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INLEDNING

Hur förhåller sig konst till politik, när är konst politik, och varför är konst
i vissa fall politik? Frågorna är av det slag som inte låter sig besvaras med
otvetydiga formuleringar. Konst och politik är två begrepp som på samma
gång är vardagliga och komplexa. Att ställa begreppen intill varandra, att
låta dem överlappa eller uppgå i varandra är att öppna upp för en rad teoretiska problem. Är konst politisk i kraft av de frågeställningar eller ämnen ett
verk artikulerar? Eller återfinns politiken i de reaktioner, associationer eller
känslor det förmår väcka hos en eventuell betraktare? Hur mäter man ett
verks politiska effekter? Och är det överhuvudtaget en relevant fråga, eller
riskerar den att reducera konsten till ett realpolitiskt verktyg?
Konstens politiska räckvidd har varit ett centralt problem i avantgardets
olika rörelser, från 1800-talets realister och det tidiga 1900-talets grupperingar till efterkrigstidens vidgade konstbegrepp. Ett huvudtema som löper
genom dessa i sig olikartade rörelser har handlat om konstens förmåga att
gripa in i det så kallade livet, det vill säga dess förmåga eller icke-förmåga
att distansera sig från sin status som konst och istället bli vad som uppfattats
som mer samhälleligt angelägen. Konstinstitutionen (tillsvidare förstådd
både som konceptuell markering och arkitektonisk plats) har därför kommit
att bli central i diskussioner om konst och politik.
Under 1900-talet kan en parallell kritisk konstteori spåras från Frankfurtskolans marxistiskt präglade analyser av konstens funktion i samhället,
Former av politik © Anna Lundström & Makadam förlag 2015 · www.makadambok.se
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över en sociologiskt inriktad konsthistoria (social history of art) och ett antal
kritiska perspektiv i den så kallade nya konstvetenskapen (new art history).1
Konst och liv, verklighet och politik uppfattas i detta aktivistiska paradigm
som skilda sfärer där den ena under vissa omständigheter antas kunna agera
i den andra. Det grundproblem som på olika sätt bearbetats i dessa teorier
har rört konstens autonomi. Då Kant inrättade estetiken som en självständig form av kunskap, frikopplade han den också från både nytta och funktion. I det rena smakomdömet fanns en frihet, menade Kant, just eftersom
den inte var bestämd av vare sig intresse, begrepp eller ändamål.2 Under
1900-talets historisering och teoretisering av modernismen kom denna frihet från ändamål och begrepp att kanaliseras mot ett specifikt konstbegrepp
(där medie-specificitet och autonomi var centrala beståndsdelar), även om
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  1. För Frankfurtskolans diskussioner om konstens funktion i samhället, se
exempelvis Max Horkheimer och Theodor W. Adorno, Upplysningens dialektik: filosofiska
fragment (Dialektik der Aufklärung: Philosophischen Fragmente 1944), övers. Lars Bjurman
och Carl-Henning Wijkmark, Göteborg: Daidalos, 1996, och återgiven brevväxling
mellan Walter Benjamin och Theodor W. Adorno i Aesthetics and Politics: Theodor
Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Georg Lukács, red. Fredric Jameson,
London: Verso, 1977; 2007. Brottet mellan Frankfurtskolans tankegods och de post
strukturalistiska teoribildningar som kom att motivera new art history blev tydligt i
den amerikanska receptionen av Peter Bürgers Theory of the Avant-Garde (Theorie der
Avantgarde 1974), övers. Michael Shaw, Minneapolis: University of Minnesota Press,
1984. Se exempelvis Benjamin Buchlohs recension: Benjamin H. D. Buchloh, ”Theorizing
the Avant-Garde”, Art in America, november 1984, s. 19. Se också Hal Foster, ”Who Is
Afraid of the A
 vant-Garde”, i The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the
Century, Cambridge, Massachusetts och London: MIT Press, 1996, s. 1–33. Texterna är
i sig också exempel på dessa teoribildningars inverkan på konstkritik och konsthistoria
under 1980- och 90-talen. För klargörande och tidstypiska redogörelser, se Hal Foster,
red., The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, Port Townsend, Washington: Bay
Press, 1983; Keith Moxey, The Practice of Theory: Poststructuralism, Cultural Politics, and Art
History, Ithaca och London: Cornell University Press, 1994; 1996. För en sociologiskt
inriktad konsthistorieskrivning, seT. J. Clark, Image of the People: Gustave Courbet and the
1848 Revolution, London: Thames and Hudson, 1973; T. J. Clark, The Painting of Modern
Life: Paris in the Art of Manet and his Followers, London: Thames and Hudson, 1985.
   2. Redan då Immanuel Kant formulerade ramarna för den estetiska autonomin i
Kritik av omdömeskraften (1790) rymde den visserligen en dubbelhet. Samtidigt som estetiken etablerades som ett autonomt fält (det vill säga oberoende av både kunskap och
etik, vilkas villkor Kant utarbetat i de tidigare Kritik av det rena förnuftet 1781 och Kritik
av det praktiska förnuftet 1788) var dess uppgift att upprätta en förbindelse dem mellan.
Sven-Olov Wallenstein, ”Översättarens förord”, i Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften (Critik der Urtheilskraft 1790), Stockholm: Stiftelsen bokförlaget Thales, 2003, s.
10.
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det som Kant benämnde estetik var en betydligt vidare kategori.3 På punkt
efter punkt har den kantianska autonomin ifrågasatts av generationer av
kritiska konsthistoriker. Verket har teoretiserats som en produkt av sociala,
ekonomiska och historiska kontexter, det tolkande subjektet som bemängt
med intressen och den estetiska erfarenheten som begreppsligt bestämd.
Samtidigt har idén om konstens särskilda frihet, som ju hos Kant var en
konsekvens av dess autonomi (konsten var fri därför att den inte var bestämd
av intresse, begrepp eller ändamål), återkommit som en förutsättning för
dess emancipatoriska kapacitet.4 Det finns i denna tankefigur en grund
läggande paradox. I samma stund som konstens politiska kapacitet knyts
till dess autonomi inlemmas den också i ett vidare politiskt projekt. Ända
målslösheten tilldelas en funktion och konstens så kallade frihet blir plötsligt
fylld med intention och intresse. Avhandlingen utforskar denna paradox.

Syfte och frågeställningar
På ett övergripande plan kretsar denna studie kring begreppen konst, politik och konstinstitution. Vad betyder dessa begrepp då de sätts i relation till varandra, vad gör ”konst” med ”politik” och vad gör ”politik”
med ”konst”? Och vidare, vad gör det konstinstitutionella rummet med
begreppens, eller aktiviteternas inbördes relationer? På ett mer specifikt
plan utgår arbetet från ett antal fall: ett utställningsrum, en utställningsserie och en enskild utställning som alla ägt rum på Moderna Museet i
  3. Kant talade egentligen om det sköna, vilket var en mer allmän kategori som
innefattade konst men även återfanns i naturens former, Wallenstein, ”Översättarens
förord”. För det specifika modernistiska konstbegreppet, se Clement Greenberg, ”Modernist Painting”, i The New Art: A Critical Anthology, red. Gregory Battcock, New York:
E. P. Dutton & Co., Inc., 1966, s. 100–110. Texten presenterades första gången som en
radiosändning i the Voice of America, Forum Lectures, 1961.
   4. Tankefiguren återfinns i nämnda titlar av Adorno, Horkheimer och Bürger
ovan; för hänvisningar, se not 1. Se även Theodor W. Adorno, ”Engagemang”, i Res publica, nr 32–33, 1996, red. Lars Bjurman m.fl. (”Engagement”, översatt från Gesammelte
Schriften, Bd. II: Noten zur Literatur 1974), övers. Lars Bjurman, s. 95–111 och Thierry de
Duve i Thierry de Duve, ”Archaeology of Practical Modernism”, i Kant after Duchamp,
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1996, s. 427–462, som jag återkommer till ne
dan. I den curatoriella tradition som i denna studie representeras av Moderna Museet
Projekt knyts också en förhoppning om politik till konstens autonomi. Se vidare kapitel
3 nedan.
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Stockholm under perioden 1998–2008. Avgränsningen till Moderna Museet syftar till att konkretisera begreppen konst och politik. Min avsikt är
inte att göra en rent teoretisk undersökning av begreppen utan att visa hur
dessa aktualiserats i ett antal utställningar och rum på museet. Ambitionen
är att – utifrån frågorna kring konst, konstinstitution och politik – åstadkomma en så specifik diskussion som möjligt. Analyserna av de studerade
utställningssituationerna syftar till att utreda den politik som respektive fall
kan sägas generera. Min avsikt är att undersöka vilka konsthistoriska och
-teoretiska hållpunkter som aktualiseras i respektive utställningssituation
och på vilket sätt de har förståtts eller kan förstås som politik. Vad betyder
”politik” i respektive fall?
I analyserna undersöker jag hur respektive utställning engagerar eller
riktar sig till tänkta betraktare. Den politik som är av intresse i denna studie
är därmed förlagd till betraktaren och dennas agens. Analyserna syftar till
att visa på hur betraktarpositioner konstrueras i de valda fallen, samt till att
åskådliggöra vilken typ av agerande de möjliggör. På vilket sätt är det rimligt att talat om politik för att beskriva de situationer som i de olika fallen
inrättas mellan betraktare och verk? Vilken roll spelar konstinstitutionen
och dess konventioner för dessa situationer? Syftet är därmed tvådelat. Dels
syftar studien till att föra en generell diskussion kring begreppen konst,
konstinstitution och politik, dels till att genom analyser av tre enskilda fall
precisera och kontinuerligt utmana denna generella diskussion.

Fall och urval
Detta arbete är resultatet av en doktorandtjänst som delvis har varit förlagd
till Moderna Museet.5 Detta har fått vissa konsekvenser för urvalet. Tjänsten
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   5. Doktorandtjänsten har till 80 % finansierats av Konstvetenskapliga institutionen
vid Stockholms universitet och till 20 % av Moderna Museet i Stockholm. Under de 20 %
som varit förlagda till Moderna Museet har jag arbetat som forskningsassistent, vilket
har inneburit att jag har varit involverad i den forskning som museet för tillfället bedrivit.
Detta har resulterat i seminarieserier, symposier och ett antal publikationer, i kronologisk
ordning: ”Internationellt symposium: Om Robert Rauschenberg” (Moderna Museet,
Stockholm, 31 mars 2007); Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History: Rauschenberg and
Sweden, red. Kathryn Boyer m.fl., vol. 76, nr 1–2, 2007; ”Dåtid, samtid, framtid: Det
moderna konstmuseets historia. Ett symposium på Moderna Museet” (Moderna Museet,
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hade nämligen villkoret att studien på ett eller annat sätt skulle involvera
museet. Däremot var det osagt hur detta skulle ske och vad Moderna Museet i detta sammanhang betecknade. Jag har valt att låta museet fungera
som en ram för frågor som rör konst, konstinstitution och politik. Moderna
Museet blir i arbetet en konkretisering av frågans ”konstinstitution”, och
den konst och politik som arbetet berör är den som har ägt rum på detta
museum. Genomgående är det Moderna Museets karaktär av ett modernt
museum som är av betydelse i arbetet, det vill säga dess normerande och
institutionaliserande mekanismer. Aspekter såsom samlingens uppbyggnad,
museets inköpspolitik och historia har bara tagits in i studien i den mån de
varit nödvändiga för förståelsen av de specifika villkoren för just detta museum eller just dessa utställningssituationer. Avgränsningen till Moderna
Museet har också resulterat i att de valda fallen är lokala; det handlar inte
om kanoniserade exempel i en diskussion kring konst, konstinstitution och
politik. Likväl belyser de just den problematiken.
Studiens första fall är det permanenta utställningsrummet Pontus
Hulténs visningsmagasin som är placerat i museets huvudbyggnad. R
 ummet
invigdes i samband med museets femtioårsjubileum 2008. Projektledare
och curator var Cecilia Widenheim som då var anställd som intendent vid
museet. Pontus Hulténs visningsmagasin är dels ett studierum där besökare
kan studera delar av samlingen, dels ett sätt att rent fysiskt aktivera den egna
samlingen. Magasinet är inrättat med mekaniska skärmar som manövreras
via en dator. Under magasinets öppettider finns en värd tillgänglig och det
är hon eller han som beställer fram de skärmar som besökarna önskar se
närmare på. Magasinet är framförallt ägnat de verk som Pontus Hultén donerade till museet 2005, men har kommit att användas även för andra delar
av museets samling. Pontus Hultén (1924–2006) var knuten till Moderna

Stockholm, 17 oktober 2008); Anna Tellgren, red., Historieboken: om Moderna Museet
1958–2008, Stockholm och Göttingen: Moderna Museet och Steidl Verlag, 2008; Anna
Lundström, ”Bodies and Spaces: On Dorothea Tanning’s Sculptures”, i Konsthistorisk
tidskrift/Journal of Art History, vol. 78, nr 3, 2009; Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art His
tory: The Modern Art Museum, red. Martin Sundberg och Anna Tellgren, vol. 78, nr 4,
2009; Anna Tellgren och Jeff Werner, red., Representation och regionalitet: Genusstrukturer
i fyra svenska konstmuseisamlingar, Stockholm: Statens kulturråd, 2011; Anna Lundström,
”Marcel Duchamp via Pontus Hultén”, www.modernamuseet.se/Visningsmagasinet.
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Museet mellan 1956 och 1973, sedan 1958 som ”föreståndare för modern
konst” och sedan 1963 som ”museidirektör”.6
I analysen av visningsmagasinet står museets förhållande till dess egen
samling i centrum. Hur kan museet som vårdande och bevarande instans
aktiveras utifrån den position som dagens besökare intar? I visningsmagasinet blir en del av museets samling interaktiv, dagens betraktare har här
viss möjlighet till fysisk dialog med verk som intagit en formerande roll i
museets historia. Det uppstår en överlappning mellan nutid och dåtid och
ett av museets grundproblem ställs på sin spets – det att samtidigt bevara och
aktivera, konservera och initiera. I analysen av utställningsrummet blir det
därför också relevant att diskutera museets grundande och tidiga historia.
Otte Skölds visioner för Moderna Museet som ett nutidsmuseum och Pontus
Hulténs intresse för deltagande och rörelse lyfts fram som referenspunkter
i kapitlet.7
Visningsmagasinets mekaniska konstruktion öppnar också upp för frågor som rör betraktarnas fysiska deltagande. Den fysiska aktiveringen av
betraktaren har i historiseringen av 1900-talets avantgarderörelser, liksom
i det sena 1990-talets lansering av den så kallade relationella estetiken, karaktäriserats som en form av politisering av betraktarrollen. Men hur ser
länken mellan betraktarens fysiska aktivitet och konstens politiska kapacitet
egentligen ut? Visningsrummets konstruktion kan också sägas påbjuda viss
förhandling mellan de besökare som befinner sig i utställningsrummet sam-
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  6. Pontus Hultén var museets första egentliga chef eftersom en tillsvidaretjänst för
en museidirektör inrättades först i april 1963, Ragnar Edenman, ”Till Nationalmuseet
ang. inrättandet av en extra tjänst som museidirektör vid moderna museet vid nationalmuseet”, 19/4 1963, Utställningar 1953–77 (17), PHA; Ragnar Edenman, ”Förordnande
för K. G. V. Hultén att vara extra museidirektör vid moderna museet vid nationalmuseet”, 19/4 1963, Utställningar 1953–77 (17), PHA. Hultén hade arbetat sporadiskt vid
Nationalmuseum sedan 1949, M. Hult, ”Intyg rörande tjänstgöring vid museet”, 5/6
1960, Utställningar 1953–77 (17), PHA. Sedan maj 1959 innehade Hultén ett vikariat
som intendent vid museet, Ragnar Edenman, ”Förordnande för K. G. V. Hultén att uppehålla en tjänst såsom intendent i lönegrad Ao 23 vid Nationalmuseum”, 8/5 1959,
Utställningar 1953–77 (17), PHA.
Hultén återgav sitt namn på ett antal olika sätt, som alternativ till Pontus Hultén
förekommer Vougt Karl Gunnar Hultén, K. G. Hultén, K. G. V. Hultén och K. G. P. Hultén. Jag kommer att använda den variant som återges i de refererade utställningskatalogerna, breven eller dokumenten.
  7. Otte Sköld (1894–1958) var överintendent vid Nationalmuseum sedan 1950
och arbetade för inrättandet av en fristående avdelning för modern konst.

tidigt. Frågan om hur betraktarna tilltalas som kollektiv och vilka eventuella
effekter detta får för utställningsrummets politik är därför också central i
kapitlet.
Det andra fallet är serien Moderna Museet Projekt som i sig bestod av
tjugonio enskilda utställningar. Serien ägde rum i en sidobyggnad till Moderna Museet mellan 1998 och 2001; curator var Maria Lind som då var
anställd som intendent vid museet.8 I undersökningen av Moderna Museet
Projekt fokuserar jag på seriens institutionskritiska anslag. Denna ingång har
styrt urvalet av utställningar inom serien. Moderna Museet Projekt var en
utställningsserie som initierades av överintendent David Elliott och vars uttalade uppgift var att kritiskt reflektera över museiinstitutionen som sådan. I
det avseendet är utställningsserien representativ för en curatoriell tradition
som under 1990- och tidigt 2000-tal kom att använda konstinstitutionen
för att undersöka konstens relation till politik. I analysen lyfter jag fram
några av seriens utställningar som inte ägt rum inom museets arkitektoniska byggnad utan på platser som stadstorg, kulturhus, bibliotek och studie
lokaler. Kapitlet utgår framförallt från Ériks Božis Utan titel (1998), Esra
Ersens Om du kunde tala svenska… (2001), Liesbeth Bik och Jos van der Pols
gemensamma verk Absolut Stockholm. Label or Life – City on a Platform (2001)
och Pia Rönickes Har du något inflytande på ditt bostadsområde? (2001).9 I dessa
fall blir ambitionen att integrera verken i sammanhang utanför det fysiska
museirummet tydlig, och frågor som rör konstens relation till en tänkt verklighet är centrala i kapitlet.
Studiens tredje och sista fall består av en utställning som visade den
kanadensiska konstnären Janet Cardiffs ljudinstallation Forty-Part Motet (A
reworking of ”Spem in Alium” by Thomas Tallis 1573) (2001). Forty-Part Motet
visades 2006 i Konstnärshuset i centrala Stockholm och var en del av den
   8. Seriens sista utställningar, som visade verk av Esra Ersen respektive Pia Rönicke, stängdes 13/1 2002.
   9. Analyser av andra utställningar inom samma serie, som exempelvis de projekt
som genomfördes av Koo Jeong-a (2/5–31/5 1998), Emese Benczúr (10/10–8/11 1998),
Ann Lislegaard, (3/6–15/8 1999), Jason Dodge (26/8–24/10 1999), Claire Barclay (16/6–
13/8 2000), Johanna Billing (30/8–7/10 2001) eller Philippe Parreno (7/9–4/10 2001)
hade förmodligen genererat en annan bild av seriens tilltal. Det fokus jag har valt visar
dock på ett återkommande intresse i serien. Givet dåvarande chefen David Elliotts och
Linds övergripande inramning av serien som helhet, som jag återkommer till nedan,
framstår det också som en central aspekt i seriens profilering gentemot museet i stort.
Se även appendix 1.
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serie som Moderna Museet då drev för att visa den samtida konsten, 1:a på
Moderna (2004–2007). Curator var Magnus af Petersens, intendent vid
museet. Verket består av en nyinspelning av renässanskompositören Thomas
Tallis stycke Spem in alium från tidigt 1570-tal. I Cardiffs verk har körens
fyrtio stämmor spelats in separat och i installationen återges de i var sin
högtalare. Installationen består av dessa fyrtio högtalare, fästa på mans
höga stativ som placerats i en lång oval vari två bänkar för tänkta betraktare
placerats. Forty-Part Motet framstår vid första anblicken som ett alltigenom
apolitiskt verk. Genom att föra in ett verk som Forty-Part Motet som ett av
avhandlingens fall kommer ett politikbegrepp som varken beror på verkets
ämne eller konstnärens, curatorns eller institutionens uttalade intention att
sättas på prov.10
Pontus Hulténs visningsmagasin och Moderna Museet Projekt fungerar i avhandlingen som varandras pendanger. Det handlar om relativt små
utställningar respektive ett utställningsrum där institutionen Moderna
Museet på olika sätt tematiseras. Pontus Hulténs visningsmagasin är ett
permanent utställningsrum i museets huvudbyggnad vars funktion ligger
någonstans mellan förvaringslager och utställningsrum. Moderna Museet
Projekt däremot profilerades genom att merparten av utställningarna kom
att realiseras utanför museets huvudbyggnad. Utställningarnas och verkens
tillfälliga karaktär lyftes också fram. Samtidigt delar de båda utställningssituationerna en strävan efter att engagera betraktarna som deltagare – i
inramningen av respektive fall premierades rörelse, aktivitet, delaktighet och
process. I båda dessa fall problematiseras också relationen mellan museet
och samtiden. Den samtid och samtida konst som materialet aktualiserar
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10. Andra utställningar hade kunnat väljas för detta syfte. Bara inom ramen för
utställningsserien 1:a på Moderna visades bland annat Adrian Pacis verk Turn On (2003)
1/1–27/2 2005 och Pierre Huyghes film Streamside Day (2003) 1/4–29/5 2005. Båda verken hade förmodligen lämpat sig väl för den typen av analys. I presentationerna av de
konstnärskap och verk som visades i 1:a på Moderna återkommer ofta formuleringar
som påminner om det institutionskritiska anslag som präglade Moderna Museet Projekt. Det talas om att konstnärerna griper in i verkligheten, att de är socialt engagerade
och att de har politiska ambitioner. Se exempelvis presentationerna av Lars Vilks (1/5–
20/6 2004), Emily Jacirs (1/9–24/10 2004), RACA Modern Craft in Dialogue (26/8–4/9
2005), Klara Lidén (1/5–24/6 2007) och Maria Heimer Åkerlund (1/3–6/4 2008). Presentationerna publicerades dels i den informationsfolder som distribuerades i anslutning till varje utställning, dels på museets hemsida, www.modernamuseet.se, 8/12 2014.
Se även appendix 2.

