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I denna uppsats undersöks katalogtexter producerade eller reproducerade av Moderna Museet 
i Stockholm om Pablo Picasso och Marcel Duchamp. Texterna undersöks, med utgångspunkt 
i museets egna påstående att konstnärerna ofta utmålas som varandras motsatser, ur ett 
narratologiskt perspektiv. Förekomsten av argumenterande passager, performativa yttranden, 
textagentens positionering samt värdering av konstnärskapen undersöks och en jämförelse 
görs mellan katalogerna och de två konstnärskapen. Undersökningen syftar till att ge en 
ingång till en förståelse för hur katalogtexter genom en aktiv narration skapar en normerande 
bild av konstnärskap. !!!!!!!!!
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INLEDNING 
!
!
Under  sina  verksamma  år  har  Moderna  Museet  likt  andra  betydelsefulla  konstinstitutioner  
kommit att skapa en plats för diskussion kring modern och samtida konst. Denna konstkontext 
är en som till viss del bygger på ett exkluderande, vissa konstnärskap har premierats medan 
andra faller i glömska. Här studeras två av dem som lyfts fram, Pablo Picasso och Marcel 
Duchamp, två konstnärer som flera gånger har ställts ut på Moderna Museet. Om utställningarna 
sammanställs ofta en eller flera texter, en katalog som blir ett komplement men också ett narrativ 
till utställningen och hur den ska förstås och värderas. Uppsatsen tittar närmare på hur dessa 
katalogtexter genom sin narration blir en del av den kontext som skapar en förståelse för vilka 
konstnärskap som är värda att minnas, samlas och ställas ut. 
!
Syfte och frågeställningar 

!
Uppsatsen har som syfte att ge en ingång till en fördjupad förståelse för hur katalogtexter från 
Moderna Museet framhåller och värderar två vanligen upplyfta konstnärer, Pablo Picasso och 
Marcel Duchamp, och hur man kan se dessa texter som uppbyggda med narrativa grepp. 
Undersökningen tar avstamp i museets egna påstående om att just dessa konstnärer ofta utmålas 
som varandras motsatser. Genom att närmare studera utställningskataloger från  utställningar 
med  Picasso  och  Duchamp  undersöks om och  hur  museets narrativa texter befäster en norm 
kring den moderna konstnären. Uppsatsen strävar efter att kartlägga och undersöka de narrativa 
grepp utifrån vilka möjliga förståelser av ett modernt konstnärskap struktureras och reinstitueras. 
Detta kan i förlängningen öppna upp för en vidare diskussion kring museets roll i normskapande 
och om dessa normer kan ha som konsekvens att utvecklingen av museets egna samlingar och 
utställningar förhindras. Fokus kommer att ligga kring hur ett konstnärskap framställs och hur 
denna bild upprätthålls.  
!
Materialet undersöks och analyseras utifrån följande frågeställningar: 
– Hur används narrativa drag för att argumentera för konstnärskapen och kan denna 
argumentation ses som performativ?  
– Hur uttrycks en narratorisk närvaro i katalogtexterna? 
– Vilka värderande narrativa grepp används i texterna? 
– Hur skiljer sig de narrativa greppen åt mellan konstnärerna? 

"1



Material och avgränsningar 

!
Materialet som undersöks är utställningskataloger med texter producerade eller reproducerade 
av Moderna Museet Stockholm som hör samman med utställningar om Marcel Duchamp och 
Pablo Picasso. Det är enbart essäerna i dessa kataloger som studeras, ej verken som ställts ut eller 
utställningspraktiken som sådan.  
!
I utställningen Picasso/Duchamp: ”He was wrong” visades med start i augusti 2012 verk av båda 
konstnärerna.   Museets  nedre  galleri  hade  delats i två  sektioner  och  där  visades  verk  ur 1

samlingarna, på den ena sidan visades verk av Pablo Picasso, på den andra verk av Marcel 
Duchamp. Katalogen innehåller två texter som handlar om båda de två konstnärerna och som 
ställer dem mot varandra. 
!
Under hösten och vintern 1988/89 visade Moderna Museet sin första separatutställning med 
Picasso; utställningen Pablo Picasso var en omfattande retrospektiv som åtföljdes av en 
omfångsrik katalog.  Katalogen inleds med en kortare text rörande utställningen och Sveriges 2

relation till Picasso.  Föregångaren till denna utställning var en utställning i Kiruna 1965 
anordnad tillsammans med Nationalmuseum, denna är dock inte undersökt här då katalogen 
innehåller mycket lite text som ej kan anses vara representativ för undersökningens ändamål. Av 
samma anledning undersöks inte heller den folder som gavs ut i samband med att Guernica 
(1937) visades 1956. Istället läggs fokus på Pablo Picasso och nästföljande retrospektiv Picasso 
och Medelhavets myter från 1997, en utställning som, innan den visades på Moderna Museet, 
hade producerats och ställts ut av Louisiana utanför Köpenhamn.  Temat för utställningen var 3

Picassos verk i förhållande till de mytologiska sagor som har sin hemvist i medelhavsländerna, 
temat för texterna är detsamma. 
!
Den första retrospektiva utställningen med Marcel Duchamp på Moderna Museet kallades helt 
sonika Marcel Duchamp och visades 1986. Även om foldern till denna utställning inte innehåller 
särdeles mycket text kommer den på grund av sin narrativa positionering att undersökas i 
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uppsatsen.  Nästföljande utställning visades 2011 i samarbete med Kungliga Akademien för de 4

fria konsterna och namngavs de ou par Marcel Duchamp par Ulf Linde.  I Akademiens lokaler på 5

Fredsgatan 12 i Stockholm visades en utställning tillägnad Ulf Lindes läsning av Duchamps 
konstnärskap. Den senaste utställningen om Duchamp på Moderna Museet kommer inte att 
beaktas då det saknas en särskild katalog till denna.   6

!
Från en del kataloger kommer vissa texter inte att presenteras i uppsatsen, detta utifrån deras 
avsaknad av de specifika narrativa grepp som undersöks eller då de tydligt är producerade i en 
annan kontext än som katalogtext.  Som framkommer i undersökningen av museets syn på 7

katalogens funktion har denna förändrats med tiden. Men även katalogernas utseende har 
förändrats, i synnerhet vad gäller omfång och textinnehåll. Från 1980-talet och framåt har det 
blivit vanligare med mer textrika kataloger och följaktligen avgränsas undersökningen till de 
kataloger som producerats därefter. 
!
Teori och metod 

!
Till stor del är den teoretiska utgångspunkten hämtad från kultur- och litteraturteoretikern 
Mieke Bal; dels från hennes bok Narratology, där Bal ger en introduktion till narratologins delar 
och begrepp, men även Double Exposures: the subject of cultural analysis har varit till hjälp.  I den 8

senare boken använder Bal just narratologiska begrepp för att beskriva bland annat utställningars 
och museers narrativa roll. 
!
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 Från och med våren 2013 till augusti 2014 visar Moderna Museet en utställning kallad Surrealismen & Duchamp, 6

till denna utställning produceras ingen katalog men på museets hemsida står att läsa att ”Med Surrealismen & 
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 Mieke Bal & Christine van Boheemen(red.), Narratology, 3rd edition: Introduction to the Theory of Narrative, 8

University of Toronto Press, 2009, (e-bok). 
  Mieke Bal, Double exposures: the subject of cultural analysis, Taylor and Francis, Hoboken, 2012, (e-bok).



