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Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur mening kan skapas utifrån en upplevelse 
av den amerikanska konstnären Robert Irwins verk, Scrim Veil – Black Rectangle – Natural 
Light, Whitney Museum of American Art, New York, när det uppfördes på Whitney Museum 
2013. Åtta recensioner bildar underlag för undersökningen där de partier som på något sätt 
hanterar hur recensenterna skapar mening av verket valts ut för närläsning. Metoden som 
använts för textselektion utgår från Mieke Bals koncept som Bal förklarar som ett alternativ 
till metod i sin bok Travelling Concepts. Uppsatsen tar teoretiskt spjärn mot Ludwig 
Wittgensteins begrepp språkspel och duckrabbit, (aspektväxling) som de beskrivits i 
Filosofiska undersökningar, publicerad 1953, samt gestalten som bildar figur-grund, en 
inom gestaltpsykologin utvecklad perceptionsteori. 
Uppsatsen visar på att mening har skapats av verket genom att det framträder, det 
förvandlar sig till en händelse, något som Rudolf Arnheim beskriver som An event in space, 
i sin bok Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye från 1954. 
Uppsatsen visar också på hur förförståelse genom bild eller text med stor sannolikhet 
påverkar upplevelsen av ett verk. Samtidigt är det svårt att avgöra om denna förståelse, med 
hänseende till uppsatsens material, är något som skapats innan verket upplevts eller är något 
som recensenten tagit till sig och adderat i samband med att recensionen skrivits. Två 
recensioner tenderar att ställa sig i vägen för det verk som de är tänkta att beskriva. 
 
Sökord: ”Robert Irwin, Wittgenstein, Arnheim, Mieke Bal, konst, perception, upplevelse, 
koncept, mening, förförståelse, språkspel, aspektväxling, duckrabbit, gestalt, figur-grund” 
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Inledning 

– Jag vill beskriva en känsla för någon och säger honom ”Gör så, så får du den”, varvid jag 
håller min arm eller mitt huvud i ett bestämt läge. Är det en beskrivning av en känsla, och 
när kommer jag att säga att han har förstått vilken känsla jag menade?1 

Hur kan en upplevelse förmedlas? Wittgenstein beskriver svårigheten på ett belysande 
sätt i ovanstående citat. Att härma en rörelse eller en gest kan möjligen leda till att en 
förståelse eller känsla förmedlas, men hur vet jag att det är samma känsla som någon 
uppfattat som den jag upplevde? Och om jag rör mig på ett visst sätt och uppmanar 
någon annan att göra likadant, beskriver rörelsen verkligen en känsla? Och om en viss 
känsla förmedlats, på vilket sätt går det att verifiera att denna känsla är densamma hos 
två skilda individer? 
 Under 1980-talet upptäckte neurobiologiska forskare under experiment på apor 
något som kallas för kanoniska neuroner, i den premotoriska regionen av hjärnan. De 
här neuronerna används för att skapa en slags undermedveten förförståelse av vad som 
går att göra med olika föremål som agenten, i det här fallet apan, har i sin omgivning. 
Nu är det känt att det fungerar på liknande sätt även hos människor. Hjärnan registrerar 
ett objekt och gör sig en omedelbar bild av vad som går att göra med det. Ett äpple går 
att äta, en stol går att sitta på, en bok går att läsa. I samma del av hjärnan fann forskare 
senare också spegelneuroner, vilka har fått sitt namn av att de aktiveras på exakt samma 
ställen i hjärnan hos en betraktare som på en aktiv agent.2 Det betyder att när 
Wittgenstein gör sin rörelse behöver inte den som ser honom göra samma gest utan kan, 
bara genom att betrakta honom, göra sig en föreställning om hur det känns att göra en 
sådan gest. Om Wittgenstein däremot vill förvissa sig om att den som ser honom 
verkligen upplever samma sak som han vill förmedla, och formulerar sin upplevelse i 
språk och den som betraktar honom ombeds att beskriva samma sak, så är det troligt att 
utsagorna kommer att skilja sig från varandra.  
 På motsvarande sätt delas ett tecken in i tre olika stadier i Charles Sanders Pierces 
semiotiska teori. Interpretant är ett tecken, en mental bild som skapas utifrån ett objekt, 
object, och representamen, är tecknets tolkade betydelse. En interpretant är ett nytt 
tecken som framställs av den som visuellt erfar något för att på så sätt skapa en 
förståelse av det sedda.3 Det överensstämmer med de resultat som framkommit inom 
neurobiologisk forskning. Eftersom en sådan mental bild formas av både det som ögat 
registrerar i stunden och de erfarenheter som upplevts tidigare, är det ett rimligt 

                                                
1 Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, (1953), Thales, Stockholm 1992, sid. 214. 
2 Thomas Metzinger, The Ego Tunnel, Basic Books, New York 2009, sid. 166. 
3 Keith Moxey, The Practice of Theory, Cornell University Press, New York 1994, sid. 32-33. 
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antagande att den uppfattade bilden skiljer sig åt mellan människor och att det språk 
som grundar sig på den därefter formuleras olika.4 

Scrim Veil – Black Rectangle – Natural Light, Whitney Museum of American Art, New 
York av Robert Irwin är ett verk som uppförts vid två tillfällen på Whitney Museum i 
New York: 1977 och 2013. En formalistisk beskrivning av verket kan förenklat meddela 
att Irwins verk består av en tunn halvtransparent väv uppspänd i tak, väggar och på en 
stålbalk, en och en halv meter över golvet, och ett streck runt väggen. Irwin beskriver 
sina verk som Site-Conditioned och det kan förklara varför den svarta randen som 
återfinns runt det stora trapetsformade fönstret, en viktig komponent i 
utställningsrummets formgivning av arkitekten Marcel Breuer, har återanvänts av Irwin 
runt utställningsrummets väggar och i utformningen av stålbalkens utförande.  
 När jag såg Scrim Veil på datorskärmen för första gången erfor jag en känsla av att 
verket rymde en slags tonalitet, som tonen av en vibrerande stämgaffel eller en ton som 
munkar tar tillsammans i ett buddistiskt kloster under meditation. Det medförde att 
begreppen multisensory och synestesi blev aktiva följeslagare i jakten på förståelsen av 
verket. I kombination med denna ton och den tomhet som kan utläsas på bilder av 
verket låg också en jämförelse med John Cage nära till hands men dessa vägar var 
svårforcerade och övergavs, främst av det skälet att verket inte kunde beskrivas från ett 
förstahandsperspektiv och en upplevd tes därför var svår att driva. Istället tar 
undersökningen avstamp i perceptionen såsom den beskrivits av de som faktiskt har 
upplevt verket på plats i sitt riktiga sammanhang, betraktare som skapat egna mentala 
bilder av sin upplevelse för att sedan formulera texter i form av recensioner som 
publicerats. 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens undersökning utgår från hur upplevelsen av Robert Irwins verk, Scrim Veil 
– Black Rectangle – Natural Light, Whitney Museum of American Art, New York, har 
beskrivits, när det uppfördes för andra gången på Whitney Museum 27 juni till 1 
september 2013.  

En konstnär kan aldrig på förhand bestämma hur ett verk ska upplevas. I någon mån kan 
titlar, uttalanden och texter styra tolkningen åt ett visst håll men betraktaren måste ändå 
skapa sig en egen förståelse efter egna referensramar och tidigare erfarenhet, varpå 
verket kan behäftas med mening eller uppfattas som meningslöst.  
 Roland Barthes essä The Death of the Author fick stort genomslag när den 
                                                
4 Francis Crick och Christof Koch, ”The Problem of Consciousness”, The Hidden Mind i Scientific 
American (10, 2002), sid. 11. 
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publicerades i slutet på 1960-talet och titeln har nära nog använts som en postmodern 
betingelse. I texten skriver Barthes att ett konstnärligt verk måste stå fritt från sin 
skapare för att det ska agera, perform, i sin egen rätt.5 En författare, author, begränsar 
textens tolkning och påtvingar den en betydelse. För att upprätta texten och skänka den 
en framtid måste läsaren lyftas fram på bekostnad av författaren.6   
 Det ovan diskuterade sättet att se på betraktaren eller läsaren som en medskapare av 
verket ligger till grund för undersökningen.  

Hur kan mening skapas utifrån upplevelsen av verket Scrim Veil och hur kan det 
upplevda formuleras i språk? Går det att utläsa något om de nya mentala verk som 
betraktare, i det här fallet recensenter skapar för sin förståelse, i de texter som de skrivit 
och publicerat om verket? 

 

Teori 

I min uppsats utgår jag från ett språkfilosofiskt perspektiv grundat på Ludwig 
Wittgensteins senare tankar som publicerades i Filosofiska undersökningar 1953.7 
Wittgensteins teorier om upplevelse och språk kan uppfattas som abstrakta men 
behandlar uppsatsens ämne på ett konstruktivt sätt i och med att de förklarar hur 
perception och föreställningar om vad vi ser, översätts till och formuleras i språk. En 
inre upplevelse, kan genom språket ta plats och kommuniceras i ett yttre sammanhang. I 
språket, finns de ord och begrepp definierade som kan associeras till de privata känslor 
som en individ upplever genom förnimmelser. Språket tillhandahåller de verktyg som 
möjliggör för det inre att synliggöras. 
 Wittgenstein menar att ”en inre ’process’ är i behov av yttre kriterier”.8 De inre 
processer som han talar om är sådant vi föreställer oss utifrån det som omger oss. För att 
återknyta till Pierces teckenmodell är en förväntan eller föreställning om hur något är 
beskaffat, en slags representamen, något som är att vänta. Om vi ser en person som drar 
en barnvagn så skapas en mental bild, en interpretant om vad en barnvagn är och det är 
inte otroligt att vi skapar oss en föreställning utifrån det, en representamen, att det 
ligger ett barn i vagnen men i praktiken kan det också vara tidningar som någon ska dela 
ut eller något annat. De föreställningar vi gör är inte något som strålar ut från 
verkligheten utan den verklighet som vi upplever är något som skapas i och av oss. 