förstås som historiskt situerade, som ett anspråk på relevans som vid dessa
givna tidpunkter fylldes med olika innehåll.11
Analysen av Forty-Part Motet är en fördjupad studie av ett enskilt verk.
Fokuseringen har möjliggjort en mer detaljerad undersökning av hur verket
riktar sig mot en tänkt betraktare och hur en dialogisk situation inrättas
mellan verk och betraktare. Cardiffs ljudinstallation aktualiserar också det
ljusa, reducerade utställningsrum som i 1960- och 70-talens institutionella
kritik kom att karaktäriseras som isolerat, i den pejorativa bemärkelsen
samhällsfrånvänt. Analysen av Forty-Part Motet blir därför också ett tillfälle
att diskutera denna typ av utställningsrum och dess kapacitet eller icke-
kapacitet att härbärgera någon form av politik. För att komplicera analysen
av Cardiffs ljudverk gör jag i kapitlet också en utblick mot en av hennes
så kallade Audio Walks eller ljudpromenader, The Walk Book, som såldes i
museets shop samtidigt som utställningen på Konstnärshuset ägde rum.
I ljudpromenaderna, som ofta genomförs i samarbete med George Bures
Miller, leds betraktaren med hjälp av en bärbar cd-spelare eller smartphone
runt i olika typer av miljöer (som stadsrum, parker och museer) av Cardiffs
förinspelade instruktioner.12 Fiktiva berättelser varvas i ljudpromenaderna
med iakttagelser av den faktiska omgivningen och de vägledande instruktionerna. Jämförelsen med ljudslingan i The Walk Book fyller två funktioner
i studien. Dels åskådliggör den hur utställningsrummets mekanismer kan
fungera ganska oberoende av museets arkitektoniska byggnad. Dels påkallar
verket också, i och med detta, en fördjupad diskussion av konstens gränsyta
mot ett tänkt utanför (verklighet, liv, politik) som också var central i utställningsserien Moderna Museet Projekt.
De tre fallen är valda för att de visar på olika aspekter av avhandlingens
problemkomplex. De är tillräckligt lika för att kunna jämföras, men också
tillräckligt olika för att ge olika typer av resultat, och därmed visa på olika
fasetter i problematiken kring konst, konstinstitution och politik. De valda
11. För en diskussion kring begreppet samtida konst, se Dan Karlholm, Kontemporalism: om samtidskonstens historia och framtid, Stockholm: Axl Books, 2014.
12. Janet Cardiff och George Bures Miller gjorde sitt första gemensamma verk i
mitten av 1980-talet. Vanligen är det Cardiff som skriver manuskripten och spelar in
större delen av ljudmaterialet medan Bures Miller redigerar. Samarbetet är dock tätt och
gränserna flytande. Se vidare Janet Cardiff i Mirjam Schaub, Janet Cardiff: The Walk Book,
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König och Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Wien 2005, med tillhörande ljud-cd, s. 224.
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exemplen befinner sig alla på ett eller annat sätt i museets marginal. Serier
med syfte att visa samtida konst, som Moderna Museet Projekt eller 1:a
på Moderna, utgör en förhållandevis liten del av museets samlade verksamhet. Syftet med dessa är att komplettera visningarna av de permanenta
samlingarna och de större, mer tidskrävande utställningsproduktionerna.
Även det permanenta utställningsrummet Pontus Hulténs visningsmagasin
utgör något av ett undantag (vilket märks i sparsamma öppettider och långa
hängningstider). Det mindre formatet har varit en förutsättning för den typ
av analyser jag har för avsikt att göra. En undersökning av utställningarnas
tilltal, betraktarnas tänkbara positioner och eventuella handlingsutrymme
kräver en relativt koncentrerad analyssituation. Jag är ute efter hur para
metrar i de valda fallen riktar sig mot en tänkt betraktare och huruvida
denna tilldelas en position varifrån det är möjligt att svara. Undersökningens huvudfokus ligger på själva kvaliteten i detta utbyte. En undersökning
av större utställningsproduktioner hade gett en annan typ av undersökning,
krävt en annan metodologi och genererat andra resultat.13
Utifrån Moderna Museet som given avgränsning skulle frågor om konst,
konstinstitution och politik kunnat ställas till en rad olika utställningar och
verk. Moderna Museets första utställning, presenterad redan 1956 i den
ännu ofärdiga byggnaden, visade Pablo Picassos målning Guernica (1937)
med tillhörande förarbeten och skisser. Katalogen bestod till största delen
av okommenterade tidningsklipp från världspressen som rapporterade om
bombningarna av den spanska staden 1936.14 Välciterade utställningar i museets historia som Modellen: en modell för ett kvalitativt samhälle (30/9–23/10
1968), Poesi måste göras av alla! Förändra världen! (15/11 1969–18/1 1970), Ararat: alternativ forskning inom arkitektur, resurser, konst och teknologi (2/4–25/6
1976) tycks givna i en studie som fokuserar på konst och politik.15 Tillfälliga,
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13. Kring millennieskiftet producerade Moderna Museet ett antal större utställningar som på olika sätt hade politiska anspråk, exempelvis Sår: mellan demokrati och förlösning i samtida konst (14/2–19/4 1998), Efter muren: konst och kultur i det postkommunistiska
Europa (16/10 1999–16/1 2000), Organising Freedom: nordisk 90-talskonst (12/2–9/4 2000)
och Tänk om: konst på gränsen till arkitektur och design (6/5–3/9 2000). En studie av dessa
hade förmodligen gett en mer representativ bild av de intresseområden och angreppssätt
som präglade periodens konst, eller åtminstone museets profil vid denna tid.
14. Bo Wennberg, red., Guernica, Nationalmusei utställningskatalog 237, Moderna
Museets utställningskatalog 1, Stockholm: Moderna Museet, 1956.
15. Christina Pech, ”Ararat”, i Arkitektur och motstånd: Om sökandet efter alternativ i
svensk arkitektur 1970–1980, diss., Göteborg och Stockholm: Makadam, 2011, s. 98–131.

relativt fristående satsningar som Filialen (1971–1973) och Fotografiska Museet (1971–1998) skulle också kunna framstå som lämpligt studiematerial,
Filialen eftersom den blev något av en samlingsplats för tidens radikalpolitiska strömningar och Fotografiska Museet på grund av dess fokusering på
dokumentärfotografi.16
Jag har valt bort dessa utställningar och avdelningar eftersom jag intresserar mig för den politik som respektive utställningssituation kan sägas
generera. Detta är inte nödvändigtvis samma sak som en konstnärs, curators
eller institutions eventuella politiska intention. Ytterligare en orsak till mitt
val av fall är att det tidiga 2000-talets institutionskritik var ett av incitamenten till avhandlingen. Studien är därför förlagd till relativ närtid. 1998,
som markerar starten för studiens tidigaste fall, Moderna Museet Projekt,
var också det år då museet flyttade in i sina nuvarande lokaler, de första
som ändamålsenligt byggts för Moderna Museet. 2008, året som markerar
invigningen av studiens senaste fall, Pontus Hulténs visningsmagasin, var
också det år då museet firade sitt femtioårsjubileum. Det faktum att museet
kommit att bli en etablerad institution manifesterades bland annat i invigningen av visningsmagasinet.17

Material
Utställningar är ett temporärt medium, de är tillgängliga under en begränsad tid, de tar ett rum i anspråk och är riktade till betraktare. I den meningen
medför utställningen som undersökningsobjekt liknande materialmässiga
Utställningen Modellen figurerar som exempel i Dan Karlholm, ”Konstmuseet på liv och
död”, i Vad är ett museum?, Stockholm: Axl Books, 2013, och utgör huvudfokus i Lars
Bang Larsen, The Model: A Model for a Qualitative Society (1968), Barcelona: Museu D’Art
Contemporani de Barcelona, 2010. Se även Mette Thobo-Carlsen, ”Deltageren som
museumsaktivist: en performativ læsning af deltagelsens politiske potentiale i kunst
udstillingen Modellen: Palle Nielsen”, i Kultur & Klasse, vol. 43, nr 118, red. Mikkel Bolt,
m.fl., s. 125–138. Artikeln utgår från det återuppförande av Modellen som visades på
Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj utanför Köpenhamn 8/2–7/12 2014. Utställningarna diskuteras även i Tellgren, Historieboken.
16. Pär Stolpe, red., ”Filialen vid Moderna Museet i Stockholm 1/3 1971–1/7 1973:
Rapporten”, 1974.
17. Till museets femtioårsjubileum producerades också nämnda Historieboken, en
antologi med ett antal essäer som reflekterade över museets historia. Tellgren, Historieboken.
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och metodologiska problem som performanceverk. Trots att jag är intresserad av de rum utställningarna inrättar, deras tilltal och sätt att verka på
betraktaren har jag inte alltid sett de utställningar jag skriver om. I vissa
fall, framförallt i de historiska tillbakablickarna, av helt förklarliga skäl. I
de fall jag sett utställningarna var mina besök ofta slumpmässiga och ägde
rum innan mitt fokus var inställt på dessa frågor. Trots att fallen är relativt
samtida agerar jag i den meningen som historiker, utifrån olika typer av
material har jag försökt rekonstruera respektive utställningssituation.
I samtliga fall finns viss fotografisk dokumentation. Kring de utställningar som genomfördes inom ramen för Moderna Museet Projekt finns
ett förhållandevis rikt bildmaterial eftersom utställningskatalogerna gavs ut
efter att utställningarna hade öppnat och hade ett dokumenterande syfte. I
fallet Pontus Hulténs visningsmagasin är den fotografiska dokumentationen
mer knapphändig – det finns bilder som visar rummet i sin helhet medan
endast ett fåtal av magasinets skärmar har dokumenterats. Cardiffs utställning i Konstnärshusets stora sal är dokumenterad.18 Till varje utställning
finns också installationsbeskrivningar, hängningsskisser och anteckningar
från planeringsmöten. Korrespondens, avtal, budgetanteckningar och dess
revideringar har visat på villkoren för respektive utställning. Denna typ av
dokument finns i Moderna Museets myndighetsarkiv (MMA) och Pontus
Hulténs personarkiv (PHA), båda på Moderna Museet i Stockholm. I arkiven finns också pressmeddelanden, informationsfoldrar och väggtexter
sparade. En mer generell bild av vilken typ av plats Moderna Museet är och
har varit framkommer i de myndighetsdokument som årligen cirkulerar
mellan museet och kulturdepartementet.19

Teori
Utställningsmediets publika karaktär avspeglas i valet av teoretiskt angreppssätt. Centralt för min förståelse av utställningen är att verken, oavsett
form och medium (det må vara en målning, ett samtal eller en performance)
på ett eller annat sätt riktar sig mot en tänkt betraktare. De skeden då verken
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18. Den fotografiska dokumentationen av respektive utställning och rum hanteras
av Moderna Museets bildbyrå.
19. Jag syftar på instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar.

stuvas undan på lagerhyllor eller transporteras runt i världen med kurir faller
med andra ord utanför detta verksbegrepp. Det handlar således om en kommunikativ akt. I analyserna engageras framförallt den form av semiotik som
har introducerats i konstvetenskapen av Mieke Bal och Norman Bryson.20
Där används semiotiken som verktyg i en tolkningsteori som utgår från
betraktarens reception. I Bals och Brysons gemensamma artikel ”Semiotics
and Art History” konstaterar de att:
Semiotics is centrally concerned with reception. […] Semiotic
analysis of visual art does not set out in the first place to produce
interpretations of works of art, but rather to investigate how
works of art are intelligible to those who view them, the process
by which viewers make sense of what they see.21

Bal och Bryson betonar att meningsproduktionen kring verket sker i tolkningssituationer. Vad gäller denna studie innebär det att undersökningens
tyngdpunkt ligger på betraktarrollen och tolkningsakten snarare än konst
närens, curatorns eller institutionens uttalade intention, eller ett verks eller en
utställnings produktionshistoria. Fokuseringen på hur verkets mening produceras i mötet med en betraktare, får vissa konsekvenser som är värda att dröja
sig kvar vid. Till att börja med förstås verket som rumsligt och tillfälligt just
för att dess mening tar form i betraktarens tolkning. För det andra förutsätter
resonemanget att det finns ett tilltal: verket tilltalar en betraktare som svarar
med tolkning eller handling. I denna studie förstås detta tilltal som performativt, i den meningen att det har en bestämmande karaktär. Det är i tilltalet

20. Mieke Bal och Norman Bryson, ”Semiotics and Art History”, i The Art Bulletin,
vol. 73, nr 2, New York: College Art Association, 1991, s. 174–208. Däremot befinner sig
följande arbete ganska långt ifrån en regelrätt semiotisk analys, i betydelsen tillämpning
av de begrepp som Charles Sanders Peirce eller Ferdinand de Saussure utarbetat. Charles
Sanders Peirce, ”Logic as Semiotics: The Theory of Signs”, i Semiotics: An Introductory
Anthology, red. Robert E. Innis, Bloomington: Indiana University Press, 1985 (som är
ett utdrag ur Collected Papers 1935–1966), s. 4–23; Ferdinand de Saussure, Kurs i allmän
lingvistik (Cours de linguistique générale 1916), övers. Anders Löfqvist, Staffanstorp: Bo
Cavefors Bokförlag, 1970. För en svensk introduktion, se Göran Sonesson, Bildbetydelser:
inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Lund: Studentlitteratur, 1992.
21. Bal och Bryson, ”Semiotics and Art History”, i The Art Bulletin, s. 184.
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som betraktaren antas som verkets deltagare, medproducent eller åhörare.22
För att precisera hur verket producerar mening i relation till en betraktare använder sig Bal av ett antal pronomen. ”Jaget” är konstinstitutionen i
sin helhet, ”duet” besökarna och ”han, hon, den, det” de utställda verk som
”jaget” avser att berätta om. Ett stycke ur Bals Looking In: The Art of Viewing
(2001) reder ut positionerna, jag citerar stycket i dess helhet:
Benveniste was the first to notice that between the first and second person taken together and the third person, there is no
”symmetrical” relation. Let us stay, for a moment, with the I
and you. These are inherently reversible. The I can only say I to
a you, and the you thus addressed is thereby given the right to
lay claim to the first person in reply. It is important to grasp
that these ”persons” are, however, only artifacts of discourse, not
”human beings”; basically they are ”points of direction” given to
discourse as it moves. Now consider the third person. This one
is different from the others. I and you are directions, or vectors,
inside the discourse where these words appear – they exist there
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22. John Langshaw Austins karaktärisering av konstativa respektive performativa
språkhandlingar i How To Do Things With Words, red. J. O. Urmson och Marina Sbisà,
Oxford: Oxford University Press, 1976 (först presenterat som The William James lectures, 1955). Austins teori om språkhandlingar visade sig fruktbar inom genusstudier,
se exempelvis Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New
York: Routledge, 1990, vilket präglat dess användning inom fält som litteraturvetenskap och konstvetenskap. Jonathan Culler ger en introduktion till begreppet, dess historia och dess tillämpning inom litteraturvetenskap och genusstudier i Jonathan Culler, ”Philosophy and Literature: The Fortunes of the Performative”, i Poetics Today, vol.
21, nr 3 2000, s. 503–519. För teorins tillämpning inom konstvetenskap, se exempelvis
Amelia Jones, Body Art: Performing the Subject, Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1998; Amelia Jones och Andrew Stephenson, red., Performing the Body/Performing
the Text, London: Routledge, 1999. Se även Margaretha Rossholm Lagerlöf, Inlevelse
och vetenskap: om tolkning av bildkonst, Stockholm: Atlantis, 2007; Margaretha Rossholm
Lagerlöf, ”The Crossroads of Art: The Subjective, the Performative, and the Aesthetic.
Featuring Poussin’s Eliezer and Rebecca at the Well (1648)”, i Word & Image, vol. 18,
nr 1, 2002, s. 357–371. Se även Peter Gillgren och Mårten Snickare, red., Performativity
and Performance in Baroque Rome, Farnham: Ashgate, 2012, där Peter Burkes inledande
respektive David Carriers avslutande artikel summerar begreppet och dess tillämpning
inom konstvetenskapen. Även Mårten Snickares bidrag i nämnda antologi är belysande
då han där visar på hur performativitetsbegreppet i sig utmanar idén om intention som
förklaringsmodell, se exempelvis s. 67 och passim.

and only there. But the third person stands outside the discourse.
The third person can be referred to in his or her absence (like a
tree). Not only can third persons be talked about when they are
not there, they are permanently and logically absent from the utterence that names them. Which builds into the intersocial field
of pronouns a place where persons are named, but not as subjects
(since the third person can never lay claim to the only place for a
subject to exist, at the word I). The two axes of the pronouns are
asymmetrical. One presides over the other: one group speaks, the
other is spoken about.23

Det finns ett auktoritativt drag i detta berättande, ”jag” visar något för
”dig”. Bal beskriver detta tilltal, som hon kallar för den museala diskursen,
som ett ”Look!” som implicerar ett underförstått ”That’s how it is”.24 Detta
”jag” framträder sällan i egen hög person, istället sjunker det undan i ett
mer konstaterande berättande. Det konstaterande tilltalet tenderar att göra
besökarna till åhörare snarare än samtalspartners. I denna typ av berättande
blir också det som det talas om – verken – passiva representationer som
understödjer den övergripande berättelsen. Bals modell med museet som
ett närvarande men osynliggjort ”jag”, besökaren som ett tystat ”du” och de
utställda verken som en objektiverad tredjepersonsposition, är tillspetsad.25
På ett museum som Moderna Museet finns en curatoriell medvetenhet som mildrar positionernas polarisering. Att i en och samma utställning
bygga in flera typer av tilltal är vanligt. De utställda verken hanteras inte
heller som passiva illustrationer till en redan färdig berättelse, utan antas
upprätta verksamma relationer till betraktarna. Men Moderna Museet är
betydligt mer än sina enskilda curatorer och utställningar. Det är ett nationellt museum för modern och samtida konst, och en myndighet som lyder
under statliga direktiv. Bals tredelade modell är användbar för att peka ut
dessa ramverk och villkor för museets praktik.
23. Mieke Bal och Norman Bryson, ”Introduction: Art and Subjectivity”, i Looking
In: The Art of Viewing, Abingdon: Routledge, 2001; 2004, s. 16.
24. Mieke Bal, Looking In, s. 164–165.
25. Bal själv får störst användning av modellen då hon analyserar det etnografiska
museets sätt att berätta om minoritetsgrupper, med the American Museum of Natural
History i New York som exempel, Mieke Bal, ”On Show: Inside the Ethnographic Museum”, i Looking In, s. 117–160.
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Samtidigt möjliggör själva det faktum att verken (tredjepersonspositionen) är utställda, och därmed finns närvarande i det rum betraktaren rör
sig i, att positionerna kan skifta.26 Betraktare kan välja en annan tolkning
än den som det museala ”jaget” föreskriver och verken kan därmed lotsas
ut ur den övergripande, passiviserande berättelsen. Pendlingen mellan enskilda jag–du-relationer och en mer övergripande museal diskurs har gjort
det möjligt att para ingående verks- och utställningsanalyser med en mer
generell förståelse av institutionen som sådan.
1