Då det är Bals begrepp och definitioner som används i uppsatsen så anammas även hennes 
förhållning att en narrativ text är en text där en agent förmedlar något till en mottagare.  Agenten 9

är inte textförfattaren i sig utan en frammanad fiktiv talesman, en narrator.  I uppsatsen används 10

detta engelska ord, narrator, istället för berättarröst eller skildrare vilket skulle vara närmaste 
svenska översättningarna, då dessa framstår som objektiva och externa i förhållande  till  texten. 
Istället fungerar narratorn som en ledande hand som aktivt för mottagaren genom det som 
texten berör. Narratorn kan även göra en aktiv positionering där denne exempelvis kan 
understödja sin förståelse av konst som tillsynes densamma som konstnären som berörs i 
texten.  Begreppen narrator och agent eller textagent används synonymt i uppsatsen. Ytterligare 11

en distinktion som är viktig att göra är den mellan den ideala och verkliga mottagaren. Den 
ideala mottagaren behöver inte vara intentionellt uttänkt av textförfattaren utan är en förlängning 
av den frammanade agenten.  Undersökningen förhåller sig till en ideal mottagare. Den verklige 12

mottagaren är den person som faktiskt läser texten, en person med egna erfarenheter och 
upplevelser  vilket  medför  att  det  analyserade  narrativet  inte  alltid överensstämmer med den 
enskildas upplevelse av texten. 
!
Ytterligare ett begrepp som är hämtat från Bal är argumentativa passager, en del i texten som inte 
refererar till fabulan eller berättelsen, de andra två delarna i en narrativ text. Det kan vara åsikter 
eller avsnitt där en viss uppfattning av fakta redovisas.  I undersökningen används begreppet för 13

att peka ut de delar i texten där agenten påstår eller konstaterar något. För att fördjupa 
förståelsen kring de argumentativa passagerna, särskilt de som kan sägas vara av faktakaraktär, 
och deras inverkan på mottagare tar jag stöd i språkfilosofen John Langshaw Austins teorin 
kring speech acts, talakter.  Austins teori kring performativa yttranden rör främst uttalanden gjorda 14

i första person, oftast gällande verb, som inte konstaterar något och som görs under sådana 
omständigheter att det sällan uppfattas som att endast säga någonting utan som en uppmaning 
till agerande.  Trots sin konstaterande karaktär så uppfyller en del av de utsagor som stötts på 15
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 Bal, 2012, s. 145.11

 Bal, 2012, s. 136.12
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 John Langshaw Austin, J. O. Urmson & Marina Sbisà (red), How to do things with words, Clarendon, Oxford, 1975, 14

(e-bok).

 Austin, 1975, s. 5.15



under undersökningens gång bland annat ett av Austins kriterier för performativa yttranden, de 
förefaller varken vara sanna eller falska. Ett performativt yttrande verkar hävda att ”I assert this 
as obvious and do not argue it” vilket i förlängningen resulterar i att om yttrandet inte infrias, 
eller inte stämmer, menar man sällan att det var falskt utan snarare att det gjorts i oärlighet.  På 16

samma sätt förekommer utsagor i dessa texter som varken kan tas för att vara sanna eller falska, 
då det i dessa fall är i princip omöjligt att fastställa. Påståendenas performativitet frammanas 
delvis av det tillsynes oförargliga verbet är, ofta följt av ett värdeskapande adjektiv. Exempelvis 
blir denna utsaga performativ: ”jag/narratorn framhåller (och inte tycker/menar/inbillar mig) att 
Picasso är den mest inflytelserika konstnären under 1900-talet”. 
!
Även Bal använder sig av begreppet talakt för att förklara narratorns position, textagenten blir 
alltså förstapersonen i en talakt, och menar att den narrativa diskursen är uppbyggd av en 
sammansättning av konstaterande talakter.  Ett performativt konstaterande menar jag kan 17

förstås som ett påstående som beroende på uttalarens position och omständigheterna under vilka 
påståendet görs kan vara godtagbart eller ej, men som under rätt omständigheter uppmanar, om 
inte till ett direkt agerande så till en förändrad position, ett överskridande från en verklighet till 
en annan. Som ett exempel skulle man kunna se på domaren som dömer en åtalad till fängelse, 
domen är endast giltig i ett specifikt sammanhang och med en specifik talaktör. På samma sätt 
kan uttalanden gällande konstvärlden hävdas agera performativt när de uttalas av aktörer med en 
allmänt erkänd position inom denna, i uppsatsens fall är detta Moderna Museet (narratorn), och 
i ett sammanhang som har betydelse för konstvärlden, här katalogtexter. 
!
Vad det gäller värdering av konst så utgår uppsatsen delvis ifrån konsthistorikern Joseph Leo 
Koerner och vetenskapshistorikern Lisbet Rausings text ”Value”.  Här framhålls några olika sätt 18

att värdera konst och i uppsatsen undersöks förekomsten av två av dessa i texterna. Dels gäller 
det estetiskt värde, ett sätt att värdera som är sprunget ur upplysningstiden. Även om en sådan 
värdering upplevs som individuellt oberoende påverkas den i högsta grad av normerande sociala 
distinktioner.  Det estetiska värdet av konsten legitimeras genom verkets möjlighet att för det 19

betraktande subjektet medvetandegöra det om dess egen subjektivitet men även subjektiviteten 
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hos andra.  Att värdera ett konstverk ekonomiskt innebär istället att intresset ligger i verkets 20

utbytbarhet i ett valutapris.  Museernas roll i detta ekonomiska spel är inte helt ovidkommande, 21

när museerna visar upp konstverks ovärderbara ”tvillingar” upprätthålls marknadsvärdena. Även 
inköp från museets sida kan påverka den ekonomiska sfären, ju färre verk som finns tillgängliga 
kan höja marknadsvärdet.  Hur konstvärldens inbördes normer kan skapa en ram för hur konst 22

ska värderas och vilken konst som är mer värd än annan utvecklas i inledningen av 
undersökningens sista del. 
!
Med en kvalitativ narrativanalys studeras katalogtexterna kategoriskt efter innehåll, det är 
argumentativa passager, närvaron av en narratorisk positionering och värderingar av konsten/
konstnärskapen som undersöks och det är utifrån dessa kategorier som bedömningen av början 
och slut av narrativer görs. Utifrån ett narratologiskt perspektiv görs upprepade aktiva 
närläsningar av materialet för att genomföra undersökningen. En jämförelse texterna emellan 
undersöker hur de olika narratologiska greppen liknar varandra eller skiljer sig åt. I uppsatsen 
återges på grund av undersökningens karaktär ett stort antal citat från katalogerna, detta för att 
konkret peka på de delar av texten som utgör det narrativa grepp som undersöks och för att 
underlätta möjligheten att följa resonemangen. 
!
Tidigare forskning 

!
Uppsatsen delar beröringspunkter med flera ämnesområden gällande narratologi och dirskursiv 
uppfattning kring kunskap, både konsthistoria men även museets samhälleliga position kan 
räknas in här. Gällande institutioners roll i kunskapsbildande är både Charles R. Garoians artikel 
”Performing the Museum” och Mieke Bals bok Double Exposures: the subject of cultural analysis 

intressanta då de utforskar museets relation till besökaren utifrån ett narratologiskt och 
performativt perspektiv.  Garoians artikel undersöker museets socialt och historiskt dominanta 23

pedagogiska position och dess kritiska dialog med besökarnas minnen och kulturella förståelse. 
Garoian menar att den performativa aktivitet som sker inom museenarrativet kan karaktäriseras 
genom just Austins talaktsteori, men här förstås betraktarens uttalanden om verk eller föremål 
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 Koerner & Rausing, 2003, s. 423.20

 Koerner & Rausing, 2003, s. 425.21

 Koerner & Rausing, 2003, s. 426.22

 Charles R. Garoian, ”Performing the Museum”, Studies in Art Education, Vol. 42, Nr. 3., 2001, s. 234-248. 23

    Bal, 2012.



som de performativa yttrandena.  I Double Exposures undersöker Bal hur museets olika 
kommunikativa delar interagerar och skapar ett narrativ kring den berättelse som museet 
skildrar. Gällande narrativ i texter producerade av museer finns en viss koppling till Sue Glover 
Frykmans artikel ”Stories to tell? Narrative tools in museum education texts”, även om artikeln 
undersöker olika former av narrativa ingångar, i likhet med denna uppsats, så förefaller studien 
närmast vara en kvantitativ sådan.  Även modernismen kan förstås ur ett diskursivt perspektiv 24

och här bör Hans Haydens bok Modernismen som institution nämnas, här undersöks när och 
hur modernismen institutionaliseras och normaliseras som liktydig med modern konst genom en 
analys av teoretiska positioner och ideologiska förhållningssätt.   25

!
Kring de båda konstnärerna finns ett digert material för den som är intresserad, här presenteras 
endast ett fåtal studier om vardera. Amelia Jones Postmodernism and the En-Gendering of Marcel 