                                                
5 Roland Barthes, Image – Music – Text, Hill and Wang, New York 1977, sid. 143. 
6 Barthes 1977, sid. 148. 
7 Wittgenstein 1992. 
8 Wittgenstein 1992, sid. 176. 
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Språkspel 

Wittgenstein beskriver hur språket är en social verksamhet som skapas i ett 
sammanhang och använder begreppet språkspel för att beskriva hur språket lärs ut, 
genom att någon exempelvis pekar och benämner de utpekade föremålen vid dess namn. 
I språkspelet ingår språket och dess sammanvävda aktiviteter.9 Det går att förklara som 
att språket blir synligt genom att vi praktiskt ingår i dess tillblivelse, liksom en 
snickarlärling får lära sig namnen på alla verktyg i verktygslådan för att kunna räcka 
dem till snickaren. Wittgenstein använder ordet spel för att det är ett begrepp med 
suddiga kanter.10 Ett spel kan vara schack eller tennis, ett kortspel eller ett bollspel, i 
förståelsen av vilka gemensamma drag de delar dyker likheter upp och försvinner. Det 
går inte heller att exakt avgöra vad som är spel och vad som inte är det, ändå går 
begreppet att använda. Ordens tillämpning har pekat ut hur de ska användas och skapat 
förståelse av språkspelet. Det är i orden och begreppens tillämpning som betydelserna 
har pekats ut och skapat mening. Men en fullkomlig överensstämmelse av hur språket 
ska användas med skarpa kanter är ytterligt komplex om ens möjlig.  
 

Aspektväxling 

Duck-rabbit eller Rabbit-duck är en figur som 
Wittgenstein hämtar från Joseph Jastrow, en 
amerikansk psykolog, för att beskriva vad han kallar 
för en aspektväxling. En tecknad bild av en anka är på 
samma gång en bild av en kanin, där ankans näbb blir 
till kaninens öron. Det går att se antingen ankan eller 
kaninen, inte båda på samma gång. Wittgenstein 
menar att figuren visar en bild, där det är oklart om 
det är ett synintryck som ändras eller om det är ett 
ställningstagande som avgör vad som blir synligt.11 
Synintryck kan i det här fallet läsas som något passivt 
och omedvetet, ställningstagande som något aktivt 
och medvetet.  
 I en undersökning där bilden visades för människor under påskhögtiden tenderade 
fler försökspersoner se en kanin, än när motsvarande studie genomfördes i oktober. 
Resultatet förklaras med att de tillfrågade såg en förväntad perception beroende på en 

                                                
9 Wittgenstein 1992, sid. 14. 
10 Wittgenstein 1992, sid. 45. 
11 Wittgenstein 1992, sid. 225. 

Bild 1. Duck-rabbit,  
Mona Malmström, 2014. 
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association till påskharen under påsken.12 Wittgenstein beskriver att begreppet aspekt är 
besläktat med föreställning. Att skapa sig en föreställning antyder att något görs aktivt 
och det hakar också i den kunskap som finns om den perceptuella förförståelse som 
adderas vid hjärnans tolkning av synintryck, ankan eller kaninen blir synliga om det 
finns en förväntan för det ena eller andra.13  
 För att återknyta till aspektväxling kan Wittgenstein ha menat att ett synintryck är 
hjärnans eget agerande som sker omedvetet och ett ställningstagande är något medvetet 
som vi kan bestämma oss för men med den kunskap som finns idag om hjärnans 
kognitiva funktioner kanske aspektväxling alltid ska ses som ett aktivt ställningstagande 
men något som sker antingen medvetet eller omedvetet.  

 
Gestalten som figur–grund 

Gestaltpsykologi utgår från en perceptionsteori som behandlar hur insikt uppnås utifrån 
mönster som skapar mening. Sinnesintryck struktureras så att något ställs i förgrunden, 
och något annat blir till bakgrund. Tillsammans bildar det mönster där det väsentliga i 
gestalten framträder medan det som framstår som mindre viktigt blir till bakgrund. Det 
här kan också formuleras som att något bildar figur utifrån en grund.14  
 Figur och grund anknyter till vad Wittgenstein förklarar som aspektväxling. Kaninen 
tenderar att bli synlig och träda fram som figur mot bakgrund av att det är påsk, som då 
blir till grund. Figur och grund ses som en helhet och de knyts till varandra av relationen 
dem emellan.  
 I slutet på 1800-talet publicerade Christian von Ehrenfels essän On Gestalt Qualities 
där han hävdar att vissa former har egenskaper som inte kan härledas till vad de består 
av och att det som varseblivs tenderar att uppfattas som något helt, inte som något 
fragmenterat. Ehrenfels formulerade lagar för hur förståelse skapas utifrån visuell 
perception.15 Lagarna om hur gestalter uppstår har vidareutvecklats och kallas nu för 
gestaltningsprinciper. Några av dessa är: likhetslagen som går ut på att olika fenomen 
kopplas till varandra beroende på en likhet, närhetslagen som innebär att när en större 
mängd stimuli är utspridd över en större yta uppfattas de som är i närhet till varandra 

                                                
12 Peter Brugger och Susanne Brugger, ”The Easter Bunny in October: Is it Disguised as a Duck?”, 
Perceptual and Motor Skills, Volym 76, nr. 4, 1993, summary. 
13 Wittgenstein 1992, sid. 245. 
14 Hanne Hostrup, Gestaltterapi – En introduktion till grundbegreppen (1999), Mareld, Stockholm 2002, 
sid. 67. 
15 Jonathan Crary, Suspensions of Perception – Attention, Spectacle, and Modern Culture (1999), MIT 
Press, Cambridge: Massachusetts 2001, sid. 155-156.  
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höra ihop och slutenhetslagen betyder att figurer och sammanhang kopplas ihop när de 
uppfattas som stabila eller meningsfulla.16 

 

Metod 

För att penetrera undersökningens material används ett koncept vilket Mieke Bal 
förklarar som ett alternativ till metod i sin bok Travelling Concepts, rörliga koncept.17 
Ett rörligt koncept kan ses som en metod men skapas i ett sammanhang och är inte 
förutbestämt. Bal framhåller konceptet som en heuristisk och metodisk bas för en 
interdisciplinär undersökning inom humaniora. Genom att det inte är utvecklat för ett 
specifikt vetenskapligt område, vilket en metod ofta är, blir det rörligt. Konceptet verkar 
också som ett intersubjektivt instrument eftersom det möjliggör en diskussion utifrån ett 
etablerat, gemensamt språk. Eftersom konceptet är flexibelt och transformeras i nära 
anslutning till sin omgivning måste det definieras och omdefinieras kontinuerligt efter 
sitt sammanhang.  
 Ett koncept handlar inte om att etikettera något utan agerar i en kontext. Det är av 
den anledningen inget begrepp. Ett begrepp är inte rörligt på samma sätt som ett 
koncept, begreppet har som syfte att språkligt namnge ett fenomen inte att innehålla en 
idé.18 
 

Mening som koncept 

Mening 

 – vad ngn tänker l. anser (o. utsäger) om ngn l. ngt; åsikt; uppfattning; omdöme; tanke. 

– avsikt; syfte; syftemål.  

– ändamål; syfte.  

– innebörd; betydelse.  

– större l. mindre, sammanhängande följd av ord (utgörande en l. flera satser) som uttrycker 
en viss tanke (tankegång, tankeföljd); ett av en l. flera satser (huvudsatser o. eventuellt 
bisatser) bestående språkligt meddelande; satsföljd, period; av vissa grammatiska författare 
äv. använt om yttrande (enskilt ord l. enskild ordförbindelse) som icke har satsform, men 
uttrycker en viss tanke (ett "omdöme").19 

                                                
16 Hostrup 2002, sid. 70. 
17 Mieke Bal, Travelling Concepts – In the Humanities, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo och 
London 2002. 
18 Bal 2002, sid. 22-23. 
19 SAOB (uppslagsord:mening), http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (2014-05-04). Egen förkortning av 
begreppets definition.  
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Konceptet mening används i första hand som en reflekterande utgångspunkt i urvalet av 
vilka utsnitt ur recensionerna som är relevanta för undersökningens frågeställningar. De 
stycken har valts ut som besvarar hur mening skapas av konstverket i enlighet med 
nedanstående urvalskriterier:  

− Texten ger verket mening genom en upplevelse. 
− Texten tillskriver verket mening genom symbolik/representation. 
− Texten skapar mening genom jämförelser med andra konstnärer eller 

utställningar.  
− Texten ger verket mening genom att lyfta fram konstnärens person.20  

Jan-Gunnar Sjölin delar in konstkritiken i fyra huvudmoment, beskrivning, tolkning, 
värdering och kontextualisering.21 Ett koncept som utgår från hur texterna skapar 
mening skär på tvärs genom tre av dessa moment: tolkning, värdering och 
kontextualisering.  
 En stor del av recensionerna handlar om att beskriva verket och dessa partier är 
bortvalda. Det går att tillskriva även en formalistisk beskrivning mening men i 
undersökningen är det vad som formulerats för att beskriva en upplevelse som ska 
undersökas. Sjölin menar att tolkningen i en konstkritisk text hänger i luften utan en 
beskrivning av verket men undersökningen handlar inte om att bedöma konstkritik utan 
specifikt studera hur mening skapas i texterna.22 

  

Material, urval och avgränsningar 

Utgångspunkten för uppsatsen är verket Scrim Veil – Black Rectangle – Natural Light, 
Whitney Museum of American Art, New York som Robert Irwin byggt upp vid två 
tillfällen på Whitney Museum i New York 1977 och 2013.  