”Betraktare” syftar här inte på en enskild persons rörelse i utställningen.
Tillvägagångssätt är inte intervjuer och publikundersökningar, utan när
läsningar av ett begränsat antal fall. Snarare är den betraktare som åsyftas
en position som respektive utställningssituation genererar. Betraktaren är i
den meningen både ett resultat av de olika utställningssituationernas tilltal
och en konsekvens av min tolkning av dessa situationer. För att understryka att denna betraktare delvis är ett resultat av tolkningen väljer jag
att använda uttrycket inskriven betraktare, snarare än Wolfgang Kemps mer
vedertagna implicerad betraktare. Kemps formulering av en implicerad betraktare är också bara delvis applicerbar på de aktuella fallen.27 Kemp talar
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26. Bal, Looking In, s. 166.
27. Wolfgang Kemp, ”The Work of Art and Its Beholder: The Methodology of
the Aesthetic of Reception”, i The Subjects of Art History: Historical Objects in Contemporary
Perspectives, red. Mark A. Cheetham, m.fl., övers. Astrid Heyer och Michael Ann Holly,
Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 180–196.
Bal och Bryson å ena sidan och Kemp å andra sidan förhåller sig i nämnda texter till
varandra. Kemp hänvisar i den ovan anförda artikeln till ”Semiotics and Art History”
av Bal och Bryson och menar att de fäster alltför stor vikt vid den empiriska betraktaren (jämfört med hans eget intresse för den implicita, eller ideala betraktaren). Kemps
kritik tenderar att förenkla Bals och Brysons argument. Bal och Bryson pekar själva ut
just de svårigheter som Kemp tar upp (vilka rör hanteringen av dokumentation av faktiska besökares erfarenheter i exempelvis gästböcker). Bal och Bryson förespråkar inte
heller att konsthistorikern ensidigt ska fokusera på en empirisk betraktare. Längre ned
i samma artikel, vilket också ligger i linje med det stycke från Brysons introduktion till
Looking In som jag citerat ovan, visar de med hänvisning till Émile Benveniste och Louis
Althusser hur betraktaren och verket utgör noder i en diskurs, där verkets ”jag” tilltalar
och förutsätter ett ”du”. Mitt intresse i detta arbete är förlagt till denna förståelse av hur
betraktaren konstrueras i relation till verket.

företrädesvis om figurativt måleri där de avbildade karaktärernas inbördes
relationer, placering, blickriktning och handlande antingen kan inkludera
eller exkludera betraktaren. Konstnärens val av perspektiv och målningens
rumsliga komposition är också centrala delar då Kemp söker reda på verkets
implicerade betraktare.28
Inte något av de studerade fallen i denna avhandling utgörs av en avbildad yta. Den implicerade betraktare som hos Kemp befinner sig utanför
målningen men vars närvaro ändå på olika sätt finns inskriven i den, är i
denna studie bokstavligen inkorporerad i de fysiska rum som respektive fall
inrättar. I fallet Pontus Hulténs visningsmagasin finns en uttalad uppmaning till betraktaren att delta, hela utställningsrummets maskineri bygger
på dennas deltagande aktivitet. Likaså kretsade flera av de utställningar som
genomfördes inom serien Moderna Museet Projekt kring betraktarens deltagande i ytterst konkret bemärkelse. Även i Forty-Part Motet var betraktarpositionen det centrum kring vilken verket kretsade. I utställningsrummet,
utställningsserien och ljudinstallationen står denna inskrivna betraktare redan i verket. Men likafullt är denna betraktare en position i rummet, serien
och verket, möjlig att abstrahera och göra till en funktion eller en riktning
bland andra. Den inskrivna betraktarpositionen har i den meningen hållpunkter i det fysiska rum som respektive utställningssituation upptar. Detta
kan kontrasteras mot en avbildad yta där betraktarens inlevelse i verket är
virtuell, det vill säga äger rum på ett mentalt plan.29 Den inskrivna betraktaren är inte heller densamma som den som utför tolkningen (forskaren).30
Väl i analysen kommer dessa positioner emellanåt att överlappa varandra,
den som utför analysen försätter sig i verkets inskrivna betraktarposition
för att förstå verket, men pendlar också tillbaka till forskarens position för
att se hur verket konstruerats.31
28. Ibid., s. 187–188. Detta är även Bals metod då hon analyserar hängningen av ett
antal verk av Michelangelo Merisi da Caravaggio på Gemäldegalerie i Berlin, se vidare
Mieke Bal, ”On Grouping: The Caravaggio Corner”, i Looking In, s. 161–190.
29. Resonemanget bygger på Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap, se framför
allt kapitlet ”Betraktandet sprids, utvidgas och förankras. Nutida bildkonst”, s. 201–242.
30. Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap, s. 116 och passim.
31. Denna pendling åskådliggörs hos Rossholm Lagerlöf. I senare texter av Bal är
dock gränserna dem emellan mer flytande. Betraktaren blir där ofta Bal själv, medan den
inskrivna betraktarposition som Bal utrett i tidigare texter aldrig extraheras, se exempelvis Mieke Bal, Of What One Cannot Speak: Doris Salcedo’s Political Art, Chicago: University
of Chicago Press, 2010.
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Betraktare syftar i det följande på verkens, utställningarnas eller institutionens inskrivna betraktarposition. Jag väljer att konsekvent hålla mig till
begreppet betraktare trots att det ofta vore rimligare att tala om åhörare, medproducent eller deltagare. Jag reserverar dock dessa begrepp till analysernas
resultat, där jag kan finna att ett visst verk tilltalar betraktaren i egenskap av
åhörare, medproducent eller deltagare. Jag försöker med andra ord behålla en
åtskillnad mellan verkens, utställningarnas och institutionens inskrivna betraktarposition, och den typ av betraktande som respektive tilltal genererar.
1

Begreppet konstinstitution innefattar en uppsättning filosofiska och konstnärliga problem som är lokaliserbara till en viss historisk situation. Begreppet
är färgat av det institutionella konstbegrepp som kom att diskuteras i framförallt USA och Europa under det sena 1950-talet och ett drygt decennium
framåt. Det var i sin tur en konsekvens av en revidering av konstbegreppet,
med historiska hållpunkter som omläsningar av Marcel Duchamps manifestationer under 1910- och 1920-talen och minimalismens avpersonifierade
gester. Snarare än en i verket inneboende mening fokuserade man på hur
verkets meningsproduktion äger rum i mötet med en betraktare.32 Samtidigt
som en grupp konstnärer hävdade att ett verk kan bestå av en uppsättning

28

Rossholms åskådliggjorda pendling mellan det tolkande jaget och den inskrivna betraktarpositionen kan också kontrasteras mot det som Irit Rogoff har kallat ”embodied
criticality”. Rogoff beskriver hur denna typ av kritik opererar inifrån det problem som
ska undersökas, om än med viss teoretisk medvetenhet. Rogoff skriver exempelvis: ”So
it would seem that criticality is in itself a mode of embodiment, a state from which one
cannot exit or gain a critical distance but which rather marries our knowledge and our
experience in ways that are not complimentary.” Som redogörelsen ovan gjort tydligt
förstår också jag det som att tolkningen producerar mening snarare än avtäcker sanning.
Men det Rogoff beskriver är en situation där gränserna mellan kritiker eller forskare,
undersökning och meningsproduktion lösts upp. Se vidare Irit Rogoff, ”Smuggling:
An Embodied Criticality”, http://transform.eipcp.net, 12/11 2014 (först presenterat på
konferensen Transform: The Future of Institutional Critique, 12–13/10 2005 på Lentos
Kunstmuseum, Linz, Österrike).
32. Marcel Duchamp, ”The Creative Act”, i The New Art: A Critical Anthology, red.
Gregory Battcock, New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1966, s. 23–26 (först presenterad
på The Convention of the American Federation of Arts, Houston, Texas, april 1957);
Umberto Eco, The Open Work, övers. Anna Cancogni och Bruce Merry, London: Hutchinson Radius, 1989 (sammanställning av texter publicerade 1962, 1964 och 1968);
Ulf Linde, Spejare: en essä om konst, Stockholm: Bonniers, 1960. Se även Hans Hayden,

instruktioner, tankeprocesser eller händelser innebar det att själva definitionen av konst var satt under förhandling.33 Därmed förändrades också betraktarens roll från betraktare av visuella objekt till verkställare av instruktioner,
deltagare i en process eller medskapare i en situation. När definitionen av
konst på detta sätt vidgades kom också de konventioner och regelverk som
ändå vidmakthåller en åtskillnad mellan konst och icke-konst att bli ett
ämne för diskussion.
Vid denna tid (1964) presenterade Arthur C. Danto en definition av
konst som baserades på de historiska, kulturella och sociala ramverk som
omger den (den så kallade konstvärlden).34 Tankarna kom att utvecklas av
bland andra George Dickie till en institutionell konstteori.35 Deras olika
definitioner till trots bidrog de till att vidga föremålet för analys.36 Förutom
verk och konstnärer blev nu också de makthierarkier och sociala och ekonomiska relationer som omger konsten tänkbara ämnen för studium. Både
Danto och Dickie förhåller sig framförallt kunskapsteoretiskt till problemet
och säger inte särskilt mycket om agenterna i denna konstvärld, varken hur
de agerar eller varifrån de får sitt mandat.
 odernismen som institution: om etableringen av ett estetiskt och historiografiskt paradigm, EsM
löv: Östlings bokförlag Symposion, 2006, s. 239–265.
33. För en sammanfattning skriven av aktörer på fältet, se Lucy Lippard och
John Chandler, ”Konstens dematerialisering” (”The Dematerialization of Art” 1968), i
Konceptkonst, red. Sven-Olov Wallenstein, övers. Kim West, Skriftserien Kairos 11, Stockholm: Raster, 2006, s. 55–77; Lucy Lippard, ”Flyktförsök” ”Escape Attempts” 1995), i
Konceptkonst, red. och övers. Sven-Olov Wallenstein, Skriftserien Kairos 11, Stockholm:
Raster, 2006, s. 248–278.
34. Arthur C. Danto, ”The Artworld”, i The Journal of Philosophy, vol. 61, nr 19,
1964, s. 571–584. Tankarna utvecklades i Arthur C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1981.
35. George Dickie, ”Defining Art”, American Philosophical Quarterly, vol. 6, nr 3, juli
1969, s. 253–256; George Dickie, Aesthetics: An Introduction, Indianapolis: Pegasus, 1971;
George Dickie, Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis, Ithaca: Cornell University
Press, 1974; George Dickie, The Art Circle: A Theory of Art, New York: Haven Publications, 1984.
36. Danto talar om ett slags spjutspetskonst, ett avantgarde som hela tiden uppfinner nya positioner utifrån vilka något kan presenteras som konst. Dickie undviker alla
sådana värderande konsekvenser. Enligt honom kan i princip alla ta del av konstvärlden.
De i hans definition grundläggande beståndsdelarna, konstnärsrollen, presentationsrollen och publikrollen är något som vi lär oss redan som små barn (”artist”) då vi ritar
en teckning (”works”), ber någon att sätta upp den på kylskåpet (”presentation”) för
framtida beskådande (”an artworld public”), Dickie, The Art Circle, s. 83.
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De parallella konstnärliga undersökningarna var ofta betydligt mer
sociologiskt inriktade i den mening att de undersökte vad dessa ramverk
bestod i (det vill säga vilka ideologier, ekonomier eller hierarkier som de
engagerade).37 Ändå finns ett tydligt släktskap mellan den (teoretiska) institutionella konstteorin och den (konstnärliga) institutionella kritiken. Slutsatsen att konst definieras utifrån dess ekonomiska, ideologiska och teoretiska ramar (snarare än utifrån en i verket inneboende egenskap) gjorde att
uppmärksamheten riktades mot just dessa yttre ramverk. Konstinstitutionen
betecknar här inte i första hand det fysiska rum som hyser konstutställningar, utan ett diskursivt fält som innefattar en rad olika aktörer, platser
och praktiker.38
Det konstbegrepp som den institutionella konstteorin genererar är en
given utgångspunkt för detta arbete. Moderna Museet förstås här som en
normerande konstinstitution, i den mening att det är en plats med kapacitet
att legitimera föremål och företeelser som konst. Däremot syftar arbetet inte
till att utreda hur denna transformation går till (det vill säga de sociala, historiska eller ekonomiska ramar som utgör villkoren för denna institutions normerande kapacitet). Jag avstår från detta eftersom jag här vill undersöka den
typ av politik som ett verk, när det väl är accepterat som konst, kan sägas utöva.

Metod
Avhandlingens syfte – att synliggöra förhållanden mellan konst, konstinstitution och politik – kringskärs av valet av tillvägagångssätt, fallstudier.39
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37. Jag tänker på konstnärer som Michael Asher, Daniel Buren, Graciela Carnevale, Hans Haacke och Mierle Laderman Ukeles. Brian O’Doherty, konstnär och kritiker
sammanfattade några av huvudargumenten i en rad artiklar som publicerades i Artforum
under 1970-talet, senare sammanställda i Brian O’Doherty, Inside the White Cube: The
Ideology of the Gallery Space, Berkeley: University of California Press, 1976; 1999.
38. Miwon Kwon har i sin genomlysning av begreppet platsspecificitet historiserat
denna diskussion. Miwon Kwon, One Place after Another: Site-Specific Art and Locational
Identity, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002.
39. Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (Case study research in education 1988), övers. Björn Nilsson, Lund: Studentlitteratur, 1994. Följande diskussion om
fallstudiens problem och förtjänster är influerad av Mieke Bal, se Bal, Of What One Cannot Speak, s. 4–7. Bal själv finner begreppet fallstudie alltför problematiskt och föredrar
uttrycket teoretiska objekt (”theoretical objects”), ett begrepp som hon i sin tur lånar
från Hubert Damisch. Ibid., s. 7.

Analyserna av Pontus Hulténs visningsmagasin, Moderna Museet Projekt
och Forty-Part Motet gör det möjligt att säga något om dessa fall, och om hur
de engagerar betraktaren i det specifika (fysiska och diskursiva) rum som är
Moderna Museet Stockholm. Eftersom avhandlingens fokus genomgående
ligger på den mer generella frågan om konst, konstinstitution och politik
finns det en ansats att säga något utöver de enskilda fallen. Slutmålet är dock
inte en generaliserad diskussion. Snarare avser jag att åstadkomma ett slags
abstrahering genom sammanläggning, viktning och jämförelse mellan och
av de studerade fallen. Genom att fokusera på en aspekt i respektive fall,
frågan om politik, är det möjligt att vinna vissa insikter i hur just dessa fall
och denna plats aktualiserar begreppet politik.
Det finns i arbetet en viktig åtskillnad – och överlappning – mellan
studieobjekt och fall. Avhandlingens studieobjekt, som kan sammanfattas
med problemkomplexet konst–politik så som det utspelar sig på en normerande konstinstitution något före och parallellt med författandet av denna
text, är både en utgångspunkt och ett resultat. Analyserna av de enskilda
fallen är ett sätt att konkretisera detta studieobjekt, samtidigt som studieobjektet i egentlig mening inte fanns före analyserna. På motsvarande sätt
är de teoretiska verktyg som används i analyserna delvis resultat av dessa
analyser. Metodologiskt sker det i arbetet en växelverkan mellan teori och
material samt mellan studieobjekt och fall. I den meningen kan arbetet sägas
vara explorativt; tyngdpunkten ligger på den process som undersökningen
i sig utgör. Min användning av fallstudierna är därför pragmatisk – Pontus
Hulténs visningsmagasin, Moderna Museet Projekt och Forty-Part Motet ger
alla olika aspekter på konst, konstinstitution och politik, vilket är det som
jag betraktar som mitt egentliga studieobjekt. Jag fokuserar på de aspekter i
visningsrummet, utställningsserien och utställningen som leder mig vidare
i undersökningen av triaden konst, konstinstitution och politik.

Forskningsöversikt
Mycket har skrivits om konst och politik, däremot är det svårt att tala om
den specifika ingång jag har till ämnet här som ett egentligt forskningsfält.
Mieke Bals relativt nyutgivna trilogi på temat konst och politik ligger dock
nära detta arbete i själva angreppssättet. Utifrån tre konstnärskap förankrar
Bal där sitt resonemang kring konst och politik i verks- och utställnings
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analyser.40 Jag har valt att lägga huvuddelen av mina referenser till konst
(eller i många fall det vidare begreppet estetik) och politik i anslutning
till enskilda analyser för att undvika en snårig och alltför lång forsknings
översikt. Politik som begrepp preciseras och kontextualiseras dock för sig i
nästkommande kapitel, ”Begreppet politik”.
Därutöver vill jag ändå för det analytiska sammanhangets skull nämna
några centrala verk där konst har relaterats till politik i diskussioner kring
det näraliggande temat konst och offentlighet. Rosalyn Deutsches Evictions:
Art and Spatial Politics (1996) har varit betydelsefull för diskussionen under
den senare delen av 1990- och tidiga 2000-talet.41 Den offentliga sfär som
Deutsche talade om var inte primärt lokaliserbar till ett visst rum (gatan
eller torget) utan löpte genom både fysiska platser och in i subjektens själva
jag-blivande. Den offentlighet Deutsche beskrev var i hög grad en fråga om
hur mening och identiteter produceras. Miwon Kwons genomlysning av
begreppet platsspecificitet i One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity (2002), är viktig både inom området och för denna studie.42 I
analyserna återkommer jag framförallt till det som Kwon har karaktäriserat
som en diskursiv platsspecificitet. Dessa utredningar av konstens placering
i, eller relation till, en offentlighet tangerar ytterligare ett tema som har
betydelse för denna studie, det om betraktarens deltagande. I Nicolas Bourriauds reflektion över hur en generation konstnärer under 1990-talet kom
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40. Bal, Of What One Cannot Speak; Mieke Bal, Endless Andness: The Politics of Abstraction According to Ann Veronica Janssens, London och New York: Bloomsbury Academic,
2013; Mieke Bal, Thinking in Film: The Politics of Video Installation According to Eija-Liisa
Ahtila, London och New York, 2013. Metodologiskt har dock de begrepp som Bal utvecklat i tidigare texter, som artikeln ”Semiotics and Art History”, skriven tillsammans
med Norman Bryson och Looking In: The Art of Viewing varit mer relevanta, se diskussionen i teoriavsnittet ovan.
41. Rosalyn Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics, Cambridge, Massachusetts:
MIT Press, 1996. Ett centralt kapitel, ”Agoraphobia”, finns översatt till svenska som
”Agorafobi” av Kim West i Konst, makt och politik, red. Simon Sheikh, Skriftserien Kairos:
12, Stockholm: Raster, 2007.
42. Kwon, One Place after Another. Se även Suzanne Lacy, red., Mapping the Terrain:
New Genre Public Art, Seattle, Washington: Bay Press, 1995 och en återblickande reflektion av samma författare i ”Time and Place: New Genre Public Art a Decade Later”, i
The Practice of Public Art, red. Cameron Cartiere och Shelly Willis, London: Routledge,
2008, s. 18–32; Erika Suderburg, Space, Site, Intervention: Situating Installation Art, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000; Håkan Nilsson, red., Placing Art in the Public Realm, Huddinge: Södertörns högskola och Konstfack, 2012 (bidragen presenterades
först på en konferens med samma titel på Konstfack 2007).

att inkludera betraktarna som deltagare låg fokus framförallt på deras fysiska
samvaro i verken, Esthétique relationnelle (1998).43 Konstinstitutionen framstod i Bourriauds text som en ram som möjliggjorde en viss typ av samvaro.
Detta blev utgångspunkten även i de besläktade men inte helt överlappande
kritiska granskningarna av konstinstitutionen som socialt rum under det
tidiga 2000-talet. I publikationen Verksted, utgiven 2003, betecknades denna
tendens som New Institutionalism.44 Dessa texter är ofta skrivna inifrån fältet
och var ett led i en curatoriell praktik som utgick från reflektioner kring
konstinstitutionen och utställningsmediet som sådant. Denna typ av litteratur fungerar delvis som material i avhandlingens tredje kapitel.45
På ett mer övergripande plan betecknar konstinstitution i denna studie
inte bara konstmuseets fysiska byggnad, utan också och framförallt en konceptuell markering av konstbegreppet. Emellanåt sammanfaller dessa två
43. Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, (Esthétique relationnelle 1998), övers.
Simon Pleasance och Fronza Woods, Dijon: Les presses du réel, 2002. Se även Grant
H. Kester, Convesration Pieces: Community and Communication in Modern Art, Berkeley:
University of California Press, 2004; Claire Bishop, Installation Art; Claire Bishop, red.,
Participation, London, Cambridge, Massachusetts: Whitechapel, The MIT Press, 2006;
Anna Dezeuze, red., The ”do-it-yourself ” Artwork: Participation from Fluxus to New Media,
Manchester: Manchester University Press, 2010 och utställningskatalogen The Art of
Participation: 1950 to Now, red. Rudolf Frieling, San Francisco, London och New York:
Museum of Modern Art och Thames & Hudson, 2008. Som historiska referenspunkter
till 1990- och 2000-talens diskussioner, se Duchamp, ”The Creative Act”; Eco, The Open
Work; Linde, Spejare. Se även Hayden, Modernismen som institution, s. 239–265, samt diskussionen kring begreppet konstinstitution på s. 26–28 ovan.
44. Jonas Ekeberg, red., Verksted: New Institutionalism, nr 1, 2003 (Oslo: Office for
Contemporary Art Norway, 2003). Maria Lind har använt uttrycket ”contructive institutional critique”, i ”RSVP, or: What Rhythm, Scale and Format Can Do with Art”, i
Selected Maria Lind Writing, s. 146. Se även Simon Sheikhs redogörelse för denna tendens
i Sheikh, Exhibition-Making and Political Imaginaries, s. 88–107 och Mikkel Bolts kritik av
densamma i ”Grænser for deltagelse: den progressive kunstinstitution, ’participations’diskursen og krisen”, i Kultur & Klasse, vol. 43, nr 118, s. 193–204.
45. Jerôme Sans, Marc Sanchez och Vincent Honoré, red., What do You Expect from
an Art Institution in the 21st Century?, Tokyobook, Paris: Palais de Tokyo, 2003; Nina
Möntmann, red., Art and its Institutions: Current Conflicts, Critique and Collaborations, London: Black Dog Publishing, 2006; Jorinde Seijdel, red., Art as a Public Issue: How Art
and its Institutions Reinvent the Public Dimension, Rotterdam: NAi Publishers, 2008; Maria
Lind, Selected Maria Lind Writing, red. Brian Kuan Wood, New York: Sternberg Press,
2010; Simon Sheikh, Exhibition-Making and Political Imaginaries, s. 88–107. Se även Rosalind Krauss tidiga och prognostiskt hållna artikel ”The Cultural Logic of the Late
Capitalist Museum”, i October: Art, Theory, Criticism, Politics, vol. 54, höst 1990, s. 3–17.