Duchamp undersöker och skärskådar en postmodern förståelse av Duchamp och hans 
konstnärskap.  Jones utgår bland annat från uppfattningen bland kritiker och konstvetare om 26

det duchampska arvet som kontrasterande mot den modernistiska konsten och hur denna 
motsats bygger på en distansering från modernismens maskulint genusspecifika konst genom 
uppfattningen om postmodernismen som feminiserad.  Gällande relationen mellan Duchamp 27

och modernismen kan även Thierry de Duves bok Kant after Duchamp lyftas fram då den 
undersöker kopplingen mellan Duchamps experimentella konst och huvudsakligt modernistiskt 
måleri i åtta olika essäer.  Relationerna mellan konstinriktningarna undersöks ur ett ”utifrån”-28

perspektiv, i detta sammanhang inte förstått som en antydd objektiv positionering utan istället 
som en arkeologisk undersökning av modernismen med Duchamp som utgångspunkt och 
samlingspunkt.  
!
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Vad gäller Picasso har forskningen överlag en annan karaktär och kan i stora drag delas in i tre 
olika kategorier: makrohistoria, mikrohistoria samt verkanalyser. Konstnären blir ibland en del 
av en stor historia som i Natasha Stallers omfattande A sum of destructions: Picasso's cultures & the 

creation of cubism, där Picassos kubism förstås genom olika tecken och uttryck i de integrerade 
kulturer som tog plats i Picassos tidiga liv.  Ofta kopplas Picassos konstnärliga verksamhet nära 29

samman med hans liv och familjesituation, några exempel är Gertje Utleys Picasso: the Communist 

years där Picassos relation och medlemskap i det franska kommunistiska partiet, och hur detta 
kom att påverka hans konstnärliga produktion, undersöks och förklaras; och Bo Wingrens bok 
Picasso i det offentliga rummet, som både studerar offentligt tillgängliga verk av Picasso och 
sammanflätar dessa med hans biografi.  Forskningsbasen utgörs även av närläsningar och 30

analyser av hans verk, ett exempel är Wayne Andersens Picasso’s brothel: Les Demoiselles d’Avignon 
som är en grundlig undersökning av vad författaren menar är ett av Picassos två viktigaste verk, 
undersökningen  inkorporerar  även  och  jämför  med  historiska  samhörande  motiv.   Men 31

Andersen gör även upp med konsthistoriska narrativ vilket för studien något närmare denna 
uppsats och dess undersökningsobjekt. 
!
Disposition 

!
Undersökningen inleds med en kortare genomgång av Moderna Museets syn på katalogens roll i 
verksamheten. Därefter är uppsatsens analys disponerad utifrån de narratologiska grepp som 
undersöks. De undersökta katalogtexterna beaktas och jämförs med varandra under varje 
begreppsrubrik för att sedan konkluderas i en kort diskussion för varje avsnitt. Då vissa delar av 
texterna kan beskrivas som till exempel både argumentativa passager och som positionering av 
agenten kommer vissa citat att återkomma under flera delar av undersökningen och under vissa 
rubriker  har  de  andra  begreppen  behövts  användas.  Undersökningen  avslutas  med  en 
sammanfattande slutsats av diskussionerna.  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KATALOGTEXTERNA 
!
!
Moderna Museet och utställningskatalogen 

!
I Moderna Museets egna historiebok, Historieboken: Om Moderna Museet 1958-2008, finns ett 
kapitel dedikerat till utställningskatalogen.  Detta kapitel ligger till grund för undersökningens 32

tolkning av museets egen inställning till katalogen och dess funktion. Kapitlet fokuserar 
framförallt på katalogens historiska utveckling vilket bland annat blir tydligt i inledningen där 
katalogen beskrivs som en ledsagare genom utställningen.  Dock ifrågasätter textförfattaren 33

själv denna förenklade syn rätt omgående och menar att katalogen inte nödvändigtvis är 
beroende av utställningen som sammanhang för att inneha betydelse. Istället kan katalogen bli en 
fristående entitet som besökaren har kvar långt efter utställningsbesöket. Denna förhållning 
tycks tills stor del kunna vara applicerbar på flertalet av katalogerna som undersöks i uppsatsen 
då de i hög grad berör konstnärskapen medan utställningsförutsättningarna inte tas upp på 
samma sätt. Men i den dubbla roll som museet själv menar att katalogen har inkluderas inte den 
reflektion som utgör grunden för den här undersökningen, istället framhålls endast katalogens 
informationsbärande funktion och som minne eller souvenir.  34

!
Gällande utställningskatalogens roll som del i verksamheten ligger fokus i Historieboken på 
relationen mellan konstnären som ställs ut, intendenten och museibesökaren/katalogköparen. 
Det handlar dels om innehållet i sig men även ingående om hur katalogerna har förändrats över 
tid vad gäller fördelning mellan text och bild i innehållet, katalogernas omfång och utseende in 
på detaljnivå beskrivs. I den här uppsatsen kommer kataloger producerade under 1980-talet och 
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framåt att undersökas, en period under vilken man från museets sida menar att kataloger 
generellt blir mer omfångsrika och framförallt även mer ”texttunga”.  De inbundna och mer 35

genomarbetade katalogerna riktar sig, enligt Historieboken, till de besökare som inte enbart vill 
ledsagas under själva utställningsbesöket utan som i efterhand vill fördjupa sig i konstnärskapet.  36

Det framkommer av detta kapitel att museets hållning gentemot katalogen anses vara att fylla en 
informerande funktion, här talas både om allmänbildning och möjlighet för museet att sprida 
kunskap om den verksamhet som pågår innanför dess väggar.  Denna uppfattning innefattar 37

alltså inte museet själv som särskilt kunskapsalstrande utan katalogerna menas endast fungera 
som en länk mellan ”kunskap” och museibesökaren. Denna förhållning återkommer i analysen av 
det undersökta materialet, särskilt under avsnittet om narratorns positionering. 
!
Argumentativa passager och performativ verkan 

!
En argumentativ passage kan här förstås som en del i texten som underbygger konstnärernas 
betydelse eller utställningarna och dess temans rimlighet. Textpassagerna är alltså inte av sådan 
natur att de beskriver något, ett verk eller en händelse i konstnärernas biografi till exempel, utan 
där påståenden görs som ibland även agerar performativt. Argumenterande passager kan 
användas vid motiveringen av utställningsteman eller särskilda ingångar för utställningarna, 
men även vid argumentation för konstnärskapens relevans för konsthistorien och samtiden. 
Agenten kan förhålla sig faktualistisk till de yttranden som görs vilket medför att passagerna kan 
agera performativt, så till vida att de är tänkta att övertyga mottagaren om hur verkligheten 
förhåller sig eller att narratorn uttryckligen beskriver sin hållning som sanning. De performativa 
inslagen i yttrandena är verb som uppmanar till en viss förskjutning av verklighetsuppfattning. 
Då katalogen är tänkt som en övergripande ingång till konstnärernas verksamhet, och inte 
enbart till de enskilda utställningarna, kan argument för specifika verk förstås som företrädande 
för konstnärskapet i sig. 
!
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!
Exempel ut katalogerna 
!
Redan tidigt i båda de två texterna i katalogen till Picasso/Duchamp: ”He was wrong” framläggs 
argumentativa passager för att stödja valet av utställningsobjekt. I den ena står att läsa att ”Två 
konstnärer har betytt mer än några andra för modernismen och för vår syn på vad konst kan 
vara: Pablo Picasso och Marcel Duchamp. Ofta utmålas de som varandras motsatser […]”.  Detta 38

påstående har en spegel i den andra texten där liknande argument görs utifrån antagandet att 
man från akademiskt håll framhåller konstnärernas storhet men även placerar dem i en liknande 
motsättning genom att referera till Octavio Paz, agenten hävdar att: 
!

Picasso och Duchamp överträffade varandra på liknande men motsatta sätt […] 
samtidigt som de stod mot varandra som konstnärliga rivaler och på så vis flätade 
samman de två grundläggande DNA-strängar som skulle ge upphov till den moderna 
konsten. Detta är också vad Octavio Paz konstaterar i sin bok Marcel Duchamp: 

Appearance Stripped Bare, när han skriver: ’De två målare som haft kanske det största 
inflytandet under vårt århundrade är Pablo Picasso och Marcel Duchamp. Jag har 
länkat samman deras namn därför att det för mig framstår som att var och en av dem 
på sitt eget sätt har lyckats definiera vår tidsålder: den förra genom vad han hävdar, 
den senare genom vad han behandlar, genom sina undersökningar’.  39

!
Detta citat får sedan stå till grund för sammanförandet av konstnärerna i denna utställning och 
även för det vidare argument som agenten för genom att hävda att:  
!

Picassos och Duchamps bidrag till modernismen är så uppenbara att det kan framstå 
som alltför självklart att placera dem bredvid varandra i en utställning. Men sanningen 
är  att  det,  även  om  akademiker  som  Paz  inte  drar  sig  för  att  nämna de  två 
konstnärernas väldiga inflytande, varit ytterst sällsynt med historiska utställningar 
på institutioner av Moderna Museets rang, där man placerar observationer som Paz i 
det kritiska omdömets ljus. I själva verket saknar denna utställning i många avseenden 
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föregångare, inte därför att konstrasten är så uppenbar, utan därför att jämförelsen 

till sist får den prövning den förtjänar.   40

!
Här är ett exempel på hur konstnärernas positioner fastställs som särskilt betydelsefulla genom 
att hävda det oargumenterbara i deras bidrag till konstnärliga sammanhang. Yttrandet verkar 
därmed performativt då det skapar ett icke-utrymme för ifrågasättande av denna uppenbarhet, 
samtidigt verifieras behovet av att producera ytterligare en utställning med verk av just dessa 
konstnärer genom att hävda sanningshalten i bristen av jämförbara utställningar. Dessutom 
används den akademiska sammankopplingen som en stöttepelare för att ytterligare argumentera 
för rimligheten i att anordna en utställning som är tänkt att framhäva skillnaderna mellan dessa 
två konstnärer, men att Paz i själva verket är felciterad blottlägger i förlängningen de narratoriska 
argumenten i katalogtexten vilket utreds närmare i det efterföljande diskussionsavsnittet. 
!
Ett exempel på hur agenten kan överskrida från åsikter till fakta förekommer bland annat i 
inledningen till Picasso och Medelhavets myter, här argumenterar narratorn för utställningstemat 
genom att framlägga en åsikt om hur en besökare bör förhålla sig till det: 
!