Åtta recensioner och artiklar från konst- och nyhetsmedia som publicerats i samband 
med utställningens andra uppförande 2013 har valts ut som textkorpus för 
undersökningen. På Whitney Museums webbsida för utställningen, under rubriken In 
the News finns åtta länkar till notiser, artiklar och recensioner samlade, av dessa 

                                                
20 Miwon Kwon, One Place After Another, The MIT Press, Massachusetts 2004, sid. 51. Miwon Kwon 
beskriver ”the return of the author”, hur konstnärens person, efter 1990-talet återigen spelar en central roll 
för att skapa ett värde kring konst. 
21 Jan-Gunnar Sjölin, ”Inledning”, Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000, 
Jan-Gunnar Sjölin (red.) m.fl., Palmkrons Förlag, Lund 2003, sid. 17-26.   
22 Sjölin 2003, sid. 19.   
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används sex recensioner, två är bortvalda av det skälet att de är kortare notiser och inte 
innehåller den typ av text, varken vad gäller längd eller innehåll som kan vara av 
intresse för undersökningen.23 Istället har två andra recensioner valts ut, från 
nätupplagan för Art in America och från webbplatsen Artobserved. Den senare 
avhandlar konstscenen främst i New York, något vinklad från ett marknadsperspektiv. 
 Scrim Veil är både en utställning och ett verk. I uppsatsen används i de flesta fall 
begreppet verk för att beteckna både verk och utställning. 
 Utöver den tolkning som synliggörs genom de texter och det material som lyfts fram 
i uppsatsen kommer inte någon egen tolkning av verket att avfattas. 

 

Forskningsöversikt 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur upplevelsen av konst blir till tolkning och 
hur en sådan överföring från perception till förståelse och tolkning kan gå till. I 
nedanstående genomgång pekas ett antal forskningsområden ut genom främst de 
forskare som i någon mån har varit av betydelse för uppsatsen.  

I artikeln ”Welcome to the revolution: The sensory turn and art history” från 2012 
beskriver konstvetaren Jenni Lauwrens hur sinnesupplevelser börjar att lyftas fram som 
en viktig aspekt i förståelsen av konst efter en tid av ideologiskt färgad tolkning som 
varit en följd av kanske framförallt semiotiska teorier.24  

Performativitet är ett begrepp som diskuteras inom humanvetenskapen idag. Det 
definieras olika beroende på inom vilket fält det används. Inom konstvetenskap 
behandlar det en interaktion mellan ett verk och dess betraktare eller publik. Ett 
performativt verk öppnar sig och blir transparent, vilket förutsätter en närvaro och 
koncentration av betraktaren. I boken Inlevelse och vetenskap skriver Margaretha 
Rossholm Lagerlöf, professor i konstvetenskap, om performativitet genom inlevelse.25 
Tolkningen skapar en mental bild, en slags scenografi där ”den analyserade artefakten 
uppstår eller uppträder”.26 Denna indirekta version, som existerar i medvetandet kan 
ställa sig i vägen för verket som sådant men tolkningen är nödvändig för att skapa den 
inlevelse som gör verket performativt för betraktaren. Om Rossholm Lagerlöfs tes är 

                                                
23 Whitney Museum of American Art, http://whitney.org/Exhibitions/RobertIrwin (2014-04-03). 
24 Jenni Lauwrens, ”Welcome to the revolution: The sensory turn and art history”, Journal of Art 
Historiography, Nr:7, December 2012, hämtad från: 
http://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/12/lauwrens.pdf (2014-03-25). 
25 Margaretha Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst, Atlantis, 
Stockholm 2007. 
26 Rossholm Lagerlöf 2007, sid. 60. 



   

 

9 

korrekt uppfattad motsätter jag mig den till viss del och hävdar att verket kan uppträda 
för betraktaren redan vid första anblicken. En identifikation av något slag som skapar en 
relation till verket följt av en uppmärksam medvetenhet kan få verket att uppträda från 
första stund. Vissa konstnärliga upplevelser, från ett brett kulturellt spektra, slår ned i 
oss som åsknedslag momentant. Och med det påstår jag inte att tolkning är oviktig men 
enligt mitt menande inte nödvändig för verkets performativitet. 

Mieke Bal kallar sig för ”Cultural theorist and critic”. Bal är litteraturvetare i grunden 
och har ofta utgått från ett semiotiskt perspektiv. 1991 skrev hon texten ”Semiotics and 
Art History” tillsammans med Norman Bryson som belyser hur en semiotisk analys kan 
ligga till grund för en konstvetenskaplig tolkning.27 Boken Travelling Concepts som 
publicerades 2002 går att uppfatta som att Bals position har förskjutits, boken syftar till 
att skapa en tvärvetenskaplig metod som tar hänsyn till vad hon beskriver som ”visual 
texts” vilket ska påminna oss om att form och mening är inseparabla.28  

I boken Echo Objects granskar Barbara Maria Stafford, professor i konstvetenskap, hur 
de nya rön som den neurobiologiska forskningen kommit fram till kan relateras till 
konst och vilka konsekvenser det får för konstvetenskapen. Genom konstens 
representativitet lär vi oss att tänka och reflektera, Stafford framhåller hur viktigt det är 
med attention, aktiv uppmärksamhet, för att kunna skapa djupare förståelse. 
Humanvetenskapen har en viktig uppgift i att liera sig med neurovetenskapen och 
neurovetenskaplig forskning har mycket att hämta från konstens område.29  
 Idag arbetar ett antal forskare på ett tvärvetenskapligt sätt såsom Stafford 
förespråkar. I England har forskare från olika fält förenats i Science in Culture, en 
sammanslutning som syftar till att föra ut humanvetenskaplig forskning på en 
naturvetenskaplig arena.30  
 Det finns också flera forskare inom det naturvetenskapliga fältet som använder sig 
av konst, ett exempel är Eric R. Kandel, professor i fysik och nobelpristagare, som i 
boken The Age of Insight har beskrivit hur konsten spelat en viktig roll i hur synen på 
det medvetna och omedvetna har förändrats under 1900-talet.31 

                                                
27 Mieke Bal och Norman Bryson, ”Semiotics and Art History”, The Art Bulletin, Vol. 73, No. 2, juni 
1991. 
28 Bal 2002, sid 26. 
29 Barbara Maria Stafford, Echo Objects – The Cognitive Work of Images, The University of Chicago 
Press, Chicago och London 2007. 
30 Science in Culture, http://www.sciculture.ac.uk (2014-04-04). 
31 Eric R Kandel, The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, 
from Vienna 1900 to the Present, Random House, New York 2012. 
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Rudolf Arnheim överförde gestaltpsykologins tankar till konstvetenskap och hans 
forskning handlade bland annat om att förklara hur visuell perception uppfattas. I Art 
and Visual Perception, beskriver han utförligt hur konst, arkitektur och även film 
skapas och tolkas med utgångspunkt i gestaltningsprinciper. 32 Arnheim menar att 
avgränsningar är nödvändiga för att kunna skapa mening. Vad gäller inramning så kan 
hans teorier bedömas vara något snäva, vilket kan bero på ett ändrat förhållningssätt 
gentemot konstbegreppet och konstens kontext. Idag finns en tendens att läsa in mer i 
verket utifrån dess kontext än det Arnheim redogör för. Exempelvis kan paralleller till 
samhällsfenomen bidra till verkets tolkning.33  

  

Disposition 

I en första del redogörs för uppsatsens grundförutsättningar genom en inledande text, 
syfte och frågeställningar, teoretiskt ramverk och vald metod. Därefter följer en 
beskrivning av hur undersökningens textkorpus ska penetreras samt något om 
avgränsningar. Till sist kommer en forskningsöversikt och en disposition.  

Uppsatsens andra del är uppdelad i två stycken. Först presenteras ett bakgrundsmaterial 
som är tänkt att skapa en beskrivande fond till det andra styckets undersökande 
textanalys. I bakgrunden presenteras konstnären och verket närmare, dessutom ges en 
kortfattad redogörelse om perception. Efterföljande stycke innehåller en textanalys av 
åtta utvalda recensioner efter mening som koncept. Materialet är uppdelat i 
underrubriker som formulerats utifrån sitt tematiska innehåll.  

Den tredje och avslutande delen innehåller en slutdiskussion där tre olika perspektiv  
dryftas med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar. 

                                                
32 Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye (1954), University of 
California Press, Berkeley, Los Angeles och London 1974. 
33 Rudolf Arnheim, The Power of the Center – A Study of Composition in the Visual Arts, University of 
California Press, Berkeley, Los Angeles och London 1982, sid. 42. 
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Bild 2. Scrim Veil på Whitney Museum i New York ©2013 Philipp Scholz Rittermann 

 
Bakgrund 

Konstnären – Robert Irwin 

I first questioned the mark (the image) as meaning then even the focus; I then questioned the 
frame as containment, the edge as the beginning and end of what I see. In this way I slowly 
dismantled the act of painting to consider the possibility that no-thing ever really transcends 
its immediate environment.34 

Robert Irwin är en amerikansk konstnär född 1928. Med små medel som att sätta upp en 
tunn väv, ändra ett fönster eller plantera en trädgård, tillför eller justerar han rådande 
spatiala och synliga förhållanden på den plats som han arbetar med. Ofta utgår han från 
naturligt dagsljus eller det ljus som finns på plats men han har också arbetat med 
elektriska ljuskällor för att åstadkomma en visuell eller perceptiv effekt till exempel vad 
gäller de disc-paintings som han skapade under 60-talet. Dessa verk var ett steg mot en 
konst som inte begränsade sig till en inramad yta, genom att ljus och skugga blev en del 
av verkets material. Irwins arbete utgår från det rum, interiört eller exteriört som han ska 