33

aspekter, i andra fall inte. Idén om konstmuseet som konstbegreppets fysiska
kropp har historiserats av Douglas Crimp i den ofta citerade artikeln ”On the
Museum’s Ruins”.46 Crimps ansats bör förstås utifrån det tidiga 1980-talets
amerikanska sammanhang som den författades i. Dess övergripande ärende
var att peka ut och formulera ett skifte från modernism till postmodernism.
Konstmuseet analyseras i det sammanhanget som en uppsättning mekanismer som möjliggör en konstruerad berättelse om konstens utveckling som
resulterar i modernistisk formalism. I en kritisk museologi, emellanåt kallad
new museology, har museet granskats som samhällsinstitution, där historiografi, genusperspektiv och postkoloniala teorier haft betydelse.47
Under 1990-talet och 2000-talets första decennium har också en mer
generell historieskrivning över konstmuseet som institution ägt rum. Konstmuseet lyfts i denna typ av forskning ofta fram som en aktiv pol i konstvärlden (jämte konstkritik, konstmarknad, konstnärer och publik). 48 Som en
historik över konstutställningen som medium under 1800- och 1900-talen
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46. Artikeln publicerades först i tidskriften October: Art, Theory, Criticism, Politics,
vol. 13, sommar 1980, och sedan i boken som den fått namnge tretton år senare, Douglas
Crimp, On the Museum’s Ruins, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1993.
47. Peter Vergo, red., The New Museology, London: Reaktion Books, 1989; Tony
Bennett, ”The Exhibitionary Complex”, i Thinking About Exhibitions, red. Bruce W. Ferguson, Reesa Greenberg och Sandy Nairne, London och New York: Routledge, 1996;
2009, s. 81–112 (först publicerad i New Formations 1988); Carol Duncan, Civilizing Rituals:
Inside Public Art Museums, London, New York: Routledge, 1995; 2007; Mary Anne Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern
Art, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998. Även konstnärer och curatorer bidrog
parallellt med kritiska granskningar av museet som institution. Bland de mer välciterade
återfinns Andrea Frasers Museum Highlights: A Gallery Talk på Philadelphia Museum of
Art, 1989, Fred Wilsons Mining the Museum i samarbete med The Contemporary Museum, Baltimore på Maryland Historical Society, Baltimore, 1992–1993 och utställningen
The Museum as Muse: Artists Reflect på Museum of Modern Art i New York, 14/3–1/6 1999.
48. Dan Karlholm, Handböckernas konsthistoria: om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland under 1800-talet, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1996; Andrew McClellan, Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in
Eighteenth-Century Paris, Berkeley: University of California Press, 1994; 1999; Karsten
Schubert, The Curator’s Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution
to the Present Day, London: Ridinghouse, 2000; 2009; Dan Karlholm, Art of Illusion: The
Representation of Art History in Nineteenth-Century Germany and Beyond, Berlin: Peter Lang,
2004, framförallt kapitel fyra, ”The Real Metaphor of Art History”, s. 191–255; David
Carrier, Museum Skepticism: A History of the Display of Art in Public Galleries, Durham: Duke
University Press, 2006; Andrew McClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, Berkeley: University of California Press, 2008.

har Charlotte Klonks Spaces of Experiences, utgiven 2009, gett perspektiv på
det sena 1990-talets och tidiga 2000-talets utställningspraktiker, som är
ämnet för denna studie.49 Klonks ärende är att nyansera bilden av det ljusa,
sparsmakade utställningsrum (den så kallade vita kuben) som 1900-talets
dominerande utställningsdesign. Istället pekar Klonk på hur århundradet
präglats av skiftande utställningsideal och drar till och med slutsatsen att
den vita kuben, som isolerad och autonom plats, aldrig funnits. Det är ett
påstående som jag får anledning att återkomma till i analyserna.
Fokuseringen på konstutställningen, snarare än stilen, konstverket eller
konstnären, innebar också att curatorn blev ett ämne för studium under
1990-talet. Det var vid denna tid som yrkesrollen professionaliserades, dels
genom formaliserade utbildningar, dels i samband med de tillfälliga, internationella utställningarnas allt större betydelse.50 Denna litteratur är delvis
49. Charlotte Klonk, Spaces of Experience: Art Gallery Interiors from 1800 to 2000, New
Haven: Yale University Press, 2009. Se även Lewis Kachur, Displaying the Marvelous:
Marcel Duchamp, Salvador Dalí, and Surrealist Exhibition Installations, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001 och Bruce Altshulers sammanställning av dokumentationsoch arkivmaterial från ett antal konstutställningar från 1800-talets mitt till det tidiga
2000-talet, Bruce Altshuler, red., Salon to Biennial: Exhibitions that Made Art History. Vol.
1, 1863–1959 (London: Phaidon, 2008) och Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art
History. Vol. 2, 1962–2002 (London: Phaidon, 2013). Se även Jeff Werners och Kristoffer
Arvidssons lokala undersökning av utställningar på Göteborgs konstmuseum, Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Hängda och utställda: om hängningarnas och utställningarnas
historia på Göteborgs konstmuseum, Göteborg: Göteborgs konstmuseum, 2009. En mer
teoretiskt grundad reflektion över utställningsmediet, med ansats till metodutveckling,
finns i Maria Hirvi-Ijäs, Den framställande gesten: om konstverkets presentation i den moderna
konstutställningen, diss., Stockholm: Raster Förlag, 2007.
50. L’École du Magasin, Grenoble, startade en curatorutbildning 1987, därpå
följde Royal College of Art, London, som öppnade 1992 och De Appel i Amsterdam,
1994, se Altshuler, Biennials and Beyond, s. 18; Andrea Bellini, ”Curatorial Schools”, Flash
Art, nr 250, oktober 2006, s. 88–92. I Stockholm startade Konstfack en curatorutbildning 1998, och Konstvetenskapliga institutionen (nuvarande Institutionen för kultur
och estetik) vid Stockholms universitet öppnade sin curatorutbildning 2003. Vad gäller litteratur finns den på fältet tidiga Natalie Heinich och Michael Pollak, ”From Mu
seum Curator to Exhibition Auteur: Inventing a Singular Position” (”Du conservateur
de musée à l’auteur d’expositions: l’invention d’une position singulière”, i Sociologie du
Travail, 1989), i Thinking About Exhibitions, red. Bruce W. Ferguson, Reesa Greenberg
och Sandy Nairne, övers. Robert McGee, London och New York: Routledge, 2009, s.
231–250. Se även den svenska antologin Power Ekroth m.fl., red., Expositioner: antologi
om utställningsmediet (Stockholm: Stockholms universitet, 2000) som reflekterar dels
över curatorrollen och dels över utställningsmediet. Redan 1966 kallade dock Gregory
Battcock curatorn för ”the creator of the exhibition”, Gregory Battcock, ”Introduction”,
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skriven inifrån fältet, curatorer reflekterar över sina egna metoder och över
yrkesrollens historiska rötter.51
Moderna Museet som institution har varit föremål för ett antal vetenskapliga undersökningar.52 Andra publikationer som museet har gett ut har
haft betydelse därför att de gett en ögonblicksbild av hur man på museet
uppfattat sin historia, samling eller verksamhet vid en given tidpunkt.53
Till denna kategori hör också chefers eller andra centrala personers do-
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i The New Art: A Critical Anthology, red. Gregory Battcock, New York: E. P. Dutton &
Co., Inc., 1966, s. 17 och i anslutning till Documenta 5, 1972 anklagade Daniel Buren
Harald Szeemann för att ha skapat en metautställning som mer fokuserade på utställningen som sådan än på de enskilda verken, Daniel Buren, ”Exhibition of an Exhibition”, i D
 ocumenta 5, publicerad i Biennials and Beyond, s. 171–172.
51. Se exempelvis Stephen Robert Frankel, red., Words of Wisdom: A Curator’s Vade
Mecum on Contemporary Art, New York: Independent Curators International, 2001; Tobia Bezzola, red., Harald Szeemann: With By Through because Towards Despite. Catalogue of
All Exhibitions 1957–2005, Wien: Springer, 2007; Hans Ulrich Obrist, A Brief History of
Curating, red. Lionel Bovier, Zürich: JRP, Ringier, 2008; Elena Filipovic, Marieke van
Hal och Solveig Øvstebø, red., The Biennial Reader: An Anthology of Large-Scale Exhibitions
of Contemporary Art, Ostfildern och Bergen: Hatje Cantz och Bergen Kunsthall, 2010.
52. Patrik Lars Andersson, Euro-Pop: The Mechanical Bride Stripped Bare in Stockholm,
Ann Arbor: UMI, 2006; Kornelia Voelske, Pontus Hultén: Das Moderna Museet Stockholm.
Ein museumsdidaktisches Leitmodell, Greifswald: Universität Greifswald, Philosophische
Fakultät, 2002; Pech, ”Ararat”, i Arkitektur och motstånd, s. 98–131; Tellgren, Historieboken; Annika Öhrner, ”Avantgarde i rörelse”, i Barbro Östlihn & New York: konstens rum och
möjligheter, Göteborg och Stockholm: Makadam, 2010, s. 143–182; Helena Mattsson,
”Life as a Full-Scale Demonstration: Konsument i oändlighet, 1971”, i Place and Displacement: Exhibiting Architecture, Thordis Arrhenius m.fl., red., Zürich: Lars Müller, 2014,
s. 53–64; Annika Öhrner, ”The Moderna Museet in Stockholm: The Institution and the
Avant-Garde”, i A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950–1975,
Volume 3, red. Tania Ørum och Marianne Ping Huang, Leiden: Brill, under utgivning
2015. Se även not 15 ovan. Det pågår i skrivande stund ett antal forskningsprojekt som
på olika sätt berör Moderna Museet, flera med ett särskilt fokus på Pontus Hultén. Här
nämner jag dock endast publicerat material.
53. 3 års inköp: Moderna Museet. April–juni 1963, red. K. G. Hultén, Moderna Museets utställningskatalog nr 29, Stockholm: Moderna Museet, 1963; Birgitta Arvas m.fl.,
red., Katalogen över Moderna Museets samlingar av svensk och internationell 1900-talskonst,
Stockholm: Moderna Museet, 1976; Keith Bradfield m.fl., red., Katalogen över Moderna
Museets samlingar av svensk och internationell 1900-talskonst. Supplement, Stockholm: Moderna Museet, 1983; Monica Nieckels och Olle Granath, red., Moderna Museet 1958–1983,
Stockholm: Moderna Museet, 1983; Cecilia Widenheim, Magnus af Petersens och Teresa Hahr, red., Moderna Museet: boken, Stockholm: Moderna Museet, 2004; John Peter
Nilsson, red., Det andra önskemuseet, Stockholm och Göttingen: Moderna Museet och
Steidl Verlag, 2010.

kumentationer, minnesbilder eller biografier.54 Moderna Museets historia
sammanfaller också med Nationalmuseums.55 Fram till 1976 var museet på
Skeppsholmen Nationalmuseums avdelning för modern konst, om än i en
fristående byggnad.56 1976–1999 var Moderna Museet, tillsammans med
Nationalmuseum och Östasiatiska Museet, en del av myndigheten Statens
konstmuseer. Först 1 juli 1999 blev Moderna Museet en egen myndighet
med egen budget och styrelse.57
Litteraturen kring de specifika fallen är mer begränsad. Det handlar om
enstaka artiklar, recensioner eller utställningskataloger. I fallet Pontus Hulténs visningsmagasin förekommer en rad kortare artiklar och recensioner i
samband med magasinets öppnande, varav tre mer substantiella är Daniel
Birnbaums ”Man and Machine” publicerad i Artforum, Stuart Burchs ”Sliding Doors” i Museum Practice Magazine och Lena Forms ”Konst i rörelse på
Moderna Museet” i tidskriften Arkitektur, samtliga publicerade 2008.58 I fallet Moderna Museet Projekt har Rebecca Gordon Nesbitts artikel i Paletten,
”MMP 1998–2001: tillbakablickande analys”, Andreas Gedins ”Moderna
Museet Projekt” i Tidningen M: Moderna Museets Vänner, samt curatorn Maria Linds egna redogörelser för serien tillhandahållit information.59 Det finns
54. Bo Wennberg, Moderna Museet: en konstbok från Nationalmuseum, Årsbok för
svenska statens konstsamlingar, Stockholm: Ehlin, 1957; Olle Granath, Slutbok: tio år
med Moderna Museet, Stockholm: Carlssons, 1991; David Elliott, Teresa Hahr och Nina
Öhman, red., Moderna Museet: Modern Museum, London: Scala Books, 1998; Bo Wennberg, ”En berättelse om Moderna Museets tillkomst”, Konsthistorisk tidskrift, vol. 66, nr
1, 2000, s. 41–48.
55. Per Bjurström, Nationalmuseum 1792–1992, Stockholm: Nationalmuseum,
1992; Per Widén, Från kungligt galleri till nationellt museum: aktörer, praktik och argument i
svensk konstmuseal diskurs ca 1814–1845, Hedemora: Gidlund, 2009.
56. ”Regeringskansliets rättsdatabaser. SFS nr 1976:439”, www.regeringen.se, 27/11
2014; ”Regeringskansliets rättsdatabaser. SFS nr 1988:677”, www.regeringen.se, 27/7
2012.
57. ”Regeringskansliets rättsdatabaser. SFS nr 1999:562”, www.regeringen.se, 25/6
2012.
58. Daniel Birnbaum, ”Man and Machine: Daniel Birnbaum on Renzo Piano’s
Pontus Hultén Study Gallery”, i Artforum, september 2008, s. 157; Stuart Burch, ”Sliding Doors”, i Museum Practice Magazine, höst 2008, s. 18–23; Lena From, ”Rum för
konst”, i Arkitektur, nr 4, 2008, s. 14-21.
59. Rebecca Gordon Nesbitt, ”MMP 1998–2001: Tillbakablickande analys”, i Paletten, vol. 256–257, nr 2–3, 2004, s. 18–23; Andreas Gedin, ”Moderna Museet Projekt”,
i Tidningen M: Moderna Museets vänner, nr 4, 2001, s. 5–13; Maria Lind, ”Learning from
Art and Artists”, i Selected Maria Lind Writing, red. Beatrice von Bismarck, New York:
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ett antal kataloger och artiklar publicerade kring Janet Cardiffs och George
Bures Millers konstnärskap, dock inte någon som utgår specifikt från installationen Forty-Part Motet.60 I analysen återkommer jag till The Walk Book,
men då framförallt som ett exempel på en så kallad ljudpromenad.61 Jag har
också intervjuat respektive curator.62
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Sternberg Press, 2010 (först publicerad i Curating in the 21st Century, 2001); Maria Lind,
”RSVP, or: What Rhythm, Scale and Format can do with Art”, i Selected Maria Lind Writing, red. Brian Kuan Wood, New York: Sternberg Press, 2010 (först publicerad i NU:
The Nordic Art Review, 2002).
60. För en sammanställning av kataloger och ett urval artiklar, se Cardiffs och
Bures Millers hemsida, www.cardiffmiller.com , 27/12 2014. Se framförallt Catherine
Crowston, red., The Murder of Crows, Ostfildern: Hatje Cantz, 2011, som behandlar den
storskaliga ljudinstallationen The Murder of Crows (2008) som i sitt format har vissa likheter med Forty-Part Motet. Cardiffs konstnärskap berörs också i Claire Bishop, Installation Art: A Critical History, London: Tate Publishing, 2005; 2010, s. 99–101.
61. Mirjam Schaub, Janet Cardiff: The Walk Book.
62. Maria Lind, intervju av Anna Lundström, 12/12 2009; Cecilia Widenheim, intervju av Anna Lundström, 7/2 2011; Magnus af Petersens, intervju av Anna Lundström,
23/4 2009.