För att fullt ut förstå den här utställningens tema – Picasso och Medelhavet – är det 
viktigt att besökaren håller i minne och blick, att avsikten inte är att direkt peka på 
paralleller,  men  däremot att skapa en poetisk symbios  mellan Picasso  och det 
klassiska.  Avsikten  med  de  sammanställda  verken  är  att  antyda,  att  en  lycklig 
association har ägt rum.  41

!
Relationen mellan utställningarnas två komponenter framstår här som medvetet stipulativ men 
en tydligt argumentativ passage, som står att finna tidigare i samma text, motarbetar detta och 
verkar istället på ett perfomativt sätt: ”Huruvida Picasso i dessa verk uppsökte det klassiska 
uttrycket eller om detta infann sig helt av sig självt må förbli obesvarat, men det är helt 
uppenbart, att han […] hämtade inspiration från […] grekiska vaser och utsirade etruskiska 
bronser […]”.  Med denna passage uppmanar agenten till en specifikt annan hållning från 42

mottagaren och därmed att det istället är självklart att producera en Picassoutställning med 
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Medelhavstema. I den efterföljande texten uppvisar de argumentativa passagerna ett än mer 
faktaliknande uttryck, till exempel: ”Massacre en Corée (Massaker i Korea) är formmässigt 
inspirerad av grekiska svartfiguriga vaser. Reminiscenser från antiken ingick oftare än man 
vanligtvis tror i Picassos verk.”  Narratorn uppmanar mottagaren att godta de svartfiguriga 43

vaserna som en definitiv inspirationskälla utifrån det efterföljande yttrandet om antikens faktiska 
närvaro i Picassos konst. Här figurerar både verbet är men även ingick på ett performativt sätt. 
Narratorns talakt är sådan att den införstår mottagaren att Massacre en Corée (1951) utan tvekan 
är influerad av grekiskt konsthantverk och vidare omöjliggör den nästföljande meningen andra 
uppfattningar genom att hävda sin position som kanske inte välkänd men ändock korrekt. 
!
Även i efterföljande texter i katalogen till Picasso och Medelhavets myter förkommer åsikter 
som  framläggs  som  argumenterande  faktapassager  och  som  även  bestrider  den  första 
åsiktspassagen. Den närmast efterföljande texten handlar inte bara om Picasso utan även om 
Nietzsche, här förkunnas nämligen att poetens bok Tragedins födelse är ”[…] en bok som 
otvivelaktigt påverkat den unge Picasso, men som kanske därtill utövade ett mer varaktigt 
inflytande på Picassos sätt att uppfatta grekerna än man hittills varit böjd att tänka sig”, här 
liksom i det ovanstående citatet om Massacre en Corée förskjuter agentens talakt mottagarens 
förståelse av verkligheten till en där Nietzsches bok och Picassos konst utan tvivel är 
sammanlänkade.  I noterna förtydligar dock agenten att: ”Picasso var inte själv lärd eller en ivrig 44

läsare […]”, men då Nietzsche varit omdiskuterad i lärda kretsar under Picassos ungdomsår 
förkunnas denna koppling som en underbyggd sådan redan i den efterföljande noten:  
!

Min tes är att detta inflytande, som ju ägde rum under de år då Picasso var som mest 
mottaglig för intryck, kom att utgöra kärnan i hans syn på klassicismen under hela 
hans långa verksamhet.  45

!
Här förekommer alltså en fortsatt motsägelse till påståendet att ”avsikten inte är att direkt peka 
på paralleller”. Kopplingen mellan Nietzsche och Picasso är fortsatt direkt texten igenom och får 
även tjäna som en länk mellan Picasso och postmodernismen, till vilket undersökningen 
återkommer i avsnittet om värdering av konsten. 
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!
En liknande talakt återfinns i nedan återgivna citat från den första av katalogtexterna till 
utställningen de ou par Marcel Duchamp par Ulf Linde. Stycket innehåller flera passager både 
gällande performativa konstateranden men även värdeutlåtanden, vilket undersöks senare: 

!
Sedan dess tillkomst är verket [La mariée mise à nu par ses célibataires, même/Det stora 

glaset (1915-23, här avses dock repliken från 1961)] ett centralt nav i Moderna 
Museets samlingar. Trots att Marcel Duchamp utan att göra någon poäng av det 
drog sig undan konstmarknadens turbulens för att verka i det fördolda är det idag ett 
av de mest värdefulla verk som finns inom Sveriges gränser.  
 Detta trots att det är en replik.  
 Detta trots att det är skapat av en skrivande person som aldrig kallat sig konstnär. 
 Inget  verk  av  en  modern  svensk konstnär  kommer  i  närheten – vare  sig  i 
konsthistorisk betydelse eller i pekuniärt värde.  
 Så underlig är de facto verkligheten.  46

!
Här är ett exempel på hur ett specifikt verk framhålls, men som i förlängningen kan förstås som 
Duchamps konstnärskap som sådant, som viktig inte minst för museet utan för konsthistorien 
som helhet. Passagen innehåller ett argumentativt konstaterande, verket är centralt i museets 
samlingar och det mest värdefulla, och för att ytterligare driva en förskjutning till just denna 
uppfattning som realitet framhålls detta som den enda möjliga verkligheten. Hur kan mottagaren 
bestrida verkligheten utan att det då är denna som är falsk i sina påståenden? 
!
En annan passage som påminner om det grepp som förkommer i katalogtexten till de ou par 
Marcel Duchamp står att finna i katalogen till Picasso och Medelhavets myter. Här använder sig 
narratorn av en positionering med mottagaren; genom denna tillsynes förstående position 
uttalas sedan Picassos obestridliga betydelse. Narratorn menar att: 
!

En annan, mera svårbegriplig sida är talangen, geniet – redan tydlig i hans första 
teckningar, där han […] verkar fullt färdig som konstnär. Han har satt bildkonsten i 
rörelse under detta århundrade, direkt eller indirekt påverkat alla andra konstnärer 
och blivit själva begreppet för den skapande människan.  47
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!
Att Picasso blivit eller att han själv enbart genom sitt konstnärliga skapande lyckats bli, och inte 
framhållits och  därmed skapats till ett emblem för vad en skapande människa är, är en 
argumentativ passage som framställs som ett uttryck för fakta. Passagen påverkar mottagarens 
uppfattningsbildande, hävdas Picassos framgång som helt egengenererad kan denna förståelse 
uppfattas som den riktiga. I flera andra kataloger används argumentativa passager med liknande 
faktakaraktär gällande konstnärskapen. Några exempel finns i texter till de ou par Marcel 
Duchamp, bland annat beskrivs hans konstnärliga verksamhet såhär: ”Han [Marcel Duchamp] 
flyttade fokus från kubismens idé […] till vad som överhuvudtaget är möjligt att säga om 
människan, konsten och verkligheten”.  Även här indikerar narratorn den stora påverkan som 48

konstnärskapet har haft på sin omvärld och på konstdiskursen.  
!
Diskussion kring argument och performativitet 
!
De ovanstående exemplen visar att narratorns verklighet blir ett verktyg för övertygelse av 
mottagaren om sanningshalten eller legitimiteten i uttalandena, vilket ger narratorn auktoritet 
att frammana en performativ förskjutning av kunskap till en förhållning där, i dessa fall, Picassos 
och Duchamps konstnärskap blir förståeliga utifrån ett särskilt perspektiv och dessutom de 
viktigaste som förkommit. En jämförelse mellan de olika katalogerna visar att argumentativa 
passager, framförallt av faktakaraktär, förekommer av liknande anledningar: för att framhålla 
konstnärskapens betydelsefullhet. Performativa argument är även de förekommande i alla de 
undersökta katalogtexterna. I vissa fall auktoriserar agenten sin hållning genom att inledningsvis 
framlägga en åsikt för att sedan bekräfta denna genom ett argument av faktakaraktär. Det 
förkommer även vissa motsägelser i texterna då narratorn inledningsvis framhåller en åsikt för 
att senare argumentera för en annan faktaliknande hållning. 
!
Argumenten för betydelsen och innebörden av konstnärskapen är påfallande lika, för båda 
konstnärerna är det framförallt deras omdanande inverkan på andra konstnärer och för 
konsthistorieskrivningen som framhålls som särskilt viktiga. Ofta får ett enskilt konstverk stå 
som en symbolisk företrädare för konstnärskapet som helhet. Beskrivningar av hur dessa bidrag 
kan förstås återfinns på varsina håll i uttalanden om de två konstnärerna, både i katalogen till de 
ou par Marcel Duchamp och Pablo Picasso. Däremot skiljer sig argumenten åt för hur de kommit 
till stånd med denna inverkan; Picasso beskrivs oftare som en naturbegåvning eller ett geni 
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medan argumenten i Duchamps fall främst är centrerande kring att denne frammanat en 
förskjutning av innebörden av konstbegreppet. 