                                                
34 Robert Irwin, ”Notes Toward a Model”, Robert Irwin–Whitney Museum of American Art, digital 
utställningskatalog, Whitney Museum of American Art, New York 1977, sid. 23, hämtad från: 
http://whitney.org/Exhibitions/RobertIrwin (2014-05-15). 
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ställa ut i. Installationen skapas utifrån de förhållanden som erbjuds på plats vad gäller 
byggnation, material, rymd, ljus etcetera. Det här förhållningssättet kallar Irwin för Site-
Conditional. Platsens karaktär och visuella förutsättningar tas till vara och blir till en 
aktiv del av verket. 
 Irwin ifrågasätter konstens inramning och menar att ingenting kommer undan sin 
närmaste omgivning. Människor läser in allt de ser i ett sammanhang av tid och rum. 
Rudolf Arnheim menar att avgränsningar är nödvändiga för att kunna skapa mening. 
Världen som vi ser den är oändlig och utan ramar men för att förstå och verka i den 
måste den avgränsas. Ett föremåls karaktär, funktion och tyngd ändras efter den kontext 
som omger det och föremålet definieras i relation till den kontext det befinner sig i.35  
 Seeing is forgetting the name of the thing one sees är titeln på en bok om Robert 
Irwin som behandlar hans liv och konstnärskap, skriven av Lawrence Weschler. Boken 
trycktes i en första upplaga 1982 och bygger på flera år av samtal. 2008 publiceras en 
andra utökad version med kompletterande texter baserade på tiden efter den första 
utgivningen och med ett utökat bildmaterial. I förtexterna till den senare utgåvan 
beskrivs hur Irwin till en början ifrågasatt bildåtergivning av sina verk och även förbjöd 
fotografering eftersom ”ett fotografi kan förmedla en bild men inte närvaro”. Av den 
anledningen innehöll boken i sin första version inga bilder från verk skapade mellan 
1957-1969. I slutet av 60-talet, när Irwin börjar att arbeta med installationer tillåter han 
en viss fotografisk dokumentation men ställer sig fortfarande tveksam till företeelsen, 
”för att förhindra en reduktion av verket till bara bild”. Under 90-talet irriterar sig Irwin 
över att hans ovilja mot fotografering kommit att i alltför hög grad förknippas med hans 
konstnärskap och accepterar fotografering även om hans skeptiska hållning står fast.36 
 I en essä från 1966 skriver Philip Leider, som då var chefredaktör för ArtForum, 
angående Irwins konstnärliga utgångspunkt: ”What stays in the museum is only the art-
object, not valueless, but not of the value of art. The art is what has happened to the 
viewer.” Det kan vara en del av förklaringen till Irwins motvilja till fotografering.37  

 

  

                                                
35 Arnheim 1982, sid. 42.  
36 Lawrence Weschler, Seeing is forgetting the name of the thing one sees: Expanded Edition, University 
of California Press, Berkeley, Los Angeles och London 2008, sid. xv. Citat på svenska, egen översättning. 
37 Philip Leider, ”Robert Irwin”, Robert Irwin – Kenneth Price, Los Angeles County Museum of Art 
1966, sid. 9, utställningskatalog, hämtad från: 
http://blog.lib.umn.edu/sbielak/bielak_mirror%20museum/RobertIrwin.pdf (2014-05-16)  
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Verket – Scrim Veil 

Whitney Museum of American Art i New York är ett museum för amerikansk modern 
och samtida konst. I början på 1900-talet var det svårt för amerikanska konstnärer med 
nya idéer att få möjlighet att ställa ut sina verk. Skulptören Gertrude Vanderbilt 
Whitney, född Vanderbilt, kom från en välbärgad familj med holländsk härkomst. 
Vanderbilt Whitney började att samla och visa konst. När hon 1929 hade över 500 verk 
i sin samling försökte hon att donera samlingen till The Metropolitan Museum of Art 
som inte ville ta emot den och bestämde då att själv starta ett museum med inriktning på 
amerikansk konst. Sedan 1966 har museet huserat i en byggnad ritad av Marcel Breuer 
och Hamilton Smith.38 Huset kallas också för the Breuer Building i New York. 
 Robert Irwin blev erbjuden att visa en retrospektiv utställning på Whitney 1977 och 
ville då komplettera den med en nyskapad installation som också skänktes till 
institutionen under förutsättning att den bara visades i den stora utställningshallen på 
fjärde våningen. Det rektangulära utställningsrummet, cirka 450 kvadratmeter, har ett 
kvadratiskt fönster placerat i en trapetsformad utbuktande nisch på ena kortsidan med en 
svart rand målad utmed kanterna. Denna svarta rand återanvänder Irwin i 
genomförandet av sitt verk genom att dra en rand med samma bredd utmed väggarna i 
det avlånga rummet och på samma höjd montera en list av svartmålad metall, ungefär 
en och en halv meter upp från golvet. En tunn vit genomsläpplig väv spänns därefter 
upp i tak och två kortväggar samt i listen av metall som löper utmed mitten av rummets 
hela längd. Väven skymmer rummets övre del och beroende på vilket ljus som träffar 
den förändras dess karaktär. 2013 visades installationen återigen och det kan ha varit för 
sista gången eftersom museet beräknar flytta 2015 till en ny byggnad.39 
 Scrim kallas en tunn väv som började att maskinproduceras under slutet av 1700-
talet och som användes i stor utsträckning för scenografier vid teatern. Med en 
uppspänd väv kunde ett antal olika ljuseffekter uppnås i scenrummet med enklare 
ljuskällor som stearinljus och gasbelysning. På svenska kan scrim översättas med silduk 
eller genomskinlig ridå. Genom att Irwin använder den här typen av tunn väv som 
släpper igenom även naturligt ljus menar Jonathan Crary att han uppnår en effekt 
”where interior and exterior flow into one another”. Genom att Irwins verk omger 
betraktaren skapas en slags teaterupplevelse, en känsla av att vara en aktör snarare än 
observatör.40 

                                                
38 Whitney Museum of American Art, http://whitney.org/About/History (2014-03-30). 
39 Whitney Museum of American Art, http://whitney.org/About/NewBuilding (2014-03-30). 
40 Jonathan Crary, ”Robert Irwin and the Condition of Twilight”, Robert Lehman Lectures on 
Contemporary Art, Dia Art Foundation, New York, No.3, 2004, sid. 77. 
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Inför utställningen 1977 publicerades en katalog som idag finns upplagd i digitalt 
format på Whitneys webbsida. Katalogen innehåller ritningar över gallerirummet, 
planskisser på tidigare installationer, en konstnärsbiografi, utställningsinformation och 
en essä av Robert Irwin, en slags Artist’s statement uppdelad i två rubriker: ”Notes 
Toward a Model” som är en inledande text där Irwin beskriver något av sin konstnärliga 
utvecklingsprocess, från måleri till installationer, och en modell som redogör för olika 
steg i en perceptiv process: ”The Process of Compounded Abstraction–Notes Toward a 
Model”. Katalogen innehåller inte någon specifik information om verket i sig. I 
samband med återuppförandet 2013, kompletterades den med en introduktion av 
Whitneys chefscurator Donna De Salvo. I introduktionen citeras en text av Irwin som 
varit uppsatt i anslutning till utställningen: 

Assuming that context is not only the bond of knowledge, but the basis for 
perception/conception, this exhibition has been developed contextually. By holding the most 
essential contextual threads (those elements taken from perception and used in ’art’, i.e., 
line, shape, color etc.) and removing in turn each of the additional contextual threads 
(imagery, permanence, method, painting, sculpture, etc.) which have come to be thought of 
as usual in the recognition of art, we arrive at the essential subject of art.41 

Irwin skiljer här mellan essentiella och additionella komponenter i konsten och förklarar 
att om kontext kan skapas antingen utifrån en kunskapsbas eller genom perception så 
har Scrim Veil utvecklats kontextuellt i enlighet med det senare alternativet. De 
essentiella faktorer som uppges – linje, form, färg premieras medan bildspråk, 
varaktighet, metod med mera har skalats bort. För Irwin skapas konsten av och i 
betraktaren. Margaretha Rossholm Lagerlöf beskriver hur ett verk kan uppträda för 
betraktaren liksom scenkonst, något som benämns performativitet. Det krävs en 
mottaglighet för verket och framträdandet förutsätter att det hos betraktaren finns ett 
incitament att vara närvarande i det som utspelar sig på denna imaginära scen för 
identifikation samt att en genomlysande tolkning utförs. Vid ett första intryck av verket 
uppfattas det som en helhet, men en stum sådan. Därefter följer en tolkningsfas då 
verkets beståndsdelar plockas isär, identifieras, beskrivs och tolkas. I en tredje och sista 
fas framstår verket igen som en helhet och den egentliga dansen kan börja. "Bilden 
framträder för betraktaren, det visar sin mening, men i framträdandet visar sig verkets 
mening som kropp, färg, gester, rytm".42 Verkets alla beståndsdelar knyts samman som 
emotionella nyanser i ett skådespel. Det går att se Irwins ambition att skapa en kontext 

                                                
41 Donna De Salvo, ”Introduction” (2013), Robert Irwin–Whitney Museum of American Art, digital 
utställningskatalog, Whitney Museum of American Art, New York, 1977, sid. 3, hämtad från: 
http://whitney.org/Exhibitions/RobertIrwin (2014-05-15). 
42 Margaretha Rossholm Lagerlöf, The crossroads of art: the subjective, the performative and the 
aesthetic. Featuring Poussin's Eliezer and Rebecca at the well, Word & Image, Vol. 18, Nr: 4, Okt-Dec 
2002, sid. 362-363. 