1

BEGREPPET POLITIK

Redan det faktum att Moderna Museet är en statligt finansierad institution
gör att det är föremål för viss politisk styrning. I egenskap av statlig myndighet har Moderna Museet ett tydligt formulerat uppdrag och ett antal reella
åtaganden. Dessa formuleras i instruktioner som kompletteras med årliga
regleringsbrev. Museet svarar med årsrapporter.63 De instruktioner och regleringsbrev som är aktuella för den period som undersöks här speglar också
de mer generella kulturpolitiska målen som formulerades i propositionen
Kulturpolitik 1996.64 I denna kommunikation mellan museet och kulturdepartementet framträder ett svar på frågan huruvida Moderna Museet kan
betraktas som en plats för politik – regeringens. Moderna Museet är på
denna nivå en arena för ett (parti)politiskt spel som förändras i takt med
kulturpolitiska utredningar och ideal. Denna studie utgår från en vidare
definition av begreppet politik. Till skillnad från årsredovisningarnas kvan63. Mellan 1998 och 2008 har Moderna Museet arbetat under tre förordningar
med instruktioner: SFS 1988:677, som trädde i kraft 1/7 1988, SFS 1999:562, som trädde
i kraft 1/7 1999 och SFS 2007:1177, som trädde i kraft 1/1 i 2008, www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/, 27/7 2012.
64. Göran Persson och Marita Ulvskog, Kulturpolitik. Regeringens proposition
1996/97:3, 1996. För en undersökning av hur den svenska kulturpolitiken artikuleras och
formeras under 1900-talet, se även My Klockar Linder, Kulturpolitik: formeringen av en
modern kategori, diss., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014.
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titativa analys av huruvida Moderna Museet är en offentlig och demokratisk
plats utförs här kvalitativa studier av enskilda fall. Verktygen är därför inte
besöksstatistik, publikundersökningar eller gästböcker, utan läsningar av de
specifika situationer som enskilda utställningar inrättar. Undersökningen
behandlar inte uppgifter om de faktiska besökarnas kön, geografiska hemvist
eller utbildningsbakgrund men fokuserar hur utställningar och verk tilltalar
betraktare på ett principiellt plan. Ytterst handlar det om att åskådliggöra
den politik som respektive utställningssituation kan sägas generera.
Samtidigt är dessa dokument styrande – de anger ramarna för vad museet
vid en viss tidpunkt har mandat att göra. Som sådana är de en del i vad som
utgör varje utställnings, series, eller utställningsrums första personstilltal,
det Bal kallar museal discourse.65 Den nivå av kulturpolitisk styrning som
framkommer i kulturpolitiska utredningar, instruktioner, regleringsbrev
och årsredovisningar bildar sammantaget en ram för varje påstående som
museet gör (i form av utställningar, pedagogisk verksamhet, program och
forskning).
Mer centralt för denna studie är dock det som inom kontinentalfilosofisk
tradition brukar betecknas som det politiska. Begreppet det politiska som
något skilt från politik myntades av Carl Schmitt i Der Begriff des Politischen
(1932) och introducerades i Frankrike av Paul Ricœur i essän ”Le paradoxe politique”, publicerad i tidskriften Esprit 1957.66 Centre de recherches
philosophiques sur le politique, grundat av Philippe Lacoue-Labarthe och
Jean-Luc Nancy vid École normale supérieure i Paris (1980–1984) blev en
viktig plats för reflektioner kring politik, hos bland andra Alain Badiou och
Claude Lefort.67 Inom konstfältet återkommer framförallt Hannah Arendt,
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65. Bal, Looking In, s. 161–162.
66. Carl Schmitt, The Concept of the Political (Der Begriff des Politischen 1932), övers.
George Schwab, Chicago: University of Chicago Press, 1996; 2007; Paul Ricœur, ”The
Political Paradox” (”Le paradoxe politique”, i Esprit, maj 1957), i History and Truth, övers.
Charles A. Kelbley, Evanston: Northwestern University Press, 1965; 2007.
67. Centret hade sin upprinnelse i en konferens som Philippe Lacoue-Labarthe
och Jean-Luc Nancy ordnade kring Jacques Derrida och politik, Les fins de l’homme, i
Cerisy-la-Salle, 1980, se publikationen Philippe Lacoue-Labarthe och Jean-Luc Nancy,
red., Rejouer le politique: travaux du Centre de recherches philosophiques sur le politique, Paris:
Editions Galilée, 1981. Se även Philippe Lacoue-Labarthe och Jean-Luc Nancy, Retreating The Political, som består av en samling texter publicerade mellan 1979 och 1983, red.
och övers. Simon Sparks, London och New York: Routledge, 1997; Jean-Luc Nancy,
The Inoperative Community (La communauté désœuvrée 1986), red. och övers. Peter Connor
m.fl., Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

Chantal Mouffe och Jacques Rancière som referenser.68 Begreppen varierar
mellan de olika författarna. Rancière använder exempelvis politik för det som
Mouffe benämner det politiska och polis för det som hon kallar politik. Även
Arendt använder det grekiska begreppet polis, men framförallt för att tala om
den grekiska stadsstat som det egentligen hänvisar till. Polis var i det antika
Grekland både en fysisk plats i staden (där politik utövades) och en aktivitet
(det sätt på vilket medborgarna administrerade det gemensamma livet).69
Denna variation av begrepp till trots återfinns hos respektive författare
en åtskillnad mellan en operativ och en tänkbar politik. Till skillnad från
politik (la politique), som är det administrativa organiserandet av samhället i
partipolitiska, polisiära och rättsliga instanser verkar det politiska (le politique)
Claude Lefort, Democracy and Political Theory (Essais sur le politique 1986, samlar artiklar publicerade mellan 1978 och 1986), övers. David Macey, Cambridge: Polity Press,
1988; Alain Badiou, Peut-on penser la politique? (presenterat på konferenser vid Centre
de recherches philosophiques sur le politique, 1983 och 1984), Paris: Editions du Seuil,
1985; Alain Badiou, Being and Event (L’être et l’événement 1988), övers. Oliver Feltham,
London: Continuum, 2005; 2007. För en översikt över begreppets historia och utveckling, se Oliver Marchart, Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy,
Lefort, Badiou and Laclau, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
68. Då Arendt åberopas i konstsammanhang fokuserar man ofta på hennes beskrivning av det offentliga rummet som platsen för politiskt handlande. Se exempelvis
Hirvi-Ijäs, Den framställande gesten, s. 127–129 och passim; Catharina Gabrielsson, Att
göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar,
diss., Stockholm: Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska högskolan, 2006, s. 46ff; Ulrika
Björk och Anders Burman, red., Konsten att handla – konsten att tänka: Hannah Arendt om
det politiska, Stockholm: Axl Books, 2011. Chantal Mouffe utvecklar sin åtskillnad mellan politik och det politiska i Chantal Mouffe, Om det politiska (On the Political 2005),
övers. Oskar Söderlind, Stockholm: Tankekraft, 2008. Ett exempel på Mouffes medverkan på konstfältet finns i Chantal Mouffe, ”Art and Democracy: Art as an Agonistic
Intervention in Public Space”, i Art as a Public Issue: How Art and its Institutions Reinvent
the Public Dimension, red. Jorinde Seijdel, nr 14, Rotterdam: NAi Publishers, 2008. Mieke
Bal använder sig av Rancières resonemang i sin tolkning av Doris Salcedos konst, Bal, Of
What One Cannot Speak.
69. En kontroversiell aspekt i Arendts resonemang är att hon aldrig på allvar problematiserar det snäva medborgarbegrepp hon ärver från antiken. Arendt framhåller
den grekiska stadsstatens polis som ett förlorat ideal men nöjer sig i princip med att
konstatera att detta var en plats enkom för de fria män som var medborgare i den aktuella staden. Kvinnor, slavar och ”utlänningar” ägde inte tillträde till det offentliga rummet och den politiska aktiviteten. För en kritisk diskussion, se exempelvis Judith Butler,
”Kropparnas allians och gatans politik” (först presenterad som en föreläsning betitlad
”Bodies in Alliance and the Politics of the Street” 2011), övers. Göran Dahlberg och Elin
Talje, Glänta, nr 3–4, 2011, s. 31–48.
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på en samtidigt mer grundläggande och mer abstrakt nivå. Ytterst är det
politiska en instans varifrån det är möjligt att tänka och agera och det är
där demokrati och jämlikhet skulle kunna verka. Den del av den politiska
filosofin som ägnar sig åt det som här samlas under begreppet det politiska
tangerar de estetiska eller tolkningsteoretiska resonemang hos Mieke Bal,
Andrew Benjamin och Thierry de Duve som jag kommer att återkomma
till i analyserna.70 Begreppet det politiska används för att undersöka själva
villkoren för vårt sätt att vara i dagens samhälle. Arendts ambition är inget
mindre än att beskriva just människans villkor och det politiska handlandets
betydelser på ett närmast existentiellt plan.71 Frågorna rör exempelvis vad
det innebär att framträda som politisk varelse eller hur subjektet formas i
en gemenskap av andra. Hur kan vi förstå individen som samtidigt unik och
del av en gemenskap?
I följande analyser aktualiseras olika former av politik. De valda fallen
kommer att förstås både i relation till det som i vardagligt språk benämns
som politik och det som inom denna kontinentalfilosofiska tradition betecknas som det politiska. Spannet mellan begreppen öppnar för en rad
olika sätt att tänka kring konst, konstinstitution och politik. Begreppet det
politiska kräver dock vissa preciseringar för att dessa olika politiker, i plural, ska bli tydliga. I analyserna återkommer framförallt Rancières texter,
detta därför att hans politikbegrepp också formuleras som en estetik.72 I
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70. Se exempelvis Bal, Of What One Cannot Speak; Bal, Endless Andness; Bal, Thinking
in Film; Andrew Benjamin, ”Including Transformation: Notes on the Art of the Contemporary”, i The New Aestheticism, red. John J. Joughin och Simon Malpas, Manchester:
Manchester University Press, 2003; Thierry de Duve, ”Archaeology of Practical Modernism”, i Kant after Duchamp, s. 427–462.
71. Arendt kan exempelvis uttrycka sig som följer: ”I handlingar och ord uppenbarar människorna alltid vem de är, visar aktivt sitt väsens unika individualitet och träder in på världens scen, på vilken de tidigare inte varit synliga på det sättet, nämligen
så länge de inte tillfört världen något genom eget görande utan endast visat sin unika
kroppsgestalt och upphävt sin inte mindre unika stämma. Till skillnad från det någon
är, till skillnad från de egenskaper, gåvor, talanger och brister som vi har och som vi
åtminstone har så stor kontroll över att det står oss fritt att visa dem eller dölja dem, är
det i egentlig mening personliga Vem någon är undandraget vår kontroll eftersom det
ovillkorligen yppas i allt vi gör och säger.” Arendt, Människans villkor: vita activa (The
Human Condition 1958), övers. Joachim Retzlaff, Göteborg: Daidalos, 1998, s. 243.
72. Hannah Arendt fanns med som en viktig referenspunkt till ett relativt sent
skede i detta arbete. Jag fann dock till slut att hennes strikta uppdelning mellan en privat
och en offentlig sfär, som i sin tur genererar en rad motsatspar (som den mellan aktivt
politiskt handlande och reproduktivt görande, mellan det offentliga rummets synlighet

den meningen möjliggör Rancières tänkande inte bara en diskussion kring
relationen mellan konst och politik, utan framförallt ett sätt att tänka konst
som politik. Rancières användning av begreppen politik, estetik och konst är
dock okonventionella och kräver viss utredning. Till att börja med använder Rancière formuleringen ”delandet av det sinnliga” för att beskriva hur
samhället överlag är strukturerat:		
Det jag kallar delandet av det sinnliga är det system av sinnliga
evidenser som på samma gång synliggör existensen av ett gemensamt och de indelningar som där definierar de respektive
platserna och delarna. Ett delande av det sinnliga fixerar alltså
samtidigt ett delat gemensamt och exklusiva delar. Denna omfördelning av delar och platser grundar sig på ett delande av rum,
tider och aktivitetsformer som bestämmer själva det sätt på vilket
ett gemensamt blir tillgängligt för deltagande, och på vilket de
ena och de andra får del i detta delande.73

”Delandet av det sinnliga” är med andra ord en fras som visar hur samhället är strukturerat kring ett gemensamt som i sig rymmer olika delar eller
enskildheter. Frasen är tänkt att uppenbara gränserna mellan det gemensamma och dess delar, där vissa redan från början är synliga och hörbara på
”det gemensammas scen”, medan andra utesluts. Formuleringen talar också
om en aktivitet: ett ”delande” pågår som indikerar att det gemensammas
gränser på intet sätt är fixerade utan flyttbara och (potentiellt) under förhandling. Det andra ledet i frasen syftar på att denna samhällets struktur inte
är något som finns oberoende av de individer det innefattar, utan är något
som erfars och därmed upprättas i enskilda, levda erfarenheter. För att tala
om hur förändring äger rum, alltså hur ”delandet av det sinnliga” upprättar
nya indelningar, använder Rancière begreppen politik (som åtskild från polis
och alltså i linje med vad jag ovan summerat under begreppet det politiska)
och estetik.
och det privata livets mörker, mellan politikens stordåd och privatlivets intimitet) var
oförenlig med mina egentliga syften (som ju delvis är att nyansera denna typ av motsättning).
73. Jacques Rancière, ”Delandet av det sinnliga”, i Texter om politik och estetik (Le
partage du sensible: esthétique et politique 2000), red. Christina Kullberg, m.fl., övers. Christina Kullberg, Lund: Propexus, 2006, s. 200.
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För att bringa klarhet i hur begreppet politik, estetik och konst förhåller
sig till varandra talar Rancière om en ”politisk estetik” och en ”estetikens
politik”, där den förra syftar på konfliktytor i ”delandet av det sinnliga”
på ett generellt plan, och den senare på hur detta kan te sig i olika konstnärliga praktiker (som måleri, musik, dans, teater). Estetik är i Rancières
terminologi med andra ord ett betydligt vidare begrepp än konst, det är
ett begrepp han använder för att åskådliggöra hur samhällets delar förhåller sig till varandra och hur enskilda individer inbegrips eller utesluts ur
det gemensamma. Denna vida, och relativt abstrakta, förståelse av estetik,
äger resonans även då Rancière talar om konst i mer specifik bemärkelse.
Det finns i hans tänkande kring konst en ständig rörelse mellan kategorier
som konst och politik, samt mellan enskilda verk och samhällets organisation på ett mer övergripande plan. För att kunna diskutera konst på detta
genomkorsande sätt, utan att begreppet som sådant förlorar sin identitet,
talar Rancière om olika regimer för identifikation av konst. Dagens konstbegrepp är enligt Rancière ett uttryck för den estetiska regimens särskilda sätt
att göra saker och ting synliga och förnimbara, och sammanfaller historiskt med det moderna estetikbegreppet (från sent 1700-tal).74 Till skillnad
från den representationella eller mimetiska regim som föregick den estetiska,
identifieras konst inte längre utifrån hur väl det avbildar något. Inte heller
definieras konst utifrån dess förmåga att ge oss förebildlig kunskap om hur
vi ska leva, vilket var fallet i den så kallade etiska regimen.75 I den estetiska
regimen inrättar konst istället ett visst sensorium, eller en särskild form av
sinnlig erfarenhet. Det handlar där inte om konstnärens hantverksmässiga
kunskap, eller verkets moraliska budskap, utan om hur betraktarna erfar
något som konst. Rancière skriver att konstverket i den estetiska regimen
är ”en sinnlig form, heterogen i förhållande till den sinnliga erfarenhetens
vanliga former, vilka är märkta av dess dualiteter. Den blir tillgänglig i en
specifik erfarenhet som upphäver de vanliga kopplingarna inte bara mel-
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74. Rancière hänvisar framförallt till Schillers Brev om människans estetiska fostran
(1795), men även mer generellt till den tyska idealismen och texter som Den tyska idealismens äldsta systemprogram (1796) av Hegel, Schelling och Hölderlin. Rancières sätt att tala
om regimer istället för epoker eller ismer är också en kritik av sedvanlig historieskrivning, framförallt brottet mellan modernism och postmodernism. Se exempelvis Jacques Rancière, ”Estetiken som politik” (”L’estétique comme politique”, i Malaise dans
l’estétique 2004), i Texter om politik och estetik, övers. Kim West, s. 100–102. För hänvisning
till Schiller, se s. 108, och det äldsta systemprogrammet, se s. 110 i samma text.
75. Rancière, ”Estetiken som politik”, s. 100–101.

lan sken och verklighet, utan även mellan form och material, aktivitet och
passivitet, förstånd och sinnlighet.”76 Som en särskild form av erfarenhet är
konsten i den estetiska regimen också en instans i det mer övergripande ”delandet av det sinnliga”. Detta flöde mellan kategorierna konst, estetik och
politik kommer att utredas mer i detalj i fallstudierna. För tillfället räcker
det att konstatera att det konstbegrepp som Rancières resonemang genererar
är samtidigt autonomt och heteronomt. På ett plan är identifikationen av
konst i den estetiska regimen gränslös, eftersom alla material och händelser
kan uppfattas som konst. På ett annat plan är skiljelinjen mellan konst och
icke-konst alltjämt definitiv, eftersom allt kan vara konst men ändå inte alltid
är det. Som nämnts ovan lutar jag mig på det institutionella konstbegreppet
för att konkretisera hur detta synliggörande av någonting som konst går till.
Rancière blir aldrig fullt så pragmatisk i sina texter. Hans fokus är också
inställt på konsekvenserna av att något kommuniceras som konst, inte hur
det kommer sig att något överhuvudtaget definieras som konst.77
Givet det ovan sagda omöjliggör Rancières terminologi strängt talat varje
försök att tala om konst och politik som två separata entiteter. Rancière
skriver i ”Estetiken som politik”:
Detta innebär att konst och politik inte är två permanenta och
åtskilda verkligheter om vilka man skulle fråga sig huruvida de
borde sättas i samband med varandra. De utgör två former av
delande av det sinnliga, båda upphängda på en särskild identifikationsregim. Det finns inte alltid politik, även om det alltid finns
former av makt. På samma sätt finns det inte alltid konst, även om
det alltid finns poesi, måleri, skulptur, musik, teater eller dans.78

76. Ibid., s. 102.
77. Samtidigt som Rancières och Dantos problem i ett avseende är detsamma –
hur kommer det sig att vardagliga föremål antas som konst i vissa situationer men inte
i andra? – skiljer sig deras sätt att lösa problemet diametralt åt. Medan Danto förlägger
definitionen av konst på yttre, sociala och historiskt betingade omständigheter, utgår
Rancière från ett slags betraktarperspektiv, hur erfarenheten av vardagliga föremål som
konst inrättar en viss typ av sensorium. Rancières ärende är ytterst att kritisera det brott
som Danto, bland andra, etablerade mellan modernism och postmodernism. Se även
Håkan Nilssons diskussion av Dantos konstbegrepp i Håkan Nilsson, Clement Greenberg
och hans kritiker, diss., Stockholm: Stockholms universitet, 2000, s. 24–27.
78. Rancière, ”Estetiken som politik”, s. 98. Rancières kursivering.
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Konst blir i Rancières teoretiska bygge politik i den mån den är kapabel att
inrätta en särskild typ av erfarenhet i detta delande av det sinnliga. Rancière
menar att konst i egenskap av ett specifikt sensorium i någon mån förmår
rucka på vårt sedvanliga sätt att se och tillgå världen.
Rancières idé om politik bygger på tanken om en orätt (le tort). Orätten
består i en felräkning, där det gemensammas alla delar inte har namngetts
och tilldelats en plats i den gemensamma ordningen (polis). Det är när denna
felräkning uppenbaras, då den del som inte har något namn eller någon
plats gör anspråk på det gemensamma som politik, enligt Rancière, existerar. Rancière kallar den politiska händelsen för en form av subjektivation (la
subjectivation).
I förordet till en svensk sammanställning av Rancières texter beskriver
Jonas (J) Magnusson och Kim West det som följer:
Demokratin är tvärtom [representativ demokrati] alltid en
singulär händelse genom vilken ett oräknat, odelaktigt subjekt,
proletären, kvinnan, den färgade, osv – bryter in i en ”polisiär”,
”konsensuell” ordning, för att separera denna ordning från sig
själv, skapa rupturer inom den och tvinga fram en rekonfigurering av delandet av det sinnliga. Detta är också ’subjektivationsprocessen’, den process som äger rum när ett subjekt som inte
tillräknas status som ett politiskt subjekt skapar en tvist inom
en given, polisiär samhällsordning genom att kräva att delandet
av det sinnliga skall vidgas eller förändras till att innefatta även
detta nya subjekt, och ytterst att en egalitär demokrati skall gälla
i detta samhälle. Denna ständigt singulära process är för Rancière
liktydig med den politiska händelsen som sådan.79

Idén om en grundläggande orätt och bilden av politik som ett uttalande
av denna orätt, gör att konflikten intar en central roll i Rancières politikbegrepp. Men det är inte en konflikt som tar sig uttryck i våldsamma sammandrabbningar mellan olika befolkningsgrupper eller klasser.80 Snarare
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79. Jonas (J) Magnusson och Kim West, ”Introduktion”, i Texter om politik och estetik, s. 13.
80. Luka Arsenjuk, ”Introduktion till Jacques Rancière”, övers. Staffan Johansson,
i Fronesis: Det politiska, red. Leila Brännström m.fl., nr 19–20, 2005; 2010, s. 93. Se även
Jacques Rancière, ”Vem är människorättens subjekt?” (”Who is the Subject of the Rights

handlar det om konfrontationen mellan olika typer av aktivitetssfärer eller
identifikationsformer. Politiken är i denna bemärkelse något som ständigt
måste erövras, det är en aktivitet som beror på själva avsaknaden av grund
(arche). ”Det finns politik”, skriver Rancière, ”helt enkelt för ingen samhällelig ordning är grundad i naturen, och ingen gudomlig lag ordnar de
mänskliga samhällena.”81 Ett av Rancières återkommande exempel är det om
arbetaren som började skriva poesi på nätterna. Detta var politik eftersom
personen i fråga gjorde anspråk på den tid som ”inte fanns” för att anta en
position och aktivitet som inte tilldelats honom eller henne. Poeten/arbetaren var på två platser samtidigt och uppenbarade på så vis den polisiära
ordningens indelningar och avgränsningar. Det var med andra ord inte som
representant för sin klass som arbetaren tog natten i anspråk. En sådan
identifikation hade bekräftat sedvanliga indelningar.
Hos Rancière är jämlikheten given. Alla människor har i princip möjlighet att göra anspråk på den plats som inte tilldelats dem, och därmed initiera
den subjektivationsprocess som är en politisk händelse. Denna principiella
jämlikhet hänger ihop med Rancières syn på språket. Då Rancière tog avstånd från sin tidigare lärare och kollega Louis Althusser vände han sig också
mot den kritik som baserades på den saussurianska distinktionen mellan la
langue och la parole.82 Talet, fann Rancière, var inte bestämt av dolda, underliggande strukturer, utan utspelade sig på ytan. Luka Arsenjuk formulerar
det i sin introduktion till Rancière:
Ytan döljer inte längre, utan blir en scen på vilken den kreativitet
och effektivitet som finns i språkspel och talhandlingar spelas
upp. Talhandlingar förstås därmed inte längre som ideologiska
objekt eller som effekter i överbyggnaden av en ”frånvarande orsak”, utan just som handlingar, som politiska yttranden i deras
of Man?”, i South Atlantic Quarterly, vol. 103, nr 2–3, 2004), övers. Johannes Björk, Glänta: Biopolitiken, begäret, rasismen, nr 2, 2011. Jacques Rancière, ”Politikens början” (”Le
commencement de la politique”, i La Mésentente, politique et philosophie 1995), i Texter om
politik och estetik, övers. Sven-Olov Wallenstein, s. 38–39.
81. Rancière, ”Politikens början”, s. 36.
82. Det handlar här om en generell kritik av den lingvistiska vändningen, där Saussures modell blev användbar i relation till Freuds beskrivning av det undermedvetna och
Marx ekonomiska analys. Se även Davide Panagia, ”Dissenting Words: A Conversation
with Jacques Rancière”, Diacritics, vol. 30, nr 2, sommar 2000, s. 113–114.
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egen rätt, i stånd att förändra förutsättningarna för den situation
i vilken de uttalas.83