!
Ett av de tydligaste exemplen på hur narratorns läsning används för faktualistisk argumentation 
återfinns i Picasso/Duchamp: ”He was wrong” där akademikern Octavio Paz påkallas för att 
underbygga det konfronterande utställningstemat. Argumentet blir dock uddlöst om mottagaren 
själv läser Paz, som visserligen inleder den första texten i sin bok om Marcel Duchamp med det 
påstående som är återgivet i svensk översättning i katalogen: ”Perhaps the two painters who 
have hade the greatest influence on our century are Pablo Picasso and Marcel Duchamp”, men 
som i sammanhanget är felciterad.  Istället återfinns påståendet på första sidan medan del två av 49

citatet återfinns några sidor framåt, där står att läsa:  
!

The rapid parallel I have driven is not an invidious comparison. Both of them, like 
all real artists, and not excluding the so-called minor artist, are incomparable. I have 
linked their names because it seems to me that each of them has in his own way 
suceeded in  defining our  age: the former [Picasso] by what he affirms, by his 
discoveries; the latter [Duchamp] by what he negates, by his explorations. I don’t 
know if they are the ”greatest” painters of the first half of the century. I don’t know 
what the word ”greatest” means when applied to an artist.  50

!
Paz verkar alltså indikera att sammanförandet av de två konstnärerna är temporärt och inte av 
en jämförande art, istället menar han att det som lockar med Duchamp inte har något att göra 
med ”storhet” utan dennes originalitet och egenhet.  Visserligen återkommer en sammanlänkning 51

mellan just dessa konstnärer i den andra texten i Paz bok, men gällande deras skilda intellektuella 
uppfattningar kring humor och känslor snarare än direkta konstnärliga uttryck.  52

!
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Narratorns position 
!
Narratorns positionering kan bland annat förklaras som en auktorisering av åsikter. Detta kan 
göras genom några olika grepp; dels kan narratorn hävda sin anknytning till mottagaren och 
alliera sig med dennes känslor och upplevelser, eller genom att narratorn istället uppmanar 
mottagaren att identifiera sig med agentens känslor, åsikter och dylikt. Textagenten kan även 
hävda ett samförstånd mellan denne och konstnären och utifrån denna position förklara och 
intyga vissa läsningar eller uppfattningar.  Utöver dessa positioner kan narratorn hävda en 53

neutral utanförposition i relation till värderingar och konsthistorieskrivning. 
!
Exempel ut katalogerna 
!
I en av texterna till Picasso/Duchamp: ”He was wrong” använder narratorn ett direkt tilltal till 
mottagaren: ”Har du någonsin sett bilderna av Operation Rügens effekter? Fasansfulla”.  Detta 54

direkta tilltal uppmanar mottagaren att inta en identifierande allians med narratorn, vilket 
öppnar upp för en vidare acceptans för dennes tolkningar. Exempelvis betonar agenten därpå en 
känslomässig identifikation med konstnären, stycket gäller en av Picassos målningar i relation till 
målningen Guernica, här skrivs: 
!

Samma år färdigställde han La femme qui pleure III […]. Denna vilda, överväldigande 
bild av fasa ger oss en glimt av Picassos sinnestillstånd när han målade Guernica. 
Hans sätt att förhålla sig till krig var mycket direkt.  55

!
Narratorn indikerar att konstnären i utförandet av verket är så övertygande att en betraktare 
kommer  inta  samma  känslomässiga  tillstånd  som  konstnären  själv.  Identifieringen  med 
konstnärens position legitimerar inte bara denna tolkning utan även kommande tolkning senare 
i narrativet. 
!
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I  slutet  av  samma  text,  kallad  ”Bête comme un peintre!  Han  misstog  sig!”,  framhålls  en 
positonering av museet, här rörande dess roll för kunskap om konsten.  Agenten menar att: 56

!
Moderna Museet har haft en avgörande roll i skapandet av ett rum för historiska 
resonemang kring Picassos och Duchamps konst. Med denna utställning, Picasso/

Duchamp: ”He was wrong”, tar  museet  sin  roll  och  sitt  ansvar  på  riktigt,  och 
tillhandahåller ännu en gång den fertila mark där historien kan fortsätta sin bana.  57

!
I ett och samma stycke tar agenten ställning för museets aktiva medverkan i värderingen av och 
kunskapsbildande kring dessa konstnärer för att sedan hävda museet som neutral mark där 
historieskrivningen som en egen kraft utvecklas (händelsevis i linje med museets egna utveckling). 
!
Med samma säkerhet förkunnas även andra säkerställanden av utställningstemans legitimitet, till 
exempel i Picasso och Medelhavets myter menar narratorn att tidskriften Cahiers d’Art utgåvor 
om kykladiska skulpturer och kretensisk konst ”[…] uppenbarande för många, säkerligen också 
för Picasso, en ny djärv formvärld […] som helt förändrade våra föreställningar om grekisk konst 
[…]”.  Här återfinns både en identifiering av narratorn som företrädare för konstnären, men 58

också en uppmaning till mottagaren att delta i denna identifikation som en del av en gemensam 
föreställning kring antikens konst. 
!
I förordet till katalogen till de ou par Marcel Duchamp par Ulf Linde förkunnas att Duchamp 
under sin verksamma tid ansetts som utmanande men inte jämförbar med Picasso eller Matisse 
gällande inflytande, men att Duchamp sedermera ”skulle komma att betraktas som århundradets 
viktigaste konstnär, den mest betydelsefulle sedd till konstens vidare utveckling”.  Utställningen 59

beskrivs som ett startskott för Stockholm, och särskilt de båda medverkande institutionerna, att 
än tydligare manifestera sig som en mittpunkt för kunskap om Duchamp och förordet uppmuntrar 
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ett fortsatt intresse för och arbete kring konstnären.  Här positionerar sig agenten genom en 60

argumentativ åsiktspassage för vikten av att museerna och även Stockholm som stad uppfattas 
som särskilt viktiga för dem som är intresserade av Duchamp och dennes konst utifrån 
premissen att Duchamp numera anses som viktigare än andra konstnärer. 
!
Inledningsvis förhåller sig narratorn i katalogtexten till Pablo Picasso mindre argumenterande 
för Picassos självklara ställning utan ger istället en förklaring till den uppmärksamhet och den 
position som möjliggjorts för just detta konstnärskap.  
!

För många människor är Picasso synonymt med begreppet modern konst. Att det  
blivit så har naturligtvis att göra med att hans liv kom att sammanfalla med 
mediernas framväxt och av olika skäl blev han tidigt uppmärksammad av dessa. Hans 
otroliga produktivitet, som gjort det lättare att få se hans verk än många andra 
konstnärers, har naturligtvis också bidragit.  61

!
Även om det här läggs fram olika faktorer för detta förvärvade inflytande underlåter narratorn 
att erbjuda en inblick i dennes egna roll i förloppet. I förhållande till konstnärskapets betydelse är 
denna neutrala position förekommande även i texter om Duchamp, följande två citat är hämtade 
ur en text till de ou par Marcel Duchamp: 
!

Det är en benhård gräns [mellan det sociala rummet och det vi åtrår] som förvandlade 
Marcel  Duchamp  till  1900-talets  mest  betydande  konstnär  och  Ulf  Linde  till  hans 
uttolkare.  62

!
Det är ingen överdrift att säga att brödernas agerande skapade 1900-talets mest betydande 
konstnär.  63

!
Utan inblandning av museet eller andra aktörer, förutom Duchamps bröder, framhålls Duchamp 
som konstnären av störts vikt. Linde framhålls här som den rättmätige uttolkaren av Duchamps 
konstnärliga verksamhet och bland annat genom föreningen av deras namn till ”[…] det 
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gemensamma ämnet Marsulf ” upprätthålls denna läsning som fundamental katalogen igenom.  64

Även tidigare i katalogen fastställer narratorn denna läsning som en särpräglad sådan och av 
ytterst saklig karaktär: 
!