   

 

15 

av perception som ett sätt att söka uppnå ett framträdande och en relation mellan verk 
och betraktare som inte störs av vad Irwin kallar additionella faktorer, ett sätt att försöka 
frilägga konstens innersta kärna. 
 I boken Seeing is forgetting the name of the thing one sees ingår en text som 
beskriver hur verket Scrim Veil kan upplevas. Nedan citeras ett utdrag ur texten som är 
beskrivande för hur verket kan uppfattas: 

Already as you walked out of the elevator, you were triangulating, calibrating, trying to get 
a fix, to mend the tear in the fabric of your mundane anticipations. But even as you were 
doing so, you were newly aware of the way in which that is something you do all the time. 
Nor was the room all that easy to put back together again: the optics were slightly skewed, 
such that just as you began to figure out how the effect had been achieved, your calculations 
were melting in the uncanny undertow of immediate perceptions.43 

Svårigheten med att beskriva ett konstverk eller ett tecken av något slag är att 
tolkningen blir till en ny gestaltning vilken riskerar att stå i vägen för den faktiska 
upplevelsen, verkets essentiella egenskaper, det som var tänkt att beskrivas. Att tolka 
något är som att slå sönder det i mindre fragment och därefter lyfta fram de delar som 
innehåller något distinkt, intressant eller mångbottnat som passar att klä i språklig 
dräkt.44  

 

Perception 

Visuell perception är en aktiv process. De signaler som ögat registrerar är otillräckliga 
för att hjärnan ska kunna forma en begriplig bild av det vi ser, därför använder den sig 
av tidigare erfarenheter som finns lagrade i hjärnan och även i kroppens gener. Exempel 
på det är när tvådimensionella bilder som når ögonen omarbetas till en tredimensionell 
föreställning; vilket kan beskrivas som att hjärnan skapar ett eget mentalt objekt av det 
som uppfattats.45 Ett aktivt seende sker långsamt och hjärnan måste skapa en 
representation av det som registrerats visuellt för att kunna använda det för en handling, 
en hanterbar tanke eller till att formulera ett språk till skillnad från de motoriska rörelser 
som genomförs av exempelvis armar, ben och händer vilka styrs med hjälp av snabba 
system som sker omedvetet och utan minnesfunktion.46 
 Att ta emot och därefter bearbeta optiska signaler är en förmåga som är medfödd. 
Men vad som blir synligt och hur det framstår för den som ser beror på tidigare 
                                                
43 Weschler 2008, sid. 185. 
44 Rossholm Lagerlöf 2002, sid. 360. 
45 Crick och Koch 2002, sid. 11. 
46 Crick och Koch 2002, sid. 17. 
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erfarenhet och inlärning. Att varsebli innebär att sluta sig till en viss tolkning från de 
signaler som ögat, och i förlängningen kroppen, tagit emot. Det går också att beskriva 
som att vi skapar föreställningar om vad det är vi ser.47  

He [Ludwig Wittgenstein] once greeted me with the question: ‘Why do people say that it 
was natural to think that the sun went round the earth rather than that the earth turned on its 
axis?’ I replied: ‘I suppose, because it looked as if the sun went round the earth.’ ‘Well’ he 
asked, ‘what would it have looked like if it had looked as if the earth turned on its axis?’48 

Det vi varseblir kan också bestå av det som vi förväntar oss att se. ”Om en av Judds 
lådformer skulle fyllas med avfall, placeras på ett industriområde eller till och med bara 
i ett gathörn, skulle den inte uppfattas som konst.”49 Det krävs en förförståelse om vad 
konst är, i vilket eller vilka sammanhang vi kan förvänta oss att möta den och helst vem 
som är konstnär för att vi ska vilja öppna oss för en konstupplevelse.  
  ”The ways in which objects call to us, their animation, their autonomy, stem only 
from their association with us”.50 Verket visar ingenting annat än det som betraktaren 
förmår utläsa från det. 
 

  

                                                
47 Gunnar Berefelt, AB Se – om bildperception, LiberLäromedel, Lund 1976, sid. 10. 
48 G.E.M. Anscombe, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, Harper & Row, New York 1956, sid. 
151. 
49 Joseph Kosuth, ”Konsten efter filosofin”, Konceptkonst, Skriftserien Kairos, Nummer 11, Raster förlag, 
Stockholm 2006, sid 95.   
50 Keith Moxey, ”Visual Studies and the Iconic Turn”, Journal of Visual Culture, (131:7, 2008) sid. 142. 
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Meningsskapande språk – recensioner 

Kritikerns förförståelse ligger i inläst material, pressmeddelanden, 
utställningsinformation på hemsida, kataloger, uppgifter som pekats ut av konstnären 
själv och utställningsarrangören samt övrigt som offentliggjorts om och av konstnären.
 Artiklarna existerar i ett eget sammanhang. Var de publicerats och av vem, är något 
som också påverkar dem. De befinner sig i ett språkspel och en, för den som är insatt i 
deras miljö, underförstådd och följd konsensus. Att de är publicerade på internet betyder 
att de kan vara formulerade i sammanhang som skiljer sig åt mer än om de skrivits för 
enbart pappersformat. De har olika bakgrund och vänder sig till skilda intressenter. De 
texter som är formulerade direkt för internet är i regel kortare än de som i första hand är 
skrivna för att publiceras i en dagstidning eller tidskrift som trycks på papper. Den text 
som är formulerad för radiokanalen NPR, National Public Radio, är skriven för internet, 
under andra omständigheter och med ett annat syfte än den text som skrivits för 
dagstidningen New York Times. Längden på artiklarna skiljer sig också åt, från den 
kortaste från Time Out som är 261 ord till den längsta från New York Times som är 
1122 ord. Den senare är sannolikt skriven för ett tryckt dagstidningsformat och har 
sedan lyfts över till internet.  

De recensioner som används i undersökningen är: 

− Paul David Young, dramatiker och performanceartist – ”Ett bröllop eller en 
begravning?”, 527 ord, Art in America.51 

− D. Creahan, konstkritiker och redaktör – ”New York – Robert Irwin: Svart 
rektangel – Tunn väv – Naturligt ljus”, 475 ord, AO Art Observed.52 

− Roberta Smith, konstkritiker och konstföreläsare – ”Outsäglig tomhet, från 
morgon till kväll”, 1122 ord, New York Times.53 

− Joseph R. Wolin, konstkritiker och curator – ”Time Out talar om”, 261 ord, 
Time Out.54 

                                                
51 Paul David Young, ”A Wedding or a Funeral?: Robert Irwin Returns to the Whitney”,Art in America, 
2013-07-02, hämtad från: http://www.artinamericamagazine.com/news-features/news/a-wedding-or-a-
funeral-robert-irwin-returns-to-the-whitney/ (2014-03-30). 
52 D. Creahan, ”New York – Robert Irwin: “Black Rectangle – Scrim Veil – Natural Light” at The 
Whitney Through September 1st, 2013”, Art Observed, 2013-07-10, hämtad från: 
http://artobserved.com/2013/07/new-york-robert-irwin-black-rectangle-scrim-veil-natural-light-at-the-
whitney-through-september-1st-2013/ (2014-04-04). 
53 Roberta Smith, ”Ineffable Emptiness, From Dawn to Dusk–Robert Irwin’s Light-and-Space Work 
Returns to the Whitney”, New York Times, 2013-07-25, hämtad från: 
http://www.nytimes.com/2013/07/26/arts/design/robert-irwins-light-and-space-work-returns-to-the-
whitney.html?ref=arts&_r=0 (2014-04-04). 



   

 

18 

− Andrew Russeth, konstkritiker och redaktör – ”Robert Irwin: Tunn väv – Svart 
rektangel – Naturligt ljus”, 634 ord, Gallerist.55 

− Courtney Fiske, konstkritiker – ”Robert Irwin”, 364 ord, Artforum.56  

− Don Edler, verksam konstnär – ”En skiva rymd, historia och tid”, 637 ord, 
Hyperallergic.57  

− Alva Noë, professor i filosofi – ”Det finns inget att göra här, och det är perfekt”, 
297 ord, NPR.58 
  

I genomgången av citaten används recensentens namn för att skilja dem åt. Citaten tas 
upp i lite längre utsnitt för att göra texterna rättvisa och för att återge något av både 
språk och recensent. Citat som har passat in under flera underrubriker har placerats där 
det skapat mest relevans och i de fall en recensent formulerat flera meningar med 
likvärdig lydelse har en av dessa valts ut. Ett citat upprepas under två rubriker av det 
skälet att två utsnitt med olika meningsinnebörd knyts ihop av recensenten med en 
mening som skapar relevans för båda. Hade stycket delats rakt av hade innebörden gått 
förlorad i ett av citaten.  
 I texten hänvisas ett flertal gånger till boken Seeing is forgetting the name of the 
thing one sees av Lawrence Weschler, för att förenkla läsandet refereras den till som 
Seeing is forgetting.59 
  
 

  

                                                                                                                                          
54 Joseph R. Wolin, ”Time Out says”, Time Out, 2013-08-05, hämtad från: 
http://www.timeout.com/newyork/art/robert-irwin-scrim-veilblack-rectanglenatural-light-whitney-
museum-of-american-art-new-york-1977 (2014-04-04) 
55 Andrew Russeth, ”‘Robert Irwin: Scrim Veil – Black Rectangle – Natural Light’ at Whitney Museum 
of American Art”, Gallerist, 2013-08-20, hämtad från: http://galleristny.com/2013/08/robert-irwin-scrim-
veil-black-rectangle-natural-light-at-whitney-museum-of-american-art/, (2014-04-04). 
56 Coutney Fiske, ”Robert Irwin”, ArtForum, 2013-08-22, hämtad från: 
http://artforum.com/archive/id=42651, (2014-04-04). 
57 Don Edler, ”A Slice of Space, History, and Time at the Whitney Museum”, Hyperallergic, 2013-08-27, 
http://hyperallergic.com/80949/a-slice-of-space-history-and-time-at-the-whitney-museum/, (2014-04-04). 
58 Alva Noë, ”There’s Nothing To Do Here, And It’s Perfect”, NPR, 2013-08-31, 
http://www.npr.org/blogs/13.7/2013/08/30/217179936/there-s-nothing-to-do-here-and-it-s-perfect. (2014-
04-04). 
59 Weschler 2008. 
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Mening genom upplevelse 

Obalans och desorientering  

D. Creahan: The immediate effect upon entering Robert Irwin’s full-room installation at 
Whitney Museum is one of disorientation. […] The eye swims around this phenomenon, 
unsure of the room, or the origin of the line until one notices the large veil bisecting the 
room, leaving about 6 feet of clearance for viewers to walk under. […] Position, proximity 
and time become new variables in the equation, shifting the perceptions of spatial features 
into wholly confounding new formulations.60 