I linje med denna idé om talhandlingar visar Rancière i Den okunnige läraren
(1987) hur den politiska händelsen kan komma att utspelas i en form av tilltal. I ett slags biografi över den franske läraren Joseph Jacotot (1770–1840)
visar Rancière hur vi alltsedan barnsben fostrats i intellektuell ojämlikhet.
Några antas besitta kunskap och ser det som sin uppgift att förmedla denna
till dem som inte har kunskap. I en granskning av relationen mellan läraren och eleven visar Rancière hur hela samhället bygger på en intellektuell
hierarki där ”elevens” okunnighet hela tiden bekräftas av ”lärarens” välvilliga försök att få denna att förstå vad hon ännu inte vet. Jacotot var verksam
under 1800-talets första decennier och lyckades med den ansenliga bedriften
att lära ut sådant han själv inte visste något om. Istället för att lära sina elever
det han själv redan kunde tvingade han dem att lita till sin egen förmåga,
han hade med Rancières ord ”stängt in studenten i en sluten cirkel som
endast de själva kunde ta sig ur”.84 I sin undersökning av Jacotots så kallade
universella pedagogik finner Rancière argument för att människor är intellektuellt jämbördiga och att detta kommer att bli uppenbart först då de fullt
ut förmår tilltala varandra som sådana.
Exemplet med läraren och eleven understryker återigen Rancières bild
av politik som något som uppstår i enskilda situationer. Den intellektuella
frigörelsen kan inte implementeras i ett partiprogram eller i en genomförd
nationell pedagogik eftersom den då skulle instrumentaliseras och bli en
del i de hierarkiska strukturer som samhället överlag bygger på.85 Jämlik
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83. Arsenjuk, ”Introduktion till Jacques Rancière”, i Fronesis: Det politiska, nr 19–
20, 2005; 2010, s. 87.
84. Rancière, Den okunnige läraren, s. 21.
85. Rancière visar med den ambitiöse greve Lasteyries som exempel (samtida med
och hängiven Jacotots pedagogik) på hur lätt idén om intellektuell frigörelse blir ett
folkbildningsprojekt om det omsätts i större skala. Ibid., s. 146–150. I ett annat sammanhang har Rancière, i linje med idén om att politiken uppstår i singulära situationer, talat
om hur hans tidigare arkivstudier lärt honom att historien alltid utgörs av individer som
endast levt ett liv. Iakttagelsen, att historien aldrig kan ses som något mer övergripande
än enskilda individers agerande, är en konsekvens av hans syn på individen i relation till
ett gemensamt som jag berörde i stycket ovan. Jacques Rancière, ”Ett samtal med Jacques Rancière: demokratierna mot demokratin”, i Vad innebär det att vara demokrat? (Démocratie, dans quel état? 2009), övers. Marcel Mangold, Stockholm: Tankekraft, 2010, s. 91.

heten låter sig med andra ord inte ordnas till ett övergripande program eller
styrelseskick. Det är som tillägg, då orätten gång efter annan uppenbaras i
enskilda situationer, som politiken äger rum.
1

I analyserna aktualiseras denna förståelse av politik i relation till det rum
som institutionen i sin helhet respektive de enskilda fallen på olika nivåer
möjliggör. Vad händer med detta politikbegrepp då det konfronteras med
det fokuserade rum som Janet Cardiff inrättar i Forty-Part Motet? Eller de
möten och diskussioner som var så centrala i Moderna Museet Projekt, eller den förhandling som finns inbyggd i själva maskineriet i Pontus Hulténs
visningsmagasin?
Min användning av Rancières tankevärld är därför pragmatisk, jag använder de begrepp som är fruktbara i de konkreta analyserna och låter andra
delar sjunka undan. Det finns ett potentiellt problem i att plocka delar ur
ett filosofiskt bygge på detta sätt. Det mest uppenbara är att begreppens
betydelser, lösgjorda ur sitt sammanhang, bleknar. En annan risk är att de
valda delarna bekräftar den egna analysen medan de stycken som skulle
kunna vålla problem aldrig kommer upp till ytan. Det finns med andra ord
risk för en viss manipulation i detta sätt att arbeta. Jag har trots det valt att
inte göra en direkt tillämpning av Rancières filosofi. För det första därför
att mitt huvudfokus är de valda fallen, inte Rancières tänkande. Några av
Rancières begrepp har bidragit till att vidga analyserna, de har manat fram
en viss typ av frågor och belyst vissa delar i respektive fall.
Ett antal begrepp fungerar som verktyg i undersökningarna. Tilltal är ett
sådant begrepp. Tanken att ett verk, en utställning, en institution rymmer
olika former av tilltal som i sin tur genererar olika betraktarpositioner har
varit central. De pronomen som Bal för in i sina analyser av ett antal utställningar och som jag diskuterat i teoriavsnittet ovan, har varit helt avgörande
för att konkretisera detta tilltal. Bilden av hur en dialogisk situation kan
inrättas mellan verk och betraktare, och hur betraktaren i denna kan skifta
från ett tilltalat ”du” till ett svarande ”jag” är bärande i undersökningen.
Liksom det sätt på vilket denna jag–du-relation också färgas av institutionens mer övergripande tilltal i form av det Bal kallar den museala diskursen.
Det var först i relation till Bals beskrivning av de olika instanserna i tolkningssituationen som Rancières begrepp blev produktiva.
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Användningen av Rancières begrepp i fallstudierna vållar också vissa problem. Rancières föreställning om en given jämlikhet är svår att invända mot.
Samtidigt skapar den typen av förutsatta antaganden problem i analyserna.
Precis som jämlikheten betraktas som given är också orätten irreducibel.
Vad gör det med betraktarna i de utställningssituationer jag undersöker
här? Har alla betraktare, oavsett social ställning, en orätt att rekvirera? Eller
är det bara vissa betraktare, de som på något vis tillhör en marginaliserad
grupp, som kan initiera en politisk händelse? Oavsett vilket leder den typen av grundantaganden lätt till svårigheter då de ska preciseras i enskilda
situationer. Det pågår arbetet igenom en kontinuerlig förhandling, skulle
man kunna säga, mellan Rancières ofta generella resonemang om konstens
sätt att operera som sådan, och de enskilda fallens specifika omständigheter.

50

2

DET MODERNA KONSTM USEETS OLIKA TIDER:
PONTUS HULTÉNS
VISNINGSMAGASIN

I ett rum som Pontus Hulténs visningsmagasin ryms två parallella tider.
Å ena sidan är magasinet ett minnesmärke eller monument över Pontus
Hultén och hans verksamhet vid museet (1958–1973).86 Å andra sidan är
utställningsrummet en curatoriell manifestation förankrad i det tidiga
2000-talet. Det som förenar dessa parallella historiska situationer är deras
intresse för rörelse, delaktighet och nutid. I magasinets parallella tider finns
en retorik (språklig och visuell) som utgår från ett antal motsatspar: nutid
ställs mot dåtid, liv mot museum, deltagande mot betraktande, produktion
mot konsumtion, rörelse och aktivitet mot passivitet. I de båda historiska
situationerna finns också en värdering av begreppsparen. Samtid, liv, rörelse,
aktivitet, deltagande och produktion värderas högre än historia, museum,
passivitet, betraktare och konsumtion. Denna samsyn kan också förklara den
senares (1990–2000-tal) användning av tankegods från den förra (1960-tal).
Mitt övergripande ärende med detta och nästkommande kapitel är att granska själva motsättningen mellan begreppsparen. Ytterst syftar kapitlet till
att undersöka hur begreppsleden, och de genealogiska kedjor som de aktua
liserar, också genererar en viss idé om relationen mellan konst och politik.
Pontus Hulténs visningsmagasin invigdes 2008 i samband med museets
86. Referenser till Hultén återfinns inte bara i Visningsmagasinets titel och innehåll, utan även i dess arkitektoniska gestaltning och curatoriella idé.
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femtioårsjubileum. Magasinet är inrättat med trettiofyra skärmar som
manövreras via en dator, vilken hanteras av en av museets värdar. Ett kommando sätter en väldig axel i rörelse som med ett lite ålderdomligt mekaniskt
ljud arbetar sig fram till den valda skärmen, dockar in och drar ut den med
hjälp av en stark magnet. Detta följs av den långsamma, rytmiska färden
tillbaka till betraktaren innan den viras ned till ögonhöjd. Totalt tar hela
operationen någon minut, besökaren tvingas med andra ord stilla sig medan
den utvalda skärmen färdas längs rummets innertak. Den rektangulära ytan
under skärmarna var vid invigningen avgränsad med en tunn stålvajer som
hindrade besökare från att röra sig under de rörliga skärmarna, en säkerhetsåtgärd om något skulle lossna från skärmarna, men också en avgränsning som höll besökarna på behörigt avstånd från verken. Beskrivningen av
Visningsmagasinet som här följer utgår från det sätt magasinet var ordnat
under tidig vår 2011. Magasinet hade då fortfarande i stor utsträckning det
utseende som det fick vid invigningen 2008.87

52

87. E-postkorrespondens med Cecilia Widenheim 26/6 2011. Magasinets utformning och användning skiftar dock kontinuerligt. Sedan våren 2011 har skärmar hängts
om, utställningar i rummet ändrats, och bokhyllor tömts. Nämnda stålvajer är då denna
text publiceras borttagen. Jag har ändå valt att utgå från denna ögonblicksbild av Visningsmagasinet från våren 2011 för att få ett exempel att utgå från i analyserna.
Då Visningsmagasinet planerades tänkte man sig en låg sockel under skärmen då
den stod i visningsläge. En sockel skulle dels markera var i rummet skärmen skulle visas
och på så vis hjälpa besökarna att orientera sig i rummet, dels skulle den fungera som en
så kallad sparksockel, det vill säga hindra besökare från att komma alltför nära verken.

Utöver de flyttbara skärmarna rymmer magasinet också ett stort bord och
bokhyllor. Under tidig vår 2011 visades också ett antal filmer som den unge
Hultén hade gjort innan han etablerade sig som museiman. Där fanns också
en rad skulpturer, målningar och några vitriner.88 En informationsfilm om
Visningsmagasinets realisering visades både inne i magasinet och strax utanför det.89 Magasinet var till en början tänkt att visa Pontus Hulténs privata
samling, donerad till Moderna Museet 2005, men har sedan invigningen
hanterats av flera av museets intendenter och framförallt kommit att ägnas
museets olika donationer, vilka utgör merparten av museets totala samling.90
Initiativet till visningsmagasinet togs av Pontus Hultén själv. I det gåvo
brev där Hultén överlämnade sin samling till Moderna Museet finns in
skrivet att ett rum ska iordningställas där den del av gåvan som inte är
tillgänglig i utställningssalarna ska kunna studeras på lämpligt sätt.91 Här
Detta alternativ valdes dock bort då man av säkerhetsskäl inte ville att besökarna skulle
befinna sig under de rörliga skärmarna. Intervju: Cecilia Widenheim.
88. På vardera sidan om det stora bordet fanns tidig vår 2011 två stående skulpturer,
en obetitlad av Niki de Saint Phalle från ca 1980 och Bill Woodrows Cactus and Gun
(1982). Något längre ut i rummet stod Niki de Saint Phalles skulptur Ange luminaire
(utan år) placerad. I en vitrin återfanns Robert Breers Mutascopes. Untitled (1962) och
Mutascopes. Good Afternoon (1960), Rebecca Horns Der Doppelgänger (1987), ett obetitlat
verk av Niki de Saint Phalle (ca 1967), Erik Dietmanns Quelques M et CM de Sparadrap – a
short story by Erik Dietmann (1992) och Claes Oldenburgs Knackebrod (1966). I ytterligare
en vitrin fanns följande verk: Rebecca Horns Ikone (1988), Juan Carlos Peirones Homo
de Mundo (1994) och Bertrand Laviers Jaz (1980). På motstående vägg hängde ett tre
dimensionellt obetitlat litet verk av Edward Kienholz från 1970, liksom Painting Made
by Dancing (1961) av Niki de Saint Phalle och Robert Rauschenberg. I en vitrin som vette
mot ett fönster ut mot museets trapphall var Thomas Shannons Slumber (1986) placerad
och längs samma glasade vägg återfanns den fristående skulpturen Fiesta Bar (ca 1975)
av Jean Tinguely.
89. Filmen var producerad av museets intendent Catrin Lundqvist och visades
mellan 2008 och tidig vår 2011. 2013 producerades en ny informationsfilm.
90. För en diskussion kring fördelningen mellan donationer och de av statsanslag
inköpta verken i Moderna Museets samling, se Martin Gustavsson, ”Pengar, politik och
publik”, i Historieboken, s. 33–64.
91. ”Gåvobrev” undertecknat Karl Gunnar Pontus Vougt Hultén och Lars Nittve
(överintendent 2001–2010), Stockholm 3/8 2005, F2bb:66, MMA. Hultén deltog i planeringen av Visningsmagasinet men var på grund av hälsoskäl inte fullt ut engagerad i
dess genomförande. Hultén avled 2006, alltså innan magasinet stod klart. Arbetet med
donationen finansierades i huvudsak genom Kulturrådets så kallade Access-projekt, en
sysselsättningsskapande åtgärd inom kultursektorn som pågick mellan 2006 och 2008.
Moderna Museet fick viss förlängning till 2009. Projektet innebar att museet kunde göra
en tillfällig personalförstärkning under 2006, 2007 samt delar av 2008 och 2009.
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angavs också att arkitekten Renzo Piano, som Hultén arbetade med då Centre Pompidou uppfördes 1971–1977, skulle rita magasinet. Utöver konstsamlingen om cirka 1 000 verk innefattade donationen även Hulténs boksamling
om cirka 137 hyllmeter och arkiv om cirka 25 hyllmeter. Den interaktiva visningsformen till trots var huvudsyftet med donationen att säkra samlingens
framtid. Den museala vården stod inskriven i Hulténs gåvobrev.
Ett öppet arkiv för samlingen var inte någon ny idé. Redan då man bestämde sig för att bygga om flottans gamla exercishall för Moderna Museets räkning fanns planer på ett studiegalleri. I det tänkta galleriet skulle
målningar hänga på utdragbara skärmar medan skulpturer skulle placeras
i speciellt avpassade, tygklädda fack. I rummet skulle det också finnas plats
för en bokhylla och ett litet bord där besökare kunde lägga ifrån sig papper,
penna och andra småprylar.92 Då museet öppnade 1958 fanns en anordning med manuellt utdragbara skärmar där verken hängde tätt på väggar
av stålnät. Till skillnad från i Pontus Hulténs visningsmagasin kunde besökarna där bläddra fritt bland skärmarna, även om en tjänsteman hade
uppsyn över samlingen.93 Museets så kallade studiesamling stängde dock
några år senare, men var på plats igen innan museet stängdes för om- och
tillbyggnad 1974–1975.94 Den fanns sedan tillgänglig ända tills museet flyt-
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92. Beskrivningen är hämtad från ett osignerat och odaterat dokument som har
formen av ett internt arbetsdokument inför öppningen av det nya museet. Jag sluter
mig till att dokumentet har tillkommit någon gång mellan 1955 och 1958 eftersom det
stod klart att museet hade fått Exercishuset på Skeppsholmen till sitt förfogande (ett
beslut som fattades 30/5 1955) men ännu inte hade invigt det (9/5 1958). Av tonen att
döma tycks dokumentet vara författat av Otte Sköld. Vissa formuleringar som återkommer i andra tal hållna av Sköld, däribland Otte Sköld, ”Ett museum för modern konst.
Föredrag vid Kungl. Akademiens för de fria konsterna högtidssammankomst den 31 maj
1958”, 31/5 1956, F2ba: 1, MMA, styrker det antagandet. Nedan hänvisar jag till texten som ”Osignerat dokument”, 1958–1955, F2ba: 1, MMA. Se även Per-Olof Olsson,
”Kommentar till Överintendentens PM den 13.9. 1957 beträffande inredningsdetaljer i
Moderna Museet”, 16/9 1957, F2ba:1, MMA.
93. Per-Olof Olsson, ”Moderna Museet”, i Moderna Museet 1958–1983, Olle Granath och Monica Nieckels red., Stockholm 1983, s. 21. Per-Olof Olsson var arkitekt och
ansvarig både för den första justeringen av Exercishallen inför Moderna Museets invigning 1958 och för den om- och tillbyggnad som skedde 1974–75.
94. Jag har inte hittat tidsangivelser för när studiesamlingen plockades ned respektive öppnades igen, men i ett avtal med byggnadsstyrelsen, undertecknad dåvarande
överintendent Philip von Schantz (1973–1978), talades det om en ”studiesal” med ”ett
antal utdragbara skärmar för tavelförvaring”. Här angavs att dessa verk skulle vara evakuerade senast 15/9 1974, vilket visar att studiesalen åter var i bruk före den tillfälliga
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tade till Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 1994, medan den nuvarande
byggnaden uppfördes, 1994–1998.95 Den interaktiva visningsformen i denna
första version betraktades främst som en praktisk lösning, det var ett sätt att
göra en större del av samlingen tillgänglig för allmänheten. Till en början
kunde museet genom de utdragbara skärmarna också visa större delen av
samlingen, något man inte är i närheten av idag då museets totala samling
vida överstiger Visningsmagasinets kapacitet.96 Det äldre magasinet liknades
gärna vid ett referensbibliotek och syftade mer till studium av samlingen än
fysisk aktivering av densamma.97
Även dagens visningsmagasin är tänkt som en plats för fördjupning
flytten till Liljevalchs konsthall där delar av museets samling visades sommaren 1975.
Philip von Schantz, ”Avtal, Byggnadsstyrelsen, Stockholm”, 26/8 1974, F2bb:2, MMA.
Å andra sidan beskriver arkitekt Per-Olof Olsson hur anordningen i studiemagasinet
slets ned efter några år och inte byggdes upp igen förrän nyinvigningen 1975, Per-Olof
Olsson, ”Moderna Museet”, i Moderna Museet 1958–1983, s. 21.
95. I maj 1997 stängdes museets verksamhet vid Spårvagnshallarna och 14/2 1998
invigdes den nya byggnaden på Skeppsholmen, i samband med museets fyrtioårsjubileum. Se vidare Martin Sundberg, ”Kronologi över Moderna Museets historia”, i Historieboken, s. 347–372.
96. ”Osignerat dokument”.
97. ”Osignerat dokument”.
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och på engelska kallas magasinet för studiegalleri, The Pontus Hultén Study
Gallery. Vid det stora bordet kan besökare inte bara läsa och skriva, där
kan också delar av museets samling av fotografi, teckning och grafik visas
för besökare.98 Likaså kan monitorerna användas för visning av museets
samling av film- och videokonst. I rummet fanns vid öppningen även två
datorstationer där besökare kunde söka i museets databas över samlingen
samt i konstbibliotekets katalog.99 Som studieplats fungerar magasinet dock
bättre för inplanerade gruppaktiviteter som seminarier och diskussioner än
för enskilda besökares studier. Det stora bordet lämpar sig visserligen för
visning av mindre verk ur samlingen men sämre för koncentrerat läsande
och skrivande. Rummets öppna planlösning gör att ljud från såväl andra
besökare som de rullande informationsfilmerna lätt blir störande. Istället
uppfattar jag det som att det är rummets tekniska raffinemang som står i
centrum i Pontus Hulténs visningsmagasin. De mekaniska skärmarna blir
då en konkretisering av ett ideal om en aktiv betraktarroll, och maskineriet
ett sätt att bokstavligen bygga in interaktivitet i museets samlingspresentation.100

Samtid och samling
I ett vidare perspektiv återkopplar Visningsmagasinets maskineri till en central aspekt av Moderna Museets självbild. Alltsedan avdelningen för modern
konst flyttades från Nationalmuseums 1800-talsbyggnad har det yngre museet lanserats som just en aktiv plats. De begrepp som Visningsmagasinet
under det tidiga 2000-talet återigen aktualiserar (rörelse, aktivitet och inter
aktivitet) kopplades i diskussionerna under 1950- och 1960-talen explicit till
den nutida konst som Moderna Museet skulle bereda plats för. I följande
stycke förstår jag Visningsmagasinet som en konkretisering av den para-
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98. Detta var också något som betonades i nämnda gåvobrev, Karl Gunnar Pontus
Vougt Hultén och Lars Nittve, ”Gåvobrev”.
99. ”Pontus Hulténs visningsmagasin på Moderna Museet, Stockholm. Brukarkoncept”, F2bb: 66, MMA.
100. Jag följer här ordboksdefinitionen av ordet interaktivitet och syftar på betraktarens samspel med maskineriet, vilket ska skiljas från begreppet interaktion som syftar
på samspel mellan mänskliga subjekt. Då det senare åsyftas använder jag också begreppet deltagande.

dox som genomsyrat Moderna Museet alltsedan dess tidiga år – problemet
att premiera rörelse, dynamik och aktivitet i en samling som samtidigt ska
vårdas och arkiveras för framtida historia. Visningsmagasinets kapacitet att
rent bokstavligt sätta museets samling i rörelse betraktas här mot bakgrund
av 1950- och 60-talens diskussioner om vilken typ av museum Moderna
Museet skulle vara. I Skölds visioner för den fristående avdelningen för
modern konst, och i museets första dryga decennium av verksamhet, pågick
en kontinuerlig förhandling gentemot museets identitet som museum.
Då Sköld föreställde sig det nya museet var det en scen för den nutida
konsten han såg framför sig. När det efter decennier av påtryckningar och
diskussioner slutligen stod klart att Nationalmuseums avdelning för modern
konst skulle flyttas från huvudbyggnaden till flottans gamla träningslokal på
Skeppsholmen, höll Sköld ett tal vid Kungliga konstakademins högtidssammankomst. Talet gavs 31 maj 1956 under rubriken ”Ett museum för modern
konst” och redovisar Skölds visioner för det nya museet:
Ett museum för modern konst skall såvitt jag kan förstå vara en
organisation i det aktuellt verkande konstlivets tjänst. Det bör
vara rörligt och experimentellt. Samtidigt bör det vara en centralhärd och en uppsamlingsplats för det värdefulla i den aktuella
konsten, och då gärna för mig konst fattad i vidsträckt bemärkelse. Ett museum för modern konst bör dessutom vara centrum
för konstpropaganda liksom för konstbildningsverksamhet samt
söka samordna de i ett aktuellt konstliv verksamma organisationerna, så att dessa med bevarande av möjligheterna till egna
initiativ på ett rationellt sätt samverkar.101

Museet för modern konst skulle besitta en närhet till sin nutid, vilket inte
ansågs vara möjligt vid den mer traditionstyngda moderinstitutionen. Några
år tidigare, 1950, hade Sköld i samarbete med Bo Wennberg, Gunnar Jungmarker och Carl Hernmarck arrangerat en utställning vid Liljevalchs konsthall betitlad Det moderna museet. Utställningen visade Nationalmuseums
samling av modern konst och var ett argument för avdelningens avknoppning. I utställningskatalogens förord framkommer att Sköld inte bara såg
101. Sköld, ”Ett museum för modern konst. Föredrag vid Kungl. Akademiens för de
fria konsterna högtidssammankomst den 31 maj 1958”.
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den moderna konsten som rörlig och experimentell. Även det moderna
museet skulle ”experimentera med själva museiidén”.102
Sköld föreställde sig vid denna tid Moderna Museet som ett genomgångsmuseum där delar av samlingen efter en viss tid, då verken visat sig ha
bestående kvalitet, skulle övergå till Nationalmuseum.103 Liknande system
var i bruk sedan 1818 mellan Louvren och Musée du Luxembourg.104 Även
vid Museum of Modern Art i New York fanns till en början planer på att
kontinuerligt flytta den del av samlingen som var äldre än femtio år till
Metropolitan Museum.105 Systemet skulle garantera det nya museet möjligheter att verka i vad man uppfattade som ett snabbt föränderligt nu. Som
genomgångsmuseum skulle det moderna museet fungera som en sorts filter
varigenom de kvalitativa verken passerade till Nationalmuseum.
I de diskussioner som föregick Moderna Museets öppnande fanns en
stark tilltro till att tidens gång per automatik skulle ordna och sortera den
föränderliga samtiden. Det moderna museet skulle därigenom förbli en scen
för experiment, där den egna tidens olika uttryck prövades innan historien
så småningom fällde sitt avgörande. När Moderna Museet invigdes 1958 var
arbetsfördelningen redan klar. Det nya museet presenterades som en plats
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102. Otte Sköld, red., Det moderna museet: vägledning över utställningen av modern konst
ur Nationalmusei samlingar. Liljevalchs konsthall 1950, Nationalmusei utställningskatalog
175, Stockholm: Nationalmuseum 1950, s. 7. Stora stycken av Otte Skölds ovan nämnda
föredrag vid Kungliga Akademins högtidssammankomst utgår från texten i katalogen
till utställningen på Liljevalchs konsthall 1950. 1953 visades utställningen Tolv nutida
amerikanska målare och skulptörer på Liljevalchs konsthall, en utställning som producerats
av Museum of Modern Art i New York och turnerade i Europa. Även den kan betraktas
som ett förspel till det som skulle komma att bli Moderna Museet, vilket Annika Öhrner
gör i Öhrner, ”The Moderna Museet in Stockholm: The Institution and the AvantGarde”. Redan 1946 hade en avdelning för modern konst inrättats på Nationalmuseum
under Bo Wennbergs ledning. Bo Wennberg var avdelningsföreståndare för måleri och
skulptur på Nationalmuseum 1948–1958. Wennberg, ”En berättelse om Moderna Museets tillkomst”, s. 41–42.
103. Betänkande angående statens konstsamlingars organisation och lokalbehov, Statens offentliga utredningar, 1949:39, Stockholm, 1949; Sköld, Det moderna museet, s. 7–8; Sköld,
”Ett museum för modern konst. Föredrag vid Kungl. Akademiens för de fria konsterna
högtidssammankomst den 31 maj 1958”.
104. Sköld, Det moderna museet, s. 8; Eustathia P. Costopoulos, ”National Museum
of Modern Art”, i Art Museums of the World, red. Virginia Jackson, New York, London:
Greenwood Press, 1987, s. 293; McClellan, Inventing the Louvre, s. 200.
105. Klonk, Spaces of Experience, s. 136.

för den så kallade radikala, unga nutidskonsten medan Nationalmuseum
framställdes som garant för kvalitet, kunskap och historia.
Tanken på ett genomgångsmuseum, liksom den ovan anförda texten av
Sköld, har citerats ett flertal gånger i senare reflektioner över museets tidiga
historia.106 Att man väljer att lyfta fram just dessa delar ur Moderna Museets
historia visar att tanken på Moderna Museet som en samtidsscen framstod
som exotisk – intressant men främmande – sett från det tidiga 2000-talets
perspektiv. Det visar också att den värderande uppdelning mellan historia
och nutid, samling och utställning som Moderna Museet lanserades med i
slutet av 1950-talet alltjämt varit verksam.
När museet väl hade öppnats släpptes ganska snart Skölds visioner om
ett så kallat genomgångsmuseum. Hultén insåg tidigt samlingens betydelse
för en fortfarande ung och politiskt sårbar institution.107 Inför utställningen Önskemuseet (23/12 1963 – 23/2 1964) arbetade museet redan målmedvetet med att bygga upp vad som ansågs vara en representativ samling av
1900-talets konst.108 Samlingens roll i den typen av museum som Moderna
Museet skulle vara var en delikat fråga. Som diskussionen ovan visat stod det
106. För referenser till Moderna Museet som ett genomgångsmuseum, se vidare
 aria Görts, ”Rutiner och val: framväxten av Moderna Museets samling”, i Historie
M
boken, s. 11; Eva Eriksson, ”Förvandlingar och lokalbyten: Moderna Museets byggnader”,
i Historieboken, s. 67; Annika Gunnarsson, ”Sidbyte: Moderna och samtida teckning och
grafik på Moderna Museet”, i Historieboken, s. 160; Hans Hayden, ”Dubbel bindning:
Moderna Museet som plats för tolkning av samtid och historia”, i Historieboken, s. 180;
Öhrner, ”The Moderna Museet in Stockholm: The Institution and the Avant-Garde”,
opaginerat. Moderna Museets tendens att positionera sig i kontrast till Nationalmuseum
tas upp av Martin Sundberg och Magnus af Petersens, ”Scenkonst: Happenings och rörlig bild på Moderna Museet”, i Historieboken, s. 99. Ett tidigare exempel återfinns i PerOlof Olssons motivering av den första byggnadens flexibla planlösning, vilket kontrasteras mot de mer traditionstyngda museibyggnaderna från 1800-talet. Olsson, ” Moderna
Museet” i Moderna Museet 1958–1983, s. 21.
107. Yann Pavie, ”Entretien avec Pontus Hultén”, OPUS International, vol. 61, nr
24–25, 1971.
108. Utställningen Önskemuseet var en propagandautställning riktad mot den svenska staten med en begäran om anslag till inköp av nya verk. I utställningen visades delar av museets samling jämsides med ”önskeverk” som fortfarande var tillgängliga på
marknaden. Tanken var att visa den samling som Moderna Museet skulle kunna ha.
Initiativet togs av Moderna Museets vänförening för att fira dess tioårsjubileum. Ulf
Linde, ”Memoarer”, i Moderna Museet 1958–1983, s. 59–65; Sundberg, ”Kronologi över
Moderna Museets historia”, i Historieboken, s. 348–349; Önskemuseet, red. Olle Granath
m.fl., Moderna Museets utställningskatalog nr 36, Stockholm: Moderna Museet, 1963.
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redan från början klart att syftet med Moderna Museet i väsentliga stycken
var något annat än Nationalmuseums.
I en katalogtext till utställningen Stedelijk Museum, Amsterdam besöker
Moderna Museet, Stockholm (26/12 1961–28/1 1962) formulerade Hultén
sin strävan att skapa ett museum som verkade i nuet. Hulténs beundran
för Willem Sandberg, chef vid Stedelijk Museum i Amsterdam 1945–1963,
grundade sig i att denne enligt Hultén vidgat föreställningen om vad ett
konstmuseum kunde vara. Sandberg hade enligt Hultén ”förverkligat en ny
typ av museum, en aktiv och dynamisk affär, där konstsamlingen utgör den
kärna kring vilken evenemangen kretsar”. Hultén fortsätter:
Sandberg är den förste i Europa som förverkligat den gamla idéen
om museet som ”kulturcentrum” dit besökarna kommer inte för
att en gång för alla visa halvvuxna söner och döttrar vad som
menas med konst och inviga dem i dess mysterier och där allt är
upplagt så att man blir besviken om någon målning blivit flyttad
sedan man var där för sex år sedan, utan där tillfälliga utställningar ständigt avlöser varandra och där samlingarna genom täta omgrupperingar inte riskerar att förvandlas till ett slags välordnade
arkiv för konst. Alla tänkbara konstnärliga evenemang kan förläggas dit: konserter, filmvisningar, diskussioner, uppläsningar,
balletter [sic], föredrag och demonstrationer.109

Hultén inledde sin text med ett citat av Sandberg som sammanfattar textens
andemening: ”Att anpassa sig till det förgångna är den långsamma döden,
att anpassa sig till framtiden, det är livet.”110 Hulténs formuleringar i den
korta texten om Stedelijk ligger i linje med föreställningen om historien
som en ansamling död materia, ställd i motsats till nuets levda verklighet. Samlandet som sådant motsäger i denna logik det ”aktiva” museum
som figurerar i såväl Skölds visioner som Hulténs verksamhet. I en intervju
från 1971, publicerad i den franska tidskriften Opus International, utvecklade
Hultén sina tankar om det moderna konstmuseet, här även kallat ”framtidsmuseet”, och samlingens plats i det. Efter att ha skisserat sin vision om
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109. K. G. Hultén, ”Sandberg och Stedelijk Museum”, i Stedelijk Museum, Amsterdam
besöker Moderna Museet, Stockholm, red. K. G. Hultén, Moderna Museets utställningskatalog 19, Stockholm: Moderna Museet, 1962, s. 5.
110. Ibid.

ett modernt konstmuseum som bestående av olika nivåer, där kommunikationen blir alltmer raffinerad, stannade Hulten vid den fjärde och mest
avancerade nivån – samlingen. Samlingen var viktig därför att den skulle
fungera som vittnesbörd om olika tiders aktiviteter, och därför att den stod
för en nödvändig kontinuitet och därmed kunde fungera som en gemensam
referensram för vad Hultén betraktade som det kollektiva minnet.111
Samlingen beskrevs av Hultén 1971 som ett slags minnesbank och arkiv
över gångna händelser. Samtidigt skilde Hultén det moderna museets samlande från såväl äldre konstmuseers samlande av ”stor konst”, som samlandets ekonomiska dimension. Hultén förklarade det moderna konstmuseet
som ”une enclave libre” – varken en högborg för finkulturen eller en plats
där konstmarknaden tilläts sätta agendan.112 Hulténs ambition att skjuta
samlingens ekonomiska och statusmässiga markörer i bakgrunden kan förstås som ett försök att lösa motsättningen mellan museisamling och nutida
konst.
Ulf Linde delade denna vision då han några år senare (1976) uttryckte
det som att Moderna Museets samling inte i första hand gav en berättelse
om den moderna konstens historia utan var en form av dokumentation
av 1900-talets ”skapande feber”.113 Lindes ordval återspeglar hur Moderna
Museet, efter tjugo års verksamhet då det förvärvat en rad av 1900-talets så
kallade mästerverk, fortfarande hade ett ytterligt ambivalent förhållande till
111. Pavie, ”Entretien avec Pontus Hultén”, s. 58ff. Resonemanget liknar de planer som fanns för Stockholms blivande kulturhus som debatterats ett par år tidigare.
Tillsammans med Bror Andersson, Carlo Derkert, Pi Lind, Per Stolpe och Anna-Lena
Thorsell formulerade Hultén sina visioner för en eventuell flytt av Moderna Museet
till bygget vid Sergels torg, Bo Andersson, Carlo Derkert, Pontus Hultén, Pi Lind, Per
Stolpe, Anna-Lena Thorsell, ”Ett kulturhusprogram: Experiment i social samverkan”,
Dagens Nyheter, 18/5 1969. Se även Stig Johansson, ”In med mannen från gatan! Intervju
med Pontus Hultén”, Svenska Dagbladet, 9/9 1969. Visionerna kom delvis att förverkligas
i Centre Georges Pompidou, Paris. Hultén var dess första chef, 1975–1981. Kulturhuset
i Stockholm stod klart 1974.
112. Med Hulténs ord: ”depuis 1960 environ, le musée d’art moderne, n’est plus
compris comme un temple de la culture avec un grand ’C’”. På Moderna Museet försökte han undkomma konstens kommersialisering (som Hultén vid denna tid, 1971, tyckte
hade drivits till ett slags yttersta gräns) genom att handla direkt med konstnärerna. Pavie, ”Entretien avec Pontus Hultén”, s. 62.
113. Linde, ”Introduktion”, i Katalogen över Moderna Museets samlingar av svensk och
internationell 1900-talskonst, s. 5. Uttrycket återkommer i Linde, ”Memoarer”, i Moderna
Museet 1958–1983, s. 60.

61

sitt eget historiebyggande. Gertrud Sandqvist har hänvisat till Lindes formulering och pekat på den skenbara motsägelsen mellan Moderna Museets
självbild av att vara en vital och dynamisk plats för nutiden och dess uppgift
att sortera och bevara denna nutid för kommande generationer. Sandqvist
skriver att ”Moderna Museet ville förmedla en bild av det konstnärligt dynamiska livet, snarare än ’livet’ självt. Det är inget märkligt med det. Sådan
är museets uppgift. Det intressanta är hur viktigt det blev för Moderna
Museet att dölja det faktum att det är ett museum.”114 Både Hulténs och
Lindes ambition att särskilja Moderna Museet från vad som uppfattades
som konventionella konstmuseer ligger i linje med Skölds visioner för det
nya museet. I nämnda tal vid Kungliga akademiens högtidssammankomst
1956 uttryckte Sköld det som följer:
Den gamla museiformen, som vi så väl känner från Louvre, Prado, National Gallery och vårt eget Nationalmuseum har […] en
statisk karaktär och dess huvuduppgift är utställande, komplettering och vård av permanenta skådesamlingar, vartill kommer
den vetenskapliga bearbetningen av materialet, ett material som
tiden gett hävd av fastslaget värde, så fast som konstnärliga värden nu kan bli. […] Ett museum för nutida konst bör vara något
helt annat.115

Polariseringen mellan museum och liv var på intet sätt ny. När Theodor W.
Adorno rimmade museum på mausoleum 1955 anknöt han till en metafor
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114. Sandqvists huvudargument är att motsättningen mellan en vital (avantgardistisk) modernism och det bevarande konstmuseet är skenbar då de i själva verket förutsätter varandra. Konstmuseet ordnar, och bereder därmed plats för, modernismens
konstanta förnyelser och på varandra följande ismer. Gertrud Sandqvist, ”Önskemuseet: konstmuseet och modernismen”, i Utopi och verklighet: svensk modernism 1900–1960,
red. Cecilia Widenheim och Eva Rudberg, Moderna Museets utställningskatalog 297,
Stockholm: Moderna Museet, Arkitekturmuseet och Norstedts förlag, 2000, s. 130–132.
Se även Claire Bishops reflektion kring museum och samtid i Claire Bishop, Radical Museology, or, What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art?, London: Koenig Books,
2013 och Annika Öhrners resonemang kring problemet utifrån just Moderna Museet i
Öhrner, ”The Moderna Museet in Stockholm: The Institution and the Avant-Garde”.
115. ”Ett museum för modern konst. Föredrag vid Kungl. Akademiens för de fria
konsterna högtidssammankomst den 31 maj 1958”. Ambitionen uttrycks också tydligt i
Skölds tal vid invigningen av museet, Otte Sköld, ”Otte Skölds tal vid invigningen av
Moderna Museet d. 9/5 1958 kl. 11.30”, i Moderna Museet 1958–1983, s. 11–14.

som varit i omlopp sedan tidigt 1800-tal.116 Hulténs och Lindes okonventionella begrepp för museets samling var ett försök att etablera Moderna
Museet som ett slags tredje, ett både och eller ett mellanting mellan aktivitet
och bevarande. För att göra detta kom de att upprepa en tämligen stereotyp
motsättning mellan museum och aktivitet. För att retoriskt sälla Moderna
Museet till den aktiva polen inskärper snarare än upplöser både Sköld, Hultén och Linde skiljelinjen mellan museum och samtid, samling och aktivitet.
Ambitionen att distansera sig från det förra ledet i begreppsparen bör förstås
mot en avantgardistisk tanketradition. Det är också först då som ambitionerna att övervinna de egenskaper som hör konstmuseet (Nationalmuseum)
till kan relateras till någon form av politik.
Peter Bürgers användning av begreppet chock i Theorie der Avantgarde
från 1974 är användbar för att belysa problematiken. Inför den avantgardistiska konstens brist på sammanhängande mening drabbades betraktarna av
chock, menade Bürger. Det var en omskakande upplevelse som fick dessa
att se både sitt eget liv och den kapitalistiska samhällsordningen överlag i
ett nytt ljus. Bürgers övergripande intresse var att förklara det sätt på vilket
konst kan förstås som politiskt effektiv. På betraktarnivå försökte han åskådliggöra hur konstens autonomi skulle kunna överbryggas (chocken) och hur
116. Theodor W. Adorno, ”Valéry, Proust, Museum”, i Prisms: Studies in Contemporary German Social Thought (Prismen: Kulturkritik und Gesellschaft 1955), övers. Samuel
och Shierry Weber, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1981; 1997, s. 173–186. Det
resonemang som Adorno utvecklar kring ordlikheten har kommit att citeras flitigt. Robert Smithson skrev exempelvis i sitt bidrag till utställningskatalogen till Documenta 5,
1972: ”The museums and parks are graveyards above the ground – congealed memories
of the past that act as a pretext for reality”, Robert Smithson, ”Cultural Confinement”,
i Documenta 5, 1972, publicerad i Biennials and Beyond, s. 171. Liknelsen återfinns också
i den dialog mellan Robert Smithson och Allan Kaprow som återges i Allan Kaprow
och Robert Smithson, ”Vad är ett museum?” (”What is a Museum? A Dialogue between Allan Kaprow and Robert Smithson”, först publicerad i Arts Yearbook 1967), i
Vad är ett museum?, övers. Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Stockholm: Axl Books,
2013, s. 7–16. Crimps användning av liknelsen är välciterad, Crimp, On the Museum’s
Ruins. Se också, mer som en kuriositet, Friedrich Nietzsches Om historiens nytta och skada
där han talar om hur ett övermått av historisk kunskap förlamar det nu levda livet.
Nietzsches text, skriven 1874, kan förstås som en reaktion på tidens historieintresse.
Det var under 1800-talet som historieämnet professionaliserades och formerades som
en vetenskaplig disciplin. Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada: en otidsenlig betraktelse (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben 1874), övers. Alf W.
Johansson, Stockholm: Rabén Prisma, 1998. För en redogörelse för metaforens cirkulation sedan tidigt 1800-tal, se Karlholm, ”Konstmuseet på liv och död”, s. 20–26.
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verken därmed skulle kunna få politisk bäring i ett sammanhang utanför
konstens egen logik.117 Det som är intressant i detta sammanhang är hur
museum och politik i Bürgers resonemang ömsesidigt utesluter varandra.
Chocken var bara verksam i det första mötet med de avantgardistiska
verken; den tålde varken upprepning eller bevarande. Det var också i själva
musealiseringen som det historiska avantgardets revolutionära ansats gick
om intet, enligt Bürger. Istället för att lägga grunden till en ny samhällsordning inlemmades de avantgardistiska manifestationerna som verk i den moderna konstens historia. Efterkrigstidens avantgarderörelser blev i Bürgers
teori därför bara ytterligare en bekräftelse på denna institutionaliseringsprocess.118 Begreppet avantgarde sammanfattar i denna version ett ideal om konstant nyhet (avant-garde som i förtrupp), men visar också på vad som stod
på spel då Moderna Museet lanserades som en plats för nutid och aktivitet.
Visningsmagasinets maskineri komplicerar detta tankegods. Samtidigt
som aktiveringen av samlingen hämtar sin identitet från de begrepp om rörelse, aktivitet och nutid som både Skölds visioner och Hulténs verksamhet
etablerade så är utställningsrummet också i sig en form av ”musealisering”
av denna del av museets historia. Maskineriet sätter samlingen i rörelse
men utställningsrummet är också en gestaltning av museets kanske mest
museala rum, förvaringsmagasinet. Besökarna bjuds skenbart in i museets
”inre”, även om visningsrummet fortfarande i högsta grad är ett publikt ut-
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117. Bürger använder termerna det historiska avantgardet respektive neo-avantgardet. I Bürgers text syftar det historiska avantgardet på rörelser som Dada (i Berlin, Zürich och New York), rysk konstruktivism och fransk surrealism såsom de tog sig ut cirka
1915–1925, medan neo-avantgardet framförallt syftar på den amerikanska och franska
efterkrigskonsten. Bürger, Theory of the Avant-Garde. Se även den amerikanska receptionen, där bland andra Benjamin H. D. Buchloh och Hal Foster ifrågasatte Bürgers schematiska teoretisering av avantgardet. Buchloh, ”Theorizing the Avant-Garde”; Foster,
”Who Is Afraid of the Avant-Garde”.
Walter Benjamin använder också begreppet chock för att beskriva de dadaistiska
verkens, och senare filmmediets, effekt på betraktaren, Walter Benjamin, ”Konstverket i
reproduktionsåldern” (1936), i Walter Benjamin. Bild och dialektik: Essayer i urval och översättning av Carl-Henning Wijkmark, övers. Carl-Henning Wijkmark, Stockholm, Skåne:
Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1969; 1991, s. 82–84.
118. Bürger, Theory of the Avant-Garde, s. 58 och passim. Se även Dan Karlholms
kritik av denna typ av motsättningar, som utgår från hans undersökning av konstmuseernas etablering i Tyskland under 1800-talet, Karlholm, Art of Illusion, s. 251–253.

ställningsrum.119 I ett tidigt skede fanns idéer om att även i gestaltningen av
rummet understryka visningsmagasinets karaktär av lager. Verken skulle då
ha hängts på skärmar av stålnät. En sådan inredning hade förstärkt känslan
av att besökarna får komma in i museets vanligtvis dolda utrymmen och
se verken innan de placerats ut i de ordinarie utställningssalarna.120 Innan
verken placerades i Visningsmagasinet var de också föremål för ett omfattande konservatoriskt arbete.121
Den aktivering av museets samling som äger rum i Visningsmagasinet
låter sig i det avseendet inte tolkas som en kritik av museets identitet som
samlande institution. Vilka betydelser genererar då interaktiviteten i det
sammanhang som Visningsmagasinet utgör under det tidiga 2000-talet? I
nästkommande avsnitt försöker jag besvara frågan genom att skifta fokus
från magasinets kapacitet att sätta samlingen i rörelse till den medverkan
från betraktaren som detta förutsätter. Betraktarens deltagande i verk eller
utställningar har varit en central komponent i 1900-talets avantgarderörelser. Även i 1990-talets relationella estetik och det tidiga 2000-talets aktivistiska konst har betraktarens fysiska involvering i verk och utställnings
situationer varit en central komponent. Den fysiska aktiveringen av betraktaren har i denna senare tradition framställts som en form av politisering
av betraktarpositionen. Men hur ser kopplingen ut mellan deltagande och
politik? Vilken typ av politik genererar betraktarens deltagande i ett konstverk eller en konstutställning, och på vilket sätt aktualiseras detta tankegods
i Visningsmagasinets maskineri?

Interaktivitet och kollektivitet
I Visningsmagasinet är de potentiella utställningarna villkorade av betraktarens aktiva medverkan. Om besökaren väljer att inte göra något val för119. Widenheim har talat om Pontus Hulténs visningsmagasin som ett ”tredje
rum”, ett slags mellanting mellan utställningssal och magasin där besökarna kunde upprätta ett mer intimt förhållande till de verk som visas. Intervju: Cecilia Widenheim.
120. Argumentet för de heltäckande vita skärmar som slutligen användes var att de
skulle ge de enskilda verken en viss integritet, samtidigt som de skulle avvärja eventuell
kritik att Visningsmagasinet var ett andra sorteringens visningsrum.
121. Hulténs donerade konstsamling engagerade två konservatorer under två års
tid. Utöver detta anlitades även en konsult för vissa av verkens elektronik och mekanik.
Ylva Hillström, red., Pontus Hulténs donation, Moderna Museet, 2008, s. 10.
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blir skärmarna i viloläge uppe i rummets tak och kvar för beskådan finns
endast vitrinerna, skulpturerna och de enstaka målningarna. Naturligtvis
finns också referenslitteraturen, bordet, datorerna, de delar som inbjuder till
studium, men det som jag här förstår som magasinets huvudfunktion – betraktarnas fysiska aktivering av samlingen – förblir orealiserad. Det faktum
att endast en skärm i taget kan viras ned i ögonhöjd gör att de besökare som
befinner sig samtidigt i Visningsmagasinet påverkas av varandras val. Då en
beställning påbörjats går den heller inte att avbryta, skärmen måste viras
ned i visningsläge innan den kan kommenderas tillbaka och en ny beställas
fram. Varje beställning är med andra ord ett åtagande, och i den bemärkelsen
inrättas en form av kollektivitet i rummet. Den metafor som lanserades i informationsmaterial kring visningsrummet och som sedan kom att cirkulera
i pressresponsen styrker denna tolkning. Likt en jukebox skulle magasinet
svara på besökarnas önskemål.122 Motsvarande jämfördes curatorn vid denna
tid emellanåt vid en DJ som i utställningarna ordnade de olika verken i en
övergripande rytm.
I det tidiga 2000-talets diskussioner kring en aktivering av betraktarrollen har El Lissitzkys rum för abstrakt konst, Kabinett der Abstrakten på
Landesmuseum i Hannover 1928–1929, varit en återkommande referens.123
I det utställningsrum som Lissitzky iordningställde målades väggarna grå
och täcktes med lameller som var vita på ena sidan och svarta på den andra. Effekten blev att väggen skiftade från vitt till grått till svart vartefter
besökarna rörde sig genom rummet. Denna interaktivitet förstärktes av att
flera av de objekt som visades i rummet i sig var rörliga. Målningar var flytt-
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122. Cecilia Widenheim återkommer till jämförelsen på flera ställen, bland annat
i den informationsfilm som visades i och strax utanför Visningsmagasinet och i ovan
nämnda samtal med författaren 7/2 2011. Det är också en metafor som användes av museets dåvarande överintendent Lars Nittve, och som plockas upp av media, se exempelvis
Anders Wadman, ”Jukebox för konst”, Dagens Nyheter, 5/6 2008; Sara Ullberg, ”Jukebox
för konst”, Skånska Dagbladet, 12/6 2008; Birnbaum, ”Man and Machine”.
123. Skisser till Lisstizkys utställningsrum visades på nämnda utställning, The Mu
seum as Muse på Museum of Modern Art, New York 14/3–1/6 1999, se Kynaston Mc
Shine, red., The Museum as Muse: Artists Reflect, New York: Museum of Modern Art, 1999,
s. 46–49. Även Maria Lind har lyft fram Lissitzkys utställningsrum som ett exempel
på hur kritik av konstinstitutionen ofta sprungit ur konstnärers ambition att finna nya
visningsformer för sina eller andras verk, Lind, ”RSVP, or: What Rhythm, Scale and
Format can do with Art”, s. 145.

El Lissitzky,
Kabinett der
Abstrakten
1928–29,
rekonstruktion 1968 på
Landesmuseum, Hannover.

bara genom ett system av skenor och en vitrin i rummet gick att snurra.124
Mary Anne Staniszewski lyfte fram utställningsrummet i sin ofta citerade
The Power of Display: A History of Exhibition Installation at the Museum of Modern Art (1998). Staniszewski betonar att verkens fysiska rörelse ledde till
en aktivering av besökarna:
124. I sammanhanget bör också de utställningsmoduler som Friedrich Kiesler utvecklade under tidigt 1920-tal nämnas. Det så kallade T- och L-systemet användes till
en början i teatersammanhang men kom senare även att användas för visning av konst.
T- och L-systemet bestod av tredimensionella konstruktioner som gjorde det möjligt att
visa konsten fristående från rummets väggar. T-modulen användes för att hänga verk
medan L-modulen var horistontell och användes för stående verk. Både Staniszewski
och Klonk lyfter fram dessa moduler som exempel på hur visningen av konst kunde uppmana till betraktarens interaktivitet. Staniszewski, The Power of Display, s. 3–12; Klonk,
Spaces of Experience, s. 113–116. Som jämförelsematerial till Pontus Hulténs visningsmagasin skulle Kieslers arbete i Art of This Century, Peggy Guggenheims galleri i New
York 1942–1947 möjligen vara mer relevant. I Art of This Century fanns bland annat ett
studierum och ”tavelbibliotek” där besökarna kunde sitta på stolar designade av Kiesler
och manuellt bläddra bland inramade målningar som stod uppställda på staffliliknande
moduler, också de designade av Kiesler. Staniszewski, The Power of Display, s. 8–10.
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[T]he Abstract Cabinet was conceived as a dynamic, viewer-inter
active environment with movable parts and innovative lighting,
disengaged from the architectural detailing of the gallery housing
the installation. Lissitzky’s Abstract Cabinet, in a sense, required
the presence and reception of a viewer, which […] implied a
nonstatic, time-bound approach to the creation of meaning.125

Staniszewski citerade också Lissitzky: ”If on previous occasions [the visitor] was lulled by the painting into a certain passivity, now our design
should make the man active. This should be the purpose of my room.”126
Staniszewskis slutsats blev att Lissitzkys utställningsrum tilltalade en aktiv
betraktare. När Charlotte Klonk återvände till samma utställningsrum ett
drygt decennium senare tolkade hon denna aktivitet som en form av kollektivitet. Klonk skriver exempelvis: ”In this way Lissitzky’s room was meant
to provide an immediate psycho-physical experience of what it would be like
to act as a collective subject in a post-capitalist society in which interactive
engagement counted more than individuality and interiority.”127
Min avsikt är inte att diskutera vad Lissitzky ville eller inte ville med sitt
utställningsrum, utan hur detta stoff genom Staniszewskis redogörelse kommit att verka under det tidiga 2000-talet. Staniszewskis redogörelse för Kabinett der Abstrakten pekar ut utställningsrummets interaktivitet (”dynamic,
viewer-interactive environment”), vilket i Klonks text lyfts fram som ett
svar på en politisk ordning (”collective subject in a post-capitalist society”).
Kopplingen mellan interaktivitet och politik har i dessa resonemang neutra
liserats till den grad att den framstår som självklar. Denna förgivettagna
relation mellan interaktivitet och politik har också en parallell i Bourriauds
karaktärisering av den relationella estetiken. Social interaktion och mellanmänskliga relationer i konstinstitutionella rum beskrevs i Bourriauds
texter från 1990-talet som en form av politik.128 Vad som förblir oklart i
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125. Staniszewski, The Power of Display, s. 21.
126. Ibid., s. 20.
127. Klonk, Spaces of Experience, s. 118. Klonk jämför också rummet med 1990-talets
relationella verk som samlar galleribesökarna kring vad hon uppfattar som banala vardagliga företeelser och finner att besökarna i El Lissitzkys rum för abstrakt konst dels ges
ett verkligt innehåll för sitt möte (den abstrakta konsten), dels samlas kring ett gemensamt mål (att se denna konst på bästa sätt). Se vidare Klonk, Spaces of Experience, s. 222.
128. Bourriaud, Relational Aesthetics. Jag återkommer till Bourriauds resonemang i
kapitel 3. Ytterligare ett exempel på hur utställningsrummets kapacitet att samla män

dessa olika beskrivningar av en aktiv betraktarroll och dess politik är just hur
länken mellan interaktivitet eller interaktion och politik etableras. Varför
antas betraktarnas rörelse och samspel, både sinsemellan och med de rörliga
delarna i utställningsrummen, generera politik? Och vad betyder begreppet
politik i dessa fall?
I Pontus Hulténs visningsmagasin finns hänvisningar till några utställningar i museets tidiga historia som uttryckligen fokuserade på betraktarens fysiska engagemang. En närmare analys av vilken typ av betraktarroll
som dessa utställningar förutsatte kan placera in visningsmagasinets inter
aktivitet i dess lokala och historiskt specifika sammanhang. Dessa tidiga
utställningar kan också åskådliggöra vad interaktiviteten i Pontus Hulténs
visningsmagasin står för, och hur en eventuell koppling till politik i detta
fall skulle kunna se ut.
Visningsmagasinets skärm nr 16 var tidig vår 2011 en så kallad Hultén
-skärm, det vill säga en skärm som visade material som uttryckligen återkopplar till Hultén och hans verksamhet vid museet. Skärmen rymde bland
annat den grammofonskiva som gavs ut i samband med utställningen Rörelse
i konsten som visades på Moderna Museet 16/5–10/9 1961. Rörelse i konsten
var Hulténs första stora manifestation på museet och har blivit den kanske
mest omtalade då museets 1960-tal ska sammanfattas. Grammofonskivans
framsida föreställer en av Marcel Duchamps Rotoreliefer (1935). På baksidan
finns en kort text som anger det sammanhang som skivan tagits fram i och
en innehållsförteckning.129 På skärm nr 16 fanns också en av Ulf Lindes
Fake-målningar som visades i det galleri för förfalskad konst som inrymdes

niskor beskrivs som en form av politik, återfinns i Marion von Ostens text ”Producing
Publics – Making Worlds!”. Hur vistelsen i samma rum blir en gemenskap och varför
den ska förstås som politik utreds dock aldrig, än mindre vad begreppet politik i detta
sammahang rymmer. Marion von Osten, ”Producing Publics – Making Worlds! Om förhållandet mellan konstoffentlighet och motoffentlighet” (”Producing Publics – Making
Worlds! Zum Verhältnis von Kunstöffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit”, i Publicum:
Theorien der Öffentlichkeit 2005) i Konst, makt och politik, övers. Daniel Holdenmark och
Michael Ranta, s. 251ff.
129. Filippo Tommaso Marinetti läste sin dikt Stormningen av Adrianopel och en del
ur det futuristiska manifestet, Naum Gabo läste, på ryska, ett kort stycke ur Det realistiska
manifestet som skrevs i Moskva 1920, Gabo intervjuades av Billy Klüver. På skivan finns
också en inspelning från Jean Tinguelys Hommage à New York, Tinguelys självförstörande
skulptur som uppfördes i Museum of Modern Arts skulpturpark i New York 17/3 1960.
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i utställningen Hon: en katedral (Moderna Museet 4/6–4/9 1966).130 Sammantaget berättade skärm nr 16 om Pontus Hultén och de aspekter i hans
verksamhet som ofta kopplas till museets tidiga historia.
Hon var en gigantisk skulptur, installation eller utställning som var utformad som en av de Nanas, de kvinnofigurer med udda proportioner som
Niki de Saint Phalle återkommande tecknade, målade och skulpterade vid
denna tid. Utställningen presenterades som ett samarbete mellan de Saint
Phalle, Jean Tinguely och Per Olof Ultvedt.131 Konstruktionen var cirka tjugofem meter lång, sex meter hög och vägde sex ton. Publiken gick in mellan
figurens ben och möttes av en damm med guldfiskar. I hennes mage satt en
man och tittade på tv (konstruerad av Ultvedt), i hennes ena bröst fanns en
mjölkbar (Ultvedt) och en maskin för att krossa flaskor (gjort av Tinguely).
Hon rymde även en minibiograf där den svenska stumfilmen Luffar-Petter
visades, intill en ”kärleksbänk”. Högst upp fanns en restaurang med utsikt
och i hennes vänstra ben nämnda utställning med förfalskade målningar.
Där fanns också en rutschkana som ledde publiken ut ur konstruktionen.
Utställningen rymde 150 besökare åt gången och flödet reglerades genom
ett trafikljus vid entrén. När utställningen var slut skrotades Hon, endast
huvudet har sparats i Moderna Museets samling.132
I publikationen Hon: en historia som gavs ut året därpå beskrevs betrak-
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130. Fake-målningarna var utförda av Ulf Linde och imiterade stilar av Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Paul Klee, Jackson Pollock och Pierre Soulages. Det gemensamma för
samtliga tavlor var att det stod ”fake” på dem och att ett stavfel smugit sig in i signaturen. K. G. Hultén m.fl., red., Hon: en historia, Stockholm: Moderna Museet, 1967, s. 103.
131. Hans Nordenström, ”Hon’s förhistoria 1955–1966”, i Hon: en historia, s. 2. Arbetet var i stora stycken ett resultat av en mångårig process som föregåtts av en rad
samtal och utställningsförslag och involverat flera personer. I Hans Nordenströms text i
Hon: en historia, som gavs ut 1967, görs några nedslag som i sammanhanget framstår som
förstudier till Hon. Bland annat nämns en planerad men aldrig genomförd utställning
på Liljevalchs konsthall som gick under arbetsnamnet Total konst (1958) och involverade
Ultvedt, Tinguely, Nordenström och Hultén. Här nämns också Dylaby på Stedelijk Museum (1962), som jag återkommer till nedan.
132. I den tidning som gavs ut i samband med utställningen återges arbetsprocessen
dag för dag – från det att Ultvedt och Hultén hämtade de Saint Phalle och Tinguely på
Arlanda 27/4 1966 och diskussionerna om ett gemensamt verk påbörjas till det att sista
handen lades vid färgsättningen 3/6 1966. K. G. P. Hultén, red. Hon: en katedral, Moderna Museets utställningskatalog 54, Stockholm, 1966. Se även Andreas Gedins analys
av utställningen Hon som fokuserar på installationens regellösa ”karnevaliska” (Michail
Bachtin) anslag. Andreas Gedin, ”Hon: en karneval”, i Hjärnstorm: mens, nr 120–121,
2014, s. 13–19.
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tarnas delaktighet som en central aspekt av utställningen. Hans Nordström
skrev:
Man talade om en teaterform, där publiken skulle provoceras att
delta i föreställningen och som helst borde framträda på gatan
eller varsomhelst utom i teaterlokaler. Man talade helt enkelt om
”happening-formen”. Man talade om att bygga jättelika tillfälliga
konstruktioner, på samma sätt som ryssarna gjort åren under och
efter revolutionen. Det var nog inte så mycket att man ville reagera mot den kommersiella konstsynen och göra konstverk som
efteråt skulle förstöras och alltså vara okommersiella, varken Tinguely eller någon av de andra hade någonsin sålt något konstverk
och utsikterna att någon skulle köpa något föreföll små. Det fanns
knappast något skäl att göra något som man skulle spara på.133

133. Nordenström, ”Hon’s förhistoria 1955–1966”, i Hon: en historia, s. 4.
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Notera formuleringen om hur besökarna skulle ”provoceras” till delaktighet. Fokuseringen på betraktarens fysiska deltagande var inte något unikt
för vare sig utställningen Hon eller Moderna Museet, utan en aspekt av det
vidgade konstbegrepp som etablerades vid denna tid.134
På skärm nr 16 visades också affