sig åt konst som ett alternativ till att engagera sig politiskt. 

Inspirerad av St. John, en munk som under 1500-talet skrev poesi under en lång period av tortyr, väljer 

Viola att erbjuda människan det vackra och tänkvärda, i en samtid som han uppfattar som hård.113 

Konsten ses då som en gåva som kan erbjuda en tillflykt eller en flyktväg. I uppsatsen framkommer 

denna idé tydligast i det kapitel som behandlar hänförelsen. Där beskrivs hur besökaren efter mötet med 

verket behåller det inom sig, i form av ett estetiskt tilltalande minne. Violas val att ägna sig åt konst istället 

för politik innebär inte att han är opolitisk. Han kan sägas vara politisk på samma sätt som den spontana 

konstens utövare. De ville göra konst som bidrog till människans "helande" och de utgick då från tanken 

på den moderna västerländska människan som en delvis trasig existens. Det ligger i linje med 

Kandinskys beskrivning av denna människa som en "sprucken vas".114 I båda versionerna tycks det 

materialistiska samhället framställas som det som skadat människan. Walter Benjamin berör samma 

tanke när han talar om att den moderna människan hotas av så täta chocker att hon inte hinner med det 

 
113 Joyce Morgan, ”Tears of a modern mystic”, The Age, July 27, 2005. 
114 Kandinsky, s. 16. 
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kontemplativa.115 Viola väljer att i verket använda det religiösa motivet och antyder därmed att 

kontemplationen, och det "helande" denna kan leda till, finner sitt svar i den religiösa traditionen. Det 

religiösa ges som alternativ till det materiella. För den ateistiska besökaren kan hans motiv framstå som 

en provokation. Hon blir, genom verket, uppmärksammad på en existentiell ångest men finner ingen 

lättnad i den erbjudna lösningen. Jag kan, å andra sidan, tänka mig att Viola inte önskar att alla besökare 

ska uppfatta religionen som lösningen. Kanske ser han snarare religionen som en väg till lösningen. Han 

kanske använder den religiösa bildvärlden för att anknyta till och utnyttja det förhållande som människor, 

genom historien, haft till religiösa bilder. Därmed återupplivar han denna tradition i nya sammanhang. 

Kanske önskar han härmed etablera en kontemplativ situation, där besökaren kan tänka nya tankar och 

finna svar som ligger bortom religionen. I så fall pekar han, när han skildrar människans ursprung i mörkt 

vatten, framåt mot en ny form av medvetande, anpassat till det nya millenniet. Verket kan då sägas 

behandla laddningen mellan det primitiva och det virtuella, som det ursprungliga i möte med framtiden, 

sammanlänkade med den gemensamma komponenten – ljuset. 

 
115 Benjamin, s. 83. 
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EFTERORD 
Människan som Viola vill hjälpa är ofta en otacksam existens. Alltför snabbt kan hon passera igenom 

utställningsrummet, utan att ge sig tid att hörsamma verkets uppmaning. I videokonstens dilemma ligger 

konstnärens önskan att hålla kvar besökaren i verket, och misslyckandet med detta. Intill många 

videokonstverk, liksom intill Five Angels for the Millennium, anges inte hur långa filmsekvenserna är. 

Besökaren måste därför själv besluta sig för när verket är upplevt. Den tid det tar överensstämmer sällan 

med den konstnären önskat sig. Många är besökarna som passerar rummet enbart med målet att snabbt 

ta sig igenom det. Bill Viola vill göra verk som förändrar människan och denna förändring kräver tid. 

Kanske är det i frustration över denna otacksamhet som Viola nu väljer att göra verk för operascenen och 

datorn. I fallet med operascenen är publiken kvarhållen i ett rum med stängda dörrar. Vid datorn kan Viola 

hoppas på att besökaren ska gripas av spelandets besatthet och därigenom glömma både tid och rum. 

Hur andlig upplysning, à la Viola, går till framför datorn kan upplevas först när spelet Night Journey är 

redo för en publik, tidigast sommaren 2006.116

 

APPENDIX 

Introduktion av Bill Viola 

Sedan han gjorde sin första video 1972, Wild Horses, har Bill Viola (född 1951) utforskat videotekniken 

med experimentlust och utvecklat virtuositet. Under de senaste tjugo åren har han omnämnts som en av 

de mest kända konstnärerna i vår tid. Nu har han drygt 150 videokonstverk bakom sig och är 

representerad på många museer och gallerier för samtidskonst över hela världen.117 Hans verk är både 

ljud- och bildkonstverk och ställs ut som videoinstallationer. Förutom i gallerier och museer har hans 

konst visats i kyrkorum och i industriella byggnader. Viola bor i Kalifornien, med en närhet till Hollywoods 

filmindustri. Samtidig har han en nära förankring till den europeiska konsthistorien. Hans föräldrar 

emigrerade till USA från Europa och han har själv bott i Florence under en period på 70-talet. Viola är 

mycket intresserad av religion, med särskild inriktning på zen-buddism, sufism och kristen mystik, och 

han behandlar ofta myter och religiösa motiv i sina arbeten. Han insåg tidigt att en risk med videokonsten 

är att den försöker skildra allt eftersom det är en relativt billig och lätthanterlig inspelningsteknik. Han har 

därför gått in för att göra motsatsen och skala av så mycket som möjligt för att förmedla en sak, en 

essens.118 Den essens han förmedlar utgår från allmänmänskliga ämnen som liv, död, medvetande och 

emotioner. 

 
116 Den första delen av spelet beräknas bli färdigt till sommaren 2006. Information om färdigställande har inhämtats via 
korrespondens med University of Southern California Interactive Media Division som producerar spelet åt Viola. Information om 
spelet finns på: http://interactive.usc.edu/projects/games/20050813-the_night_.php (051123). 
117 Webbplatsen Artfacts.net, som roar sig med att ranka konstnärer efter aktuellt kändisskap, placerar Viola på 15 plats, när det 
gäller nu levande konstnärer: http://www.artfacts.net/index.php/pageType/ranking/paragraph/4/lang/1 (051021). 
I antologier över videokonsten nämns Viola som den främsta, eller en av de stora inom videokonsten under 1980- och 1990-talet. 
Se t.ex. Michael Rush, Video art (London, Thames & Hudson, cop., 2003), s. 118. 
118 Bill Viola, "The Porcupine and the Car", Reasons for Knocking at an Empty House, red. Robert Violette (London, Thames and 
Hudson Ltd, 1995), s. 60. 
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