Roberta Smith: As you leave the elevator, the beam is dominant, but you don’t necessarily 
know exactly where it is. At first it reads as a deep, dark slot cut into the opposite wall, 
shadowed by the seemingly thinner paler painted line. As you move toward it, the beam’s 
suspension in space near the central axis of the gallery emerges. Then you start sorting out 
the scrim: the way it diffuses light, making it a granular, tangible atmospere while also 
constantly changing from transparent to opaque as you cross under it, walk along it, or view 
it from a distance.61 

Andrew Russeth: It feels like you are seeing with fresh eyes, with a new clarity that is at first 
intensely disorienting. Stepping off the elevator I felt a momentary shot of fear, unable to 
decipher the odd cascade of light I was seeing on the scrim. Even once I adjusted, the 
aluminium bar and wall-painted line continued to keep me off balance as I walked through 
the space, never quite overlapping in my field of vision.62  

Alva Noë: Yes, there was an optical trick. You could not always quite see the scrim. And 
because of the black bar of its border, and the similar bar on the wall behind, you had a 
sense that the two bars were one. You lost a sense of their location in space. […] One 
remarkable feature of the installation is that it has no focus. You’re in it, for one thing, so 
you can’t look at it. There isn’t any one thing for you to contemplate. Or rather, everything – 
the window, the scrim, its border, the floor, the wall, the other people in the gallery – 
command attention equally.63 

Joseph R. Wolin: The bisected interior no longer quite reads as a single entity, or even as 
two.64  

Flera av recensenterna upplever en slags obalans när de konfronteras med verket. 
 Creahans ögon simmar runt fenomenet, osäkra på de spatiala förhållanden som 

                                                
60 Creahan (2013-07-10). 
61 Smith (2013-07-25). 
62 Russeth (2013-08-20). 
63 Noë (2013-08-31). 
64 Wolin (2013-08-05). 
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råder, innan de tar fasta på väven som tudelar rummet. Position, närhet och tid blir 
variabler för att skapa jämvikt när rumsliga egenskaper skiftar mellan nya förbryllande 
formationer. Den tunna väven påverkas markant av ljusets skiftningar och betraktarens 
position, men tid och närhet är faktorer som hjälper till att överkomma instabiliteten.  
 Smith närmar sig istället verket med en slags bruksanvisning. Först identifieras 
balken, vilket inte är lätt trots dess dominerande form. Sedan ska väven sorteras ut, hur 
den sprider ljuset och skapar en kännbar atmosfär samtidigt som den förändras konstant 
och blir ömsom transparent, ömsom opak efter vilken position eller rörelse som utförs i 
rummet. Smith har träffat på Irwins verk tidigare, 1970 var hon sekreterare för Jennifer 
Licht på MoMa när hans första Scrim piece installerades där, vilket återges i 
recensionen. Smith är också omnämnd i boken Seeing is forgetting.  
 Efter att momentant reagerat med rädsla inför den märkliga kaskaden av ljus och 
oaktat en känsla av obalans som inte släpper taget, skriver Russeth att han efter en stund 
av förvirring upplever det som att han ser med en ny klarhet. Russeth refererar till 
Seeing is forgetting. 
 Det är ett optiskt trick, verkets delar, balken och svarta ränder flyter samman och är 
svåra att fokusera, Noë hänvisar svårigheten att fokusera till det faktum att betraktaren 
befinner sig i verket. Det finns inget att fästa sin blick vid, ur betraktelsesynpunkt; inget 
att kontemplera över. Eller snarare allt kräver uppmärksamhet, varje beståndsdel av 
verket, rummet och andra besökare. Att Noë klämmer till med ett utrop ”Yes, there was 
an optical trick” i början av sin redogörelse sticker ut. För han en dialog med någon till 
vilken han nu kan vidimera att det är ett optiskt trick? Har han läst texten om verket i 
Seeing is forgetting där det går att läsa om något liknande optiskt fenomen? 
 De första fyra citaten påminner om varandra. En av recensenterna refererar till 
boken om Irwin där beskrivningen av verket finns med, en av dem har följt Irwin sedan 
hans första Scrim piece och en tredje för en slags dialog som skulle kunna vara ett direkt 
gensvar på en förväntad upplevelse hämtad ur boken. Det är inte omöjligt att alla fyra på 
ett eller annat sätt förhåller sig till den nedtecknade beskrivningen av hur verket upplevs 
i Seeing is forgetting. 
 Wolin skriver att det tudelade rummet inte går att uppfatta som ett helt och inte 
heller som delat. Det är också ett sätt att förklara upplevelsen av rummets splittrade 
karaktär utan att nämna svårigheten med att fokusera eller lokalisera verket.  
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Subtilt och bländande ljus  

D. Creahan: As the light gradually moves through the room, a new dichotomy of stillness 
and movement can be detected within Irwin’s work, one that operates wholly without the 
viewer’s participation.65  

Don Edler: Lit by a single trapezoidal window, light stretches through the work in an even 
flow, walking along the central scrim, you can feel the light shifting with your body. It is in 
this activation of natural light that I felt closest to the work, the warmth of a late summer 
day juxtaposed with the severity of the institutional gallery placed me somewhere between 
joy and excited anxiety.66 

Paul David Young: The effect of Irwin’s intervention is both subtle and dazzling.67  

Ljuset nämns av alla recensenter vilket är förståeligt, det kan inte ha undgått någon att 
verket behandlar ljus, även titeln talar om det.  
 Creahan uttrycker att ljusets vandring över rummet skapar en dikotomi mellan 
stillhet och rörelse som opererar på egen hand utan betraktarens medverkan. Det är ett 
svårtolkat resonemang som eventuellt kan tyda på recensentens svårighet att relatera till 
verket, en upplevelse av att inte vara delaktig. Vem är det som upplever stillhet och 
rörelse?  
 När det naturliga ljuset sprider sig genom verket i ett jämnt flöde går det att känna 
dess skiftningar med kroppen. Edler beskriver det som att det är genom ljuset han 
kommer närmast verket, värmen från en sensommardag kombinerad med komplexiteten 
i det institutionella rummet gör att han befinner sig någonstans mellan glädje och en 
slags upphetsad bävan. 
 Att Irwins tilltag är både subtilt och bländande som Young skriver kan tolkas som en 
skildring av ljusets skiftningar förmedlade genom den uppspända väven.  

 
Det avskalade formspråket  

Alva Noë: And yet you could practically hear people gasp as they entered the room on the 
Whitney's fourth floor. Somehow the combined effect of the elements was not only 
gorgeous, but astonishing. […] There is nothing to do here. Or, I suppose, there is 
everything to do. The installation is just a place. A place to be. It is a pure place. Space. And 
light.68  

                                                
65 Creahan (2013-07-10). 
66 Edler (2013-08-27). 
67 Young (2013-07-02). 
68 Noë (2013-08-31). 
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Andrew Russeth: At a time when so many museum-filling installations are overblown, its 
absolut spareness, its matter-of-factness, shocks.69 

D. Creahan: Working at a miniscule scale, Irwin seeks to bring an animated, kinetic 
element to his work that distinguishes itself from his contemporaries.70 

Courtney Fiske: Though pitched at epic scale, Irwin's intervention achieves an exquisite sort 
of understatement, its existence a plea for us to pause, linger, and actively look.71  

Joseph R. Wolin: Yet this bracing economy of means does something magical.72  

Noë beskriver det som att kombinationen av verkets beståndsdelar får människor att 
närmast tappa andan av förvåning när de äntrar utställningen. Installationen är en ren 
rymd av ljus att befinna sig i, där mycket annat inte finns att göra. Eller snarare allt 
finns att göra. En plats. Rymd. Och ljus. Noës text består av korthuggna stycken och 
meningar som påminner om uppspaltade minnesanteckningar eller Wittgensteins 
sentenser. 
 Verkets avskalade och uppriktiga formspråk chockar besökaren, Russeth tar spjärn i 
hur ovanligt det är idag när så många museer fylls av uppblåsta installationer. 
  Irwin utmärker sig gentemot sina samtida kollegor, enligt Creahan, genom att arbeta 
utifrån ett fåtal grundmaterial och till det addera ett animerat kinetiskt element, de 
element som åsyftas kan vara ljus och människors rörelser i rummet.  
 Fiske som är fåordig när det kommer till personliga omdömen, presenterar bara en 
mening som kan liknas vid en upplevelse när hon skriver att trots verkets episka skala, 
uppnår Irwin en sorts utsökt underdrift som uppmanar betraktaren till att göra en paus, 
dröja sig kvar och aktivt se.  
 Och Wolin uttrycker det som att den utvecklade sparsamheten gör något magiskt. 

 
Perception och tid  

Paul David Young: Though facilely photogenic, it reward being there, patiently taking the 
time to allow dynamic perception to occur within the space in response to its mutating 
light.73  

Don Edler: The stillness of the gallery inspires a certain dilation of experience, time appears 
to move slower as your thoughts begin to unwind in the hermetic space. There is a specter of 

                                                
69 Russeth (2013-08-20). 
70 Creahan (2013-07-10). 
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72 Wolin (2013-08-05). 
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acuity to the work that sharpens the senses if you allow yourself to settle into a 
contemplative pace. […] As your perceptions increase, the space begins to open. As I spent 
time in the gallery my understanding of the space evolved along with my sensibilities, I 
watched as a blade of light slowly moved along the axes of the window, I noticed the 
compression of vertical and horizontal space, and I noticed the people around me as well.74  

En längre vistelse med verket belönas genom att en dynamisk perception uppstår som en 
följd av det muterande, föränderliga ljuset. Young skriver att ”though facilely 
photogenic”, vilket är en märklig formulering som kanske appellerar till den stressade 
nutidsmänniskan att ta sig tid och inte bara nöja sig med bilderna i mobilkameran. 
 Edler är också inne på att ge verket tid, genom att tillåta sig själv att gå ner i ett 
kontemplativt tempo. Med en ökad perception öppnar sig rummet. Edler noterar också 
ljusets rörelse och hur hans varseblivning av rummet förtydligas och hur tiden verkar 
sakta av. 

 

Mening genom symbolik/representation 

Paul David Young: That Irwin also calls his scrim a ‘veil’ suggests an association to the 
cloistering of women for religious purposes or the protection of their chastity. Irwin’s veil is 
white and might be that of a wedding, though its black border alludes to mourning.75 

D. Creahan: Irwin’s installation becomes a stage, where the slow movement of light across 
its planes initiates a slow, albeit noticeable life of its own to the space, compounded by the 
constant circling movement of its visitors.76  

Roberta Smith: The drama of its emptiness is the first thing you experience stepping off the 
elevator. The effect is of an indoor abstracted landscape, with the scrim functioning as a sky 
and the beam and line providing shifting horizons. […] The painted line takes off like a 
relay racer, zipping around the walls […] It asserts the horizontal plane of the gallery 
against the almost guillotinelike vertical of the scrim. It also functions as a kind of ship’s 
railing by which you can right yourself if things get too disorienting, yet its distant-horizon 
effect adds to the illusionistic expansion of space.77   

Joseph R. Wolin: Depending on the light outside and your point of view, the scrim can 
appear as a solid wall, as a slightly blurred vision of what lies behind it or as a dense but 
luminescent fog, dematerialized like a floating block of mist. […] It registers as a room and 
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a half, perhaps, or as a room and its double, because the scrim sometimes seems to suggest a 
mirror, reflecting half of the gallery and its gridded, coffered ceiling.78  

Courtney Fiske: Its diagonal recession into space, coupled with the ceiling’s parallel thrust, 
transforms the gallery into a schema of Renaissance percpective: a mapping of space onto 
space itself. […] Its material austerity imbues subtle spatial inflections with dramatic 
charge: As the light fades the room’s gray scale tinges with rheumy yellows; as the body 
shifts shadows are cast by a wall’s pock.79 

Don Edler: The long, tall space with it’s gridded ceiling, dark, rough-cut stone floors and 
angled, recessed window, is as much a part of the work as the scrim and paint, each element 
reinforces one another and together they create dialogue. The conversation is a slow, 
contemplative talk, it eases itself into motion and takes its time. […] in pieces, the work is 
only a few simple gestures, but as a whole, the work is transcendental.80 

Young tar fasta på ordet veil, slöja, i verkets titel och associerar det till en religiös 
betydelse, en slöja som används av kvinnor för att upprätthålla kyskhet eller att gifta sig 
i medan den svarta randen anspelar på sorg. De symboliska syftningarna stannar vid att 
vara antydningar och läsaren får inte veta vad en sådan innebörd egentligen för med sig 
för förståelsen av verket. 
 Creahan ser verket som en scen och beskriver igen hur ljusets fördröjda rörelse ger 
verket eget liv som förstärks av de cirkulerande besökarna. 
 Även Smith drar en parallell till en scen genom att beskriva upplevelsen som ett 
drama av tomhet vilket utspelar sig i ett abstrakt landskap med rörliga horisonter. 
Balken som väven är fäst vid och som skär genom rummet kan ses som en giljotin men 
kan också vara en reling att hålla fast vid om upplevelsen blir för omtumlande. 
 Beroende på ljuset genom fönstret och betraktarposition kan väven uppfattas som en 
fast vägg, en kompakt lysande eller upplöst flytande dimma. Wolin återkommer också 
till rummets oformliga karaktär, är det ett och ett halvt rum eller ett rum och en 
återspeglad dubblett i och med att väven kan uppfattas som en spegel? 
 Fiske ser i verket en tredimensionell modell eller representation av renässansens 
perspektiv applicerat direkt i rummet och verkets begränsade material uppfyller alldeles 
de spatiala buktningarna med en dramatisk laddning. 
 Verket och rummet förstärker varandra och skapar dialog, tillsammans bildar de ett 
fåtal gester, en mimik och som helhet är det transcendentalt. Edler är inne på samma 
spår som Creahan, att verket liksom talar för sig själv, vilket kan tolkas som att det 
agerar. 
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Mening genom jämförelser 

Roberta Smith: The means in which Mr. Irwin has transformed the Whitney’s fourth floor 
are so simple – and the illusion so easily deconstructed – that you might even call his effort 
the anti-Turrell.81  

Joseph R. Wolin: In contrast with the somewhat pandering, oddly Art Deco spectacle at the 
Guggenheim by James Turell–Irwin’s erstwhile colleague in California’s Light and Space 
movement–Scrim veil is a perpetual and conceptual work of art that is infinitely greater than 
the sum of its parts.82 

Andrew Russeth: With just a bit of scrim and two long black lines, it outclasses the city’s 
other light show: James Turell’s underwhelming and embarrassingly eager-to-please 
planetarium spectacular at the Guggenheim. […] Unlike Mr. Turell, and many of today’s 
most succesful artists who share a disturbing desire to over-engineer experience, Mr. Irwin 
displays in his very subtle work a trust in his viewers, a willingness to let them figure it out, 
or not.83 

Alva Noë: Compare this with James Turrell's thematically kindred exhibition now at the 
Guggenheim just uptown. With Turrell you know just what to look at; there is something to 
inspect. […] Or compare it with the installations of Richard Serra […] Serra's work 
disorients you and compels exploration. You can't just stand there. You need to do 
something. But not so with Irwin. There is nothing to do here. […] Could this be why it 
feels so good to be there?84 

Courtney Fiske: Viewed along its surface, the scrim appears solid, as if Richard Serra’s 
Strike: To Roberta and Rudy, 1969-71, had been made to hover.85 

I flera av recensionerna görs jämförelser med James Turells utställning på Guggenheim 
som visades under sommaren 2013. Både Irwin och Turell räknas till den så kallade 
Light and Space-gruppen från Kalifornien. Turells utställning var väldigt omskriven och 
skapade långa köer. Den mottogs med blandad kritik, vissa kritiker ansåg att den var 
överarbetad och spektakulär i negativ bemärkelse, något som är tydligt eller lyser 
igenom i några av jämförelserna med Scrim Veil. 
 Smith skriver att de enkla medel som Irwin förvandlat utställningsrummet med och 
den effekt som uppnåtts därigenom är som en anti-Turrell. Upplevelsen av Scrim Veil 
jämförs med en illusion, så lätt att dekonstruera att Irwins bedrift ses som en motsats till 
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den av Turell. 
 Även Wolin är inne på att Scrim Veil är en motsats eller kontrast till Turells 
utställning vilken beskrivs som ett egendomligt Art-Deco spektakel och Wolin använder 
också orden somewhat pandering vilket antyder att han anser att Turell i någon mån har 
sålt sig eller har dålig smak. Scrim Veil däremot hör till den konceptuella evigheten och 
är oändligt mycket större än de delar som det består av.  
 Mest negativ till Turell är ändå Russeth samtidigt som han drar enkelheten i Scrim 
Veil till sin absoluta spets när han beskriver verket som bara lite gasväv och två långa 
svarta linjer vilka utklassar Turells pinsamma, behagsjuka spektakel. Inte bara Turell får 
en släng med sleven utan många av dagens framgångsrika konstnärer, icke namngivna, 
visar störande tendenser av att överarbeta upplevelsen medan Irwin lämnar till 
betraktaren att se för sig själv, att skapa figur utifrån den grund som ges. 
 Noë menar att på Turells utställning vet betraktaren precis vart blicken ska riktas 
medan allt blir lika synligt på Scrim Veil, det finns inget fokus vilket gör att allt får 
skärpa. Noë jämför också med Richard Serra vars verk han anser tvingar betraktaren till 
att göra något, det går inte att bara stå där. Men i Irwins utställning finns det inte något 
att göra vilket kan vara anledningen till att det känns så bra att vara där.  
 Scrim Veil kan, med rätt ljus, uppfattas som en solid form, Fiske tycker det ser ut 
som ett verk av Richard Serra som hovrar. 
 I jämförelsen med Turell är det som att flera av recensenterna hittar den negativa 
bakgrund som genom kontrast får de positiva omdömen de vill förmedla om Scrim Veil 
att framstå som tydligast.  
 
 

Mening genom konstnären 

D. Creahan: Allowing the density of light and materials to affect the viewer’s perpective, 
Irwin pioneered new modes of seeing and exploring the gallery space.86  

Andrew Russeth: In the airy gallery, the museum is displaying an installation that the now 
84-year-old Californian Robert Irwin, indisputably one of America’s greatest living artists, 
created especially for the space 36 years ago.87 

Courtney Fiske: In 1970, Robert Irwin quit his studio and made for the Mojave. Abjuring 
the canvas’s obdurate frame and the Rorschachability of abstract gesture, the erstwhile 
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painter vowed to create work in response, whether to a particular room or a sight line in the 
desert.88  

Don Edler: When Robert Irwin abandoned his Venice beach studio in 1970 he did not know 
where he would go next. Irwin had grown wary of the implications of his painting practice; 
he began to ask questions of his practice – he questioned the image, then the frame, and 
finally the very act of painting itself. […] For several years Irwin was a nomadic artist, 
traveling to make his work and not maintaining a studio otherwise.89 

Irwins person spelar en ganska nedtonad roll i recensionerna.  
 Creahan framhåller att Irwin var en pionjär vad gällde att finna nya sätt att se och 
utforska gallerirummet.  
 För Russeth är Irwin obestridligen en av USA:s största, nu levande konstnärer. 
 Fiske skriver med ett språk som har något av slängigt manér över sig. Det kan 
upplevas som att behöva gissa gåtor eller att läsa en text av någon med höga poetiska 
ambitioner. Abstrakt expressionism blir till Rorschachability of abstract gesture. I 
jämförelse med de andra recensionerna utmärker sig Fiskes text. Språket kan upplevas 
som originellt men det skapar också en distans till vad det ska beskriva.  
 Edler skriver om hur Irwin överger både måleriet och sin ateljé efter att ha börjat 
ifrågasätta sin praktik. Han återkommer till att Irwin inte har någon permanent studio. I 
Edlers berättelse liknas konstnären vid en nomad och verket som betraktarna 
kontemplerar är transcendent.  
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Slutdiskussion 

Hur kan mening skapas utifrån upplevelsen av verket Scrim Veil och hur kan det 
upplevda formuleras i språk? Går det att utläsa något om de nya mentala verk som 
betraktare, i det här fallet recensenter skapar för sin förståelse, i de texter som de skrivit 
och publicerat om verket? 