Marcel Duchamp har sedan 1960-talet lockat fram tolkningar från snart sagt alla 
teoretiska strömningar. […] varje ny teoretisk strömning söker en ny idé om 
Duchamp. 
 Ulf Lindes utgångspunkt är en annan: han utgår, genom sitt replikskapande, från 
det han själv kallar fakta.  65

!
Att på det här sättet ställa tidigare tolkningar mot ett slags fakta försätter narratorn i en neutral 
position där Ulf Lindes läsningar blir ställföreträdare för konstnären. Neutralitet är också vad 
som framträder i en annan katalog om just Duchamp, den från utställningen Marcel Duchamp 
från 1986. Katalogen har formen av en folder som viks ut till ett stort ark för att kunna läsas. 
Textmässigt är den ganska innehållslös i jämförelse med andra kataloger från 1980-talet och 
framåt, i tid här närmast jämförd med katalogen till Pablo Picasso från 1988, men trots det 
framträder en form av narration. Den text som finns att tillgå är dels en textruta med 
Duchamps  biografi  kort  återgiven,  samt  korta  verkbeskrivningar  till  de  39  verk  som  ställts  ut. 
Beskrivningarna är antingen formalitiska till sitt uttryck eller direkta citat av Duchamps 
beskrivningar av verken hämtade från ”Apropos de moi-même, 1964”.  På så sätt figurerar 66

narratorn endast i bakgrunden, tillsynes inte aktivt närvarande utan neutral. Men på sina håll 
blir ändå narrationen tydlig och narratorn intar en företrädande position. Om verk 14, La mariée 

mise à nu par ses célibataires, même, är först Duchamp citerad: ”Medan jag arbetade på den redigerade 

jag också en hel del anteckningar som skulle komplettera de visuella intrycken, ett slags guidebok”, men 
någon guidning från Duchamp finns inte att tillgå, narratorn kliver in i hans ställe: ”Denna 
guidebok eller katalog fullbordades aldrig. Den skulle ha upptagit följande beteckningar på 
glasets olika detaljer: 1 Bruden eller Den hängande av honkön. 2 […]”.  Även om guideboken 67
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som Duchamp hade tänkt sig göra inte finns tycks narratorn inneha den kunskap som behövs för 
att förklara verket för mottagaren.  
!
I katalogtexten till Pablo Picasso framhåller narratorn en för katalogtexterna annars ovanlig 
ingång gällande erotiska inslag i konsten, här återfinns även en jämförelse mellan Picasso och 
just Marcel Duchamp i detta avseende. Narratorn och hävdar att: 
!

Om Picassos förhållande till erotiken har mycket skrivits. Mer än en av hans 
biografer har velat tolka hela hans livsverk utifrån hans relation till det andra könet. 
Det har även gjorts försök att detronisera honom som konstnär genom att beskriva 
hans konst som ett utslag av en sexuellt perverterad människas fantasier. 
 Erotiken  går  som  en  röd  tråd  genom  Picassos  hela  verk.  Den  konstnärliga 
handlingen innebär för honom en erotisering av det han iakttar. Man bör då komma 
ihåg att erotiken var hans samtids stora metafor för ett icke-alienerat förhållningssätt.
[Motiven] blev verkliga först när konstnären-betraktaren låter sin iakttagelse laddas 
med erotikens begär och energi.  
 Avståndet kan förefalla långt ifrån den cerebrala ironikern Marcel Duchamp till 
Picasso, men när det gäller den metaforiska erotiken är de lika. Det förhållande 
Duchamp oförtröttligt talade om och vars mekanismer han med sådant skarpsinne 
blottlade praktiserades av Picasso med något av en naturkrafts styrka och envishet.  68

!
I citatet pendlar narratorn från att verka kritisera tidigare biografiers starka sammankoppling av 
Picasso och en erotisk läsning av dennes verk till att själv identifiera sig med konstnären och 
förutsätta att en erotisk läsning kan användas. Positioneringen blir en slags inledande förklaring 
för de som undrar kring erotik i motiven men argumentationen varken utvecklas eller vidhålls 
senare i texten. 
!
Diskussion kring narratorn 
!
Den vanligaste positionen för narratorn att inta gällande båda konstnärerna är en neutral eller 
utanförposition i förhållande till historieskrivning och förståelse av vem som är en viktig 
konstnär och vad som ska förstås som ett betydelsefullt konstnärskap. Även om aktörer ibland 
förekommer som påverkningar uppbringas knappast frågan om narratorns/museets aktiva roll, i 
Picasso/Duchamp: ”He was wrong” utmålas det istället som just neutral mark. I en av katalogerna 
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företas dock en annan position; i förordet till de ou par Marcel Duchamp framhålls museet som 
särskilt angeläget att visa upp och lära ut om Duchamps konst. 
!
En annan vanligt förekommande position är identifikationen med konstnären, oftast för att på så 
sätt förklara innebörden av verk eller hur mottagaren bör uppfatta konstnären. Ibland görs 
denna identifikation istället med mottagaren, men inverkan är i princip densamma; att uppbringa 
ett samtycke gällande meningsinnehåll eller uppmana till en viss ståndpunkt. 
!
En  jämförelse  mellan  konstnärerna  och  katalogerna  visar  att  de  olika  positionerna  är 
förekommande i båda fallen, även om den neutrala positionen i dessa kataloger är något 
vanligare i texter om Duchamp. I Picassos fall är det istället vanligare att engagera mottagaren i 
en egen, men med narratorn likartad, identifikation.  
!
En jämförelse mellan konstnärerna trädde även fram i katalogtexten till Pablo Picasso, här 
framhålls en likhet konstnärerna emellan gällande erotiken i konsten. Även om narratorn 
därutöver menar att de angripit den erotiska metaforen på olika sätt bör poängterandet indikera 
att sambandet anses vara så pass påtagligt att det görs plats för det i en retrospektiv katalogtext 
om Picasso. En viss indikation på en liknande positionering för erotiska metaforer finns även i 
katalogtexten till de ou par Marcel Duchamp, där Duchamps konst sägs balansera mellan det 
socialt acceptabla och den personliga åtrån. 
!
Konstkritisk bedömning 

!
I katalogtexten till utställningen Picasso/Duchamp: ”He was wrong” hävdar agenten att det finns 
en motsättning mellan den konst som Picasso respektive Duchamp representerar. För att kunna 
undersöka om och hur olika positioner gällande inriktningar av modern konst framhålls i 
texterna undersöks här kort hur en beskrivning av dessa olika inriktningar kan formuleras och 
hur de verkar mot varandra. Konstinriktningarna  skulle kunna delas upp i konventionell 
modernism,  med  Picasso  som  representant,  och  konceptuell  konst  med  Duchamp  som 
representant. 
!
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!
Modernismen kontra konceptet 
!
Modernismen som grundbult i förståelsen av vad modern konst kan vara är det huvudsakliga 
undersökningsområdet i Hans Haydens bok Modernismen som institution. Utifrån Haydens 
resonemang skulle man kunna placera in katalogerna som en fortsättning i vad han kallar 
relationen mellan modernismen som historiskt fenomen och historiserande narration.  På 69

samma sätt balanserar katalogtexterna mellan de historiska händelser de visar, de faktiska verk 
som blivit till, och narrativer kring konstnärskapen. I katalogen till Picasso/Duchamp: ”He was 
wrong” påstår agenten att konstnärerna ofta har positionerats mot varandra och ifråga om 
diskussioner kring hur de påverkat konstbegreppet tycks denna polarisering ibland stå att finna. 
Men frågan är om de narrativa greppen i katalogtexterna kring konstens värde har en liknande 
uppdelning med två olika förhållningar till den postmoderna diskursen.  70

!
För att kunna undersöka detta följer här en kort beskrivning av dessa två skilda synsätt, den 
modernistiska konsten och den konceptuella konsten. Istället för uppfattningen om att 
konstverken själva bär mening kontrasterar den konceptuella konsten med att hävda att det är i 
mötet med betraktaren som mening skapas, den idébaserade konsten blir som en antites till det 
modernistiska  objektet.   Värderingen  av  modernistiska  konstverk  utgår  ofta  ifrån  ett 71

kontextualiserande inom just den modernistiska diskursen i form av jämförelse med eller 
bedömning utifrån verk vars värde inte står uppe för diskussion. I kontrast avser den 
konceptuella konsten att utforma sitt egenvunna intresse.  Denna förhållning kan urskiljas 72

genom det vitt skilda fält som den konceptuella konsten tar i anspråk, därav blir en jämförelse 
dem emellan inte alltid möjlig eller ens önskvärd. Konstkritikerna Lucy Lippard och John 
Chandler menade i en artikel, som första gången publicerades 1968, att 1960-talets samtidskonst 
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tycktes ha två källor; konst som idé och konst som handling.  De menar också att Duchamp kan 73

ses  som  en  viktig  influens  för  den  konceptuella  konsten  och  det  är  framförallt  hans 
problemformuleringar som framhålls som särskilt intressanta.  Men även om Marcel Duchamp 74

kan anses vara den som öppnade upp för ett senare ifrågasättande av de modernistiska idealen, 
och därmed dess upphöjning av objektet, bör här påpekas att det inte finns någon definitiv plats 
för Duchamp inom alla former av konceptuell konst.  Med dessa ingångar som en utgångspunkt 75

kommer det följande avsnittet att undersöka hur katalogerna ser på ”[…] det modernistiska 
måleriet och Duchamps readymade som dess historiska Andra[…]”.  76

!
Värdering av konsten 

!
I de olika katalogerna används argument som inte är av fakta- och därmed performativ karaktär, 
istället framlägger de bevis för konstverken och konstnärskapens värde. Det handlar både om de 
slags värden som Koerner och Rausing behandlar men även om konstkritiskt dirskursiva 
bedömningar, som behandlats ovan, samt en kombination av dessa förhållningar. Värderingarna 
kan ske genom ett påstående eller argument från textagenten för en viss uppfattning eller 
positionering för ett visst förhållningssätt. Narratorn kan även inverka genom att förankra en 
viss värdeuppfattning genom en bedömning eller uttolkning som helt eller delvis kan bygga på 
en tidigare identifierande positionering med konstnären eller mottagaren.  
!
Exempel ur katalogerna 
!
Katalogen till Picasso/Duchamp: ”He was wrong” framhåller på flera ställen konstnärskapens 
skillnad men även dess likheter. Till en början påpekar agenten deras skiljaktighet och menar att 
”Utöver ett ömsesidigt fiendskap var det inte mycket de delade […]”, denna uppfattning om de 
två konstnärerna som oförenliga ligger i linje med den konstkritiska indelningen i två åtskilda 
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konstnärliga fack.  Denna förhållning underbyggs vidare, samtidigt som den motstrids, genom 77

att agenten framhåller att ”Dessa två konstverk [Bouteille, verre et violon (1913) samt Roue de 

bicyclette (1913)] är definitiva uttryck för de åtskilda och konkurrerande vägar längs vilka 
konstnärerna skulle leda modernismen”.  Genom att kategorisera båda konstverken som uttryck 78

för modernismen förkastas förhållningen att den konceptuella konsten, och särskilt readymades, 
skulle ligga i strid med modernistiska värderingar. Agenten lägger även fram ett möjligt 
samband: ”Om man vill finna gemensam mark hos Picasso och Duchamp så är det enda man kan 
säga att Picasso rubbade den konventionella gränsen mellan konst och verklighet med sin 
syntetiska kubism, samtidigt som Duchamp vid exakt samma ögonblick gjorde det samma med 
sina readymades”.  Även detta påstående förkastar förhållningen att det modernistiska måleriet 79

och Duchamps readymade skulle vara varandras antites. Men denna gemensamma mark rubbas 
av en reaktion på en konversation mellan Pierre Cabanne och Duchamp, som delvis återges i 
texten, i vilken konstnären ska ha förnekat Picasso som exceptionell och istället framhållit den 
franske konstnären Jean Metzinger. En värdering framkommer i konstaterandet: ”Jean Metzinger 
hellre än Picasso? Det är som att lägga på när Mondrian ringer, men svara när det är Theo van 
Doesburg”.  Med denna retoriska fråga och följande påstående gör narratorn en värdering, som 80

baseras utifrån inbördes relationer inom konstfältet som mottagaren inte bara förväntas känna 
till utan också sanktionera.  
!
I introduktionen till Picasso och Medelhavets myter görs en estetisk värdering som argumenterar 
för verken som visas i relation till den referensram som utställningen förhålls till: antiken. 
Narratorn införstår mottagaren med att: ”Under konstnärens lyckliga perioder framträder de 
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klassiska formernas harmoni och balans i hans konstnärliga uttryck”.  Därmed annekteras 81

antika formspråk, och i förlängningen Picassos verk med liknande formspråk, med positiva 
konnotationer; lycka, harmoni och balans. Här används både en estetisk värdering och en 
modernistisk förhållning till verkens värde, konstnärliga uttryck vars värde inte kan påstås vara 
ifrågasatt används som en förankring av det värde som tillskrivs de verk som visas i 
utställningen. 
!
I slutet av den andra texten i samma katalog gör textagenten en utvärdering av Picasso och hans 
verks gångbarhet i samtiden: ”[…] det som gör bilden [Minotauromachien (1935)] postmodern 
långt före sin tid är just dess dionysiska karaktär[…]”.  Argumentet blir intressant då det 82

förflyttar Picasso, från att ha varit en modernistisk konstnär till att bli en postmodernistisk 
konstnär, innan postmodern tid dessutom. Värderingen görs utifrån ett sammanlänkande med 
och läsning utifrån Nietzsche; tidigare i texten används Nietzsche i läsningen av Les Demoiselles 

d’Avignon (1907) där narratorn menar att målningen kan läsas som den maskuline klassiska 
betraktaren Apollon som ser Dionysos fördärv när Mayas slöja trasats sönder/dragits åt sidan.  83

Narratorn menar att Nietzsche i inledningen av Tragedins födelse jämför striden mellan Apollon 
och Dionysos ”med kriget mellan könen”.  Apollon får alltså stå för den traditionella manliga 84

klassicismen medan Dionysos, och Picasso, kopplas samman med en feminiserad postmodernism. 
Nietzsche figurerar även hos Amelia Jones som i början av sin undersökning, som problematiserar 
postmoderna läsningar av Duchamp och det duchampska arvet, går in just på att den 
postmoderna rörelsen anses vara en feminiserad motsättning mot den maskulina modernismen. 
Även om en feminiserad position helt rimligt skulle kunna ses som en motpol mot den 
maskulint definierade modernismen så frågar sig Jones om en sådan polarisering verkligen är 
rimlig för en läsning av Duchamp.  Därutöver är den feminiserade avläsningen, utifrån Jones 85
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honom i postmoderna sammanhang är övervägande maskulin (the Daddy of Dada och the Grandpa of Pop).



argument, inte tillräcklig för att förklara hur och varför ett verk eller konstnärskap bör uppfattas 
som postmodernt.  
!
I den sista katalogtexten till Picasso och Medelhavets myter syns en tydlig narration gällande 
modernismens relation till konsthistorien då narratorn gör gällande följande rörande Picassos 
övertygande förmåga: ”Han delar med Rembrandt förmågan att omedelbart ge skiftningarna i sitt 
privatliv universell giltighet”.  Några sidor innan har andra namn kopplats samman med Picasso 86

för att på så sätt understödja konstnärens betydelsefullhet: hellenska, romerska, grekiska och 
pompejanska  statyer,  vaser  och  färgsättningar  såväl  som  ”[…] fjortonhundratalets  och 
renässansens italienska mästare  samt Cézanne och den  sene Renoir”,  får alla hjälpas åt att  skapa 
ett  sammanhang  där  Picasso  ges  en  plats.   I  katalogen  till  Pablo  Picasso  dyker  andra 87

sammankopplingar upp, bland annat genom en identifiering av narratorn med konstnären när 
denne förklara att: 
!

Mycket tyder på att han redan när han gjorde målningen [Guernica] upplevde den 
som en sentida pendang till Goyas målning av arkebuseringarna i Madrid den tredje 
maj 1808.  88

!
Några sidor senare är det Picassos parafraser som agerar länk mellan konstnären och andra 
erkända namn, Manet, El Greco och Lucas Cranach figurerar här tillsammans för att understödja 
verkens värde.  Även i katalogen till utställningen de ou par Marcel Duchamp dyker Rembrandt 89

upp, men under helt andra omständigheter. Här återges hur Duchamp förklarat vad som menas 
med ”reciprocal ready-made” på följande vis:  
!

Duchamp förklarar med lakonisk tydlighet vad det är fråga om: ’Man tar en 
Rembrandt… – och använder den som strykbräda.’ Intervjuaren undrar om detta 
inte förstör målningen. Duchamp svarar, nästan frånvarande: ’Yes…’.  90

!
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Efter citatet följer en redovisning av Duchamps verk L.H.O.O.Q. (1919), en readymade gjord 
genom att bland annat rita en mustasch på Leonardo da Vincis Mona Lisa (1503-06), vilket ännu 
tydligare placerar Duchamp i ett eget kontext, frigjord från snarare än sprungen ur ett rakt 
nedstigande led från de ”stora mästarna”. Relationerna och distanseringen påminner om den 
betydelse som konstnärer tillskrevs efter andra världskrigen. Hans Hayden menar att man vid 
denna tid kan se att en konstnär värderas utifrån en idé om en konsthistorisk ”evolutionistisk 
Linje” utifrån vilken legitimiteten avgörs med hänsyn till konstnärens influens över yngre 
generationer.  Picasso kopplas samman med andra namn, som upptagits som storheter i denna 91

Linje, medan Duchamp distanseras från dem genom att nedvärdera deras insatser. 
!
I avsnittet om argumentativa passager introducerades ett längre avsnitt från en av texterna 
till  de  ou  par  Marcel  Duchamp  där  narratorn  bland  annat  argumenterar  för  en  viss 
verklighetsförhållning gällande Duchamps konsthistoriska position. Men  i  samma  avsnitt 
förkunnas även en värdering med hjälp av sanningspåståendet, agenten gör gällande om Det stora 

glaset att ”Inget verk av en modern svensk konstnär kommer i närheten – vare sig i 
konsthistorisk betydelse eller i pekuniärt värde. Så underlig är de facto verkligheten”.  Passagen 92

inkluderar en för katalogtexterna ovanlig hållning, nämligen med fokus på ett ekonomiskt värde. 
Konstmuseets relation till konstmarknaden är dock inte helt oväsentlig utan istället av stor 
betydelse för ett möjligt ökat marknadsvärde. Verk som har spegelbilder på betydelsefulla 
konstinstitutioner får ett högre ekonomiskt värde just på grund av den auktoritära position som 
museerna har inom konstvärlden.  Påståendet underbygger verkets ovärderlighet men blir 93

också en verifikation att Duchamps verk har ett absolut marknadsvärde, som dessutom är 
ouppnåeligt för en svensk konstnär oavsett om denna är högt värderad. 
!
Genom den narratoriska närvaron kan en värdering indikeras, detta görs till exempel i slutet av 
katalogtexten till Pablo Picasso, här framhålls att ett av Picassos mest storslagna och gripande 
verk är Den unge målaren (1972), en oljemålning från slutskedet av konstnärens liv. Värdet av 
denna målning framstår som framförallt hämtat från estetiska ramar, vad det frammanar hos 
betraktaren, att döma utifrån beskrivningen: ”För det blanka ynglingaansiktet framstår allt som 
möjligt, det är en bild av honom själv innnan han börjar den långa vandringen in mot 
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labyrintens mitt”.  Men värderingen kan också ses som en auktorisering av agenten som 94

företrädare för konstnärens egen intention med konstverket. 
!
Diskussion kring värdering och kritik 
!
Vad gäller narrationen kring värdering av konstnärskapen kan sägas att motstridigheter mellan 
de konstnärliga inriktningarna stundvis påvisas men att dessa mer sällan underbyggs eller 
preciseras. Istället kvarstår den likartade argumentation för konstnärernas inflytande som 
framträdde i avsnittet om argumentativa passager. I Picasso/Duchamp: ”He was wrong” menar 
agenten dessutom att den gemensamma marken konstnärerna emellan återfinns just i 
förskjutningen av konstbegreppets innebörd, en imposant nämnare kan tyckas men här beskrivs 
den på samma gång som mindre väsentlig. 
!
Gällande de konstkritiska utlåtandena är narrationen stundvis lika men också med sina 
skillnader. Både Picasso och Duchamp framhålls som frigjorda från den konsthistoriska Linjen, 
men på lite olika sätt; Duchamp genom dennes förnekande av mästare och Picasso genom en 
förklaring av honom som postmodern före sin tid, en förhållning som dock inte kan förstås som 
särskilt vanlig. Picasso är den av dem två som faktiskt skrivs in i Linjen genom association till 
antiken, renässansen och enskilda mästarnamn.  
!
En mer markant åtskillnad mellan konstnärskapen står att finna i värdeutlåtanden som inte 
bygger på en konstkritisk diskurs. De få exempel som finns återgivna ovan pekar på en större 
benägenhet att förstå Picassos verk utifrån estetiska funktioner medan Duchamp oftare värderas 
i egenskap av individualism och, en gång, utifrån ekonomiskt värde. 
!
En påfallande detalj är dock narratorns neutralitet även gällande värderingarna. Hans Hayden tar 
i Modernismen som institution upp den amerikanske konstkritikern Arthur Dantos artikel ”The 
End of Art”(1984)  och  uppföljande boken After the End of Art (1997)  och  lägger  fram en 
problemformulering som Danto aldrig ställer sig: ”från vilka positioner makten att tala och 
utnämna det legitima och möjliga inom diskursen utgår”.  En fråga som tillika står obesvarad 95

även i dessa katalogtexter. 
!
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!
SLUTSATS 
!
I denna avslutande del redogörs för diskussionerna kring de frågeställningar som tillämpats på 
undersökningsmaterialet. Varje delundersökning har även ämnat svara på huruvida narrationen 
skiljer sig åt mellan konstnärerna och i så fall hur denna skillnad ser ut. 
!
Uppsatsens första delundersökning avsåg att besvara frågan hur narrativa drag används för att 
argumentera för konstnärskapen och om denna argumentation kan ses som performativ. 
Undersökningen visade att argumentativa passager i katalogtexterna förekommer när 
textagenten vill övertyga mottagaren om konstnärens särskilt betydelsefulla status. 
Argumentationen blir stundvis performativ, detta på grund av dess utformning; på många ställen 
framförs åsikter som fakta via verklighetsförskjutande verb, framförallt genom att hävda att 
någonting ofrånkomligt är på ett särskilt sätt.  
!
De performativa förskjutningarna förekommer i katalogtexter om båda konstnärerna, likaså 
argumentation där åsiktsliknande påståenden hävdas som fakta. Båda konstnärerna framhålls 
som särskilt viktiga och inflytelserika, däremot skiljer sig argumenten åt gällande hur de har 
åstadkommit detta inflytande och därmed deras plats i konsthistorien. Picasso framhålls oftare 
som en naturbegåvning eller geni, medan det i Duchamps fall är dennes utmaning och rubbning 
av konstbegreppets innebörd som lyfts fram. 
!
I den andra och tredje delundersökningen analyserades narratorisk närvaro och hur värderande 
narrativa grepp förekom i katalogtexterna. Den narratoriska närvaron är framförallt påtaglig i 
samband med att textagenten hävdar sin, och museets, neutrala position; ibland framhålls istället 
andra aktörer som påverkande konsthistorieskrivningen eller att konstnärernas verksamhet själv 
har framdrivit hur den kommit att se ut. Narratorn träder även fram och identifierar sig med 
konstnärerna för att på så sätt kunna underbygga en särskild läsning och förståelse av verk och 
konstnärskapen.  
!
De olika positionerna är förekommande i katalogtexter om båda konstnärerna. I det undersökta 
materialet är en neutral position dock mer märkbar i texter om Duchamp och en identifierande 
position mer vanligt i texterna om Picasso.  
!
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De  värderingar  som  görs  i  katalogtexterna  bygger  ofta  på  en  konstkritisk  förståelse  av 
konsthistorien, där modernismen ses som en följd i en konstnärlig utveckling medan den 
konceptuella konsten, och därmed den postmoderna, ses som ett brott mot detsamma. Vid ett 
fåtal tillfällen används andra omdömesgrunder för att värdera verk eller konstnärskapen.  
!
Båda konstnärerna framhålls som fristående från andra konstnärer, särskilt i avseendet att 
de  är  mer  inflytelserika  och  därmed  viktigare  än  andra  konstnärer.  Associationer  med 
postmodernistiska förståelser förkommer även det hos båda konstnärerna, men i Picassos fall 
gäller detta bara en av texterna. Duchamp kopplas samman med en konceptuell uppfattning i och 
med betoningen av dennes förskjutning av konstbegreppet, men också genom att förneka 
betydelsen och värdet av tidigare konst. Picasso kopplas istället samman med historiska mästare 
men lyfts också fram av narratorn som viktigare än med honom samtida konstnärer.  
!
Överlag är narrationen i katalogtexterna påfallande lika och påståendet att konstnärerna målas ut 
som varandras motsatser tycks inte vara föreliggande i det undersökta materialet. I katalogtexter 
till retrospektiv om den ena konstnären har den andra nämnts i bådas fall, men då inte för att 
trycka på någon stor kontrast. I katalogen till Picasso/Duchamp: ”He was wrong”, från vilken 
påståendet härrör, förekommer stundvis denna polarisering, konstnärerna påstås vara oförenliga 
men gällande narrationen är dessa motsättningar sällan påtagliga.  
!
!
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