 
Verket framträder som händelse 

Philip Leider skriver att för Irwin är konst vad som blir till i betraktaren.90  Och i ett citat 
från 1976 av konstkritikern Roberta Smith hävdar hon att ”Irwin’s work has been 
suggesting, with increasing insistence, that any situation is art, if so experienced.”.91 
Smith refererar till en situation och inte ett objekt eller en installation, vilket kan 
indikera att Irwins konst kan liknas vid något som tar plats i rumtiden och inte bara i 
rummet. 
 I flera av recensionerna görs anspelningar på Scrim Veil som att det är ett drama 
eller något som agerar framför ögonen. Verket har egna gester och recensenterna 
beskriver en osäkerhet om vad de faktiskt har varit med om. I någon mån verkar de ha 
varit aktörer i ett upplevt skeende, där ljus och besökare ingått i en kinetisk 
föreställning. Upplevelsen beskrivs i några fall som en Multistable perception, en 
aspektväxling där betraktaren befinner sig i en rörelse och måste bestämma sig för 
vilken blickposition som denne ska ha, eller fästa blicken vid något som kan liknas vid 
en reling på en båt för att upplevelsen ska stabilisera sig.  
 En händelse är något som Arnheim beskriver som An event in space, en händelse i 
rummet. En händelse innehåller alltid ett visst mått av ovisshet genom att den rör sig 
framåt i tiden, vilket skiljer händelsen från objektet som vi kan uppfatta i sin helhet 
ögonblickligen. Händelsen utgörs av en organiserad sekvens i vilken faser knyts till 
varandra på ett endimensionellt sätt som skapar mening för betraktaren. Om den blir 
oorganiserad eller obegriplig, förlorar den sin karaktär och föreställningen splittras. 
Händelsen förändras fortfarande kontinuerligt men tappar sin sammanhållande riktning 
framåt och blir kalejdoskopisk. Av betraktaren krävs därför en närvaro och 
koncentration för att händelsen ska utspela sig, visa sig som en hel gestalt.92  
 I någon mån har mening skapats genom att verket framträder, det förvandlar sig till 
en händelse. Don Edler som själv är konstnär är den av recensenterna som beskriver 
upplevelsen av verket mest utförligt, en tredjedel av texten ägnar han åt att skriva om 
den. ”There is a specter of acuity to the work that sharpens the senses if you allow 
                                                
90 Leider 1966, sid. 9. 
91 Weschler 2008, sid. 192. 
92 Arnheim 1974, sid. 373-374. 
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yourself to settle into a contemplative pace.”.93 I ett kontemplativt tempo går det att 
uppfatta hur verket blir till ett framträdande som skärper sinnena. Ljusets rörelse blir till 
en performativ händelse i rumtiden som utspelar sig inför betraktaren om denne är 
uppmärksam och närvarande.  

 
Språk blir spel 

När språket används görs ett urval av vilka ord som behövs för att förmedla det tänkta 
budskapet. ”Är denna framställning användbar eller oanvändbar? […] Ja, användbar; 
men bara på detta snävt avgränsade område, inte på allt det som du menade dig 
beskriva.” Det går inte att beskriva exakt hur något verkar eller upplevs, inte heller 
upplevelsens hela omfattning.94 
 En av uppsatsens frågeställningar rör hur upplevelsen av Scrim Veil kan formuleras i 
språk och frågan ställdes till åtta konstrecensioner som uppvisar olika ansatser. 
Courtney Fiske har knappt skrivit någonting om sin upplevelse istället är hennes text en 
metaforisk beskrivning. Meningen ”The erstwhile painter vowed to create work in 
response” kan läsas som början på en saga.95 Alva Noës text är också utmärkande, det är 
en av de kortaste texterna, 297 ord, den är skriven samma dag som utställningen 
avslutades och är motsägelsefull till sitt innehåll. Påståenden läggs fram för att i 
påföljande mening omkastas. Meningarna är korta och har en stötvis karaktär. Texten 
påminner om korta minnesanteckningar som klottrats ner på måfå.96 
 Fiskes och Noës recensioner blir i sig själva till nya verk snarare än förmedlare av 
det som de ska beskriva.  
 Wittgenstein skriver i citatet ovan om hur en framställning är användbar på ett snävt 
avgränsat område. Men om ett språkspel ställer sig helt utanför det sammanhang som 
det är tänkt att verka i blir det oanvändbart och framförallt skymmer det fullständigt vad 
som är tänkt att pekas ut och beskrivas.  

 
Förförståelse genom text och bild 

Seeing is forgetting the name of the thing one sees är titeln på den bok av Lawrence 
Weschler som handlar om Robert Irwins konst och konstnärskap.97 Redan titeln ger en 
antydan om vad konst innebär för Irwin. Att stå inför en situation eller händelse med ett 
                                                
93 Edler (2013-08-27). 
94 Wittgenstein 1992, sid. 12. 
95 Fiske (2013-08-22). 
96 Noë (2013-08-31). 
97 Weschler 2008. 
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rent sinne och en närvaro som möjliggör att aktivt se, utan föreställningar eller 
förväntan. Att verkligen se något är att glömma dess namn, det vill säga den förkunskap 
som finns om det vi ser. 
 Ett fotografi kan inte ersätta en upplevelse. Under lång tid tillåter Irwin inte att hans 
konst fotograferas, eftersom ”ett fotografi kan förmedla en bild men inte närvaro”.98 
Antingen kommer det här fotoförbudet av att Irwin vill att konsten ska ges möjlighet att 
agera såsom han tänkt, med betraktaren som medverkande element i en perceptiv 
kontext eller så är det ett sätt att hindra att en förutbestämd tanke eller förförståelse 
lägger sig emellan betraktaren och verket. Möjligen är det av båda skälen. 
 Men vad sker med en upplevelse som är etablerad på förhand genom en text och 
skapar inte texten en starkare förförståelse och föreställning av hur något är än en bild?  
 Jan-Gunnar Sjölin skriver om bildillustrationer i anslutning till konstkritik, att de 
tillhandahåller så oändligt mycket mer än vad en beskrivning i ord kan erbjuda särskilt 
vad gäller tredimensionella föremål. Genom en bild kan både helhetens sammanhang 
och mängder av detaljer synliggöras på ett sätt som inte är möjligt med en text. Bilden 
är inte heller lika lätt att missförstå och den erbjuder en möjlighet att skapa sig en egen 
uppfattning.99  
 Vid en närläsning av recensionerna kunde vissa likheter urskiljas. Fyra citat visar 
också en påfallande överensstämmelse med den text om verket som finns publicerad i 
Seeing is forgetting. Recensenterna kliver ur hissen, har svårigheter med att fokusera 
verket, upplever att de är desorienterade, rummet är ogripbart. Det är inte svårt att 
koppla dessa formuleringar till den text som finns i boken. 
 En gestalt kan bli fixerad enligt gestaltningsprinciperna, när en tidigare erfarenhet 
blir till ett hinder för ett möte med världen sådan den är nu.100  
 Frågan är om texten i Seeing is forgetting skapat en förförståelse eller en förväntan 
hos recensenterna så att de applicerar den på verket på samma sätt som bilden av 
duckrabbit blev synlig i försöken kring påsk/höst eller om de helt enkelt utgått från 
texten när de skrivit sina recensioner istället för att beskriva sina egna upplevelser.  
  

                                                
98 Lawrence 2008, sid. xv. Egen översättning från engelsk text. 
99 Sjölin 2003, sid. 20.   
100 Hostrup 2002, sid. 77. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur mening skapas utifrån en upplevelse av 
den amerikanska konstnären Robert Irwins verk, Scrim Veil – Black Rectangle – 
Natural Light, Whitney Museum of American Art, New York, när det uppfördes för andra 
gången på Whitney Museum 2013. 

Ludwig Wittgensteins senare tankar som publicerades i Filosofiska undersökningar 
1953 bildar huvudsaklig teoretisk grund för undersökningen av hur det upplevda kan 
formuleras i språk.  
 Åtta recensioner från konst- och nyhetsmedia som publicerats i samband med 
utställningen har valts ut.  
 För att penetrera undersökningens textkorpus används ett koncept vilket Mieke Bal 
förklarar som ett alternativ till metod i sin bok Travelling Concepts. Konceptet mening 
används i första hand som en reflekterande utgångspunkt i urvalet av vilka utsnitt ur 
recensionerna som är relevanta för undersökningens frågeställningar. 

Robert Irwin är en amerikansk konstnär född 1928. Med små medel som att sätta upp en 
tunn väv, ändra ett fönster eller plantera en trädgård, tillför eller justerar han rådande 
spatiala och synliga förhållanden på den plats som han arbetar med. 
 Irwin är skeptisk till att hans verk blir fotograferade och förbjuder under en period 
fotografisk avbildning och dokumentation av verken. 

Vid en närläsning av recensionerna kunde vissa likheter urskiljas. Fyra citat visar också 
en påfallande överensstämmelse med den text om verket som finns publicerad i Seeing 
is forgetting the name of the thing one sees, en biografi skriven av Lawrence Weschler 
som handlar om Robert Irwins konst och konstnärskap. 
 I flera av recensionerna görs anspelningar på Scrim Veil som att det är ett drama 
eller något som agerar framför ögonen. De har varit aktörer i ett upplevt skeende, där 
ljus och besökare ingått i en kinetisk föreställning. I någon mån har mening skapats 
genom att verket framträder, det förvandlar sig till en händelse, något som Rudolf 
Arnheim beskriver som An event in space, en händelse i rummet i sin bok Art and 
Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye från 1974.  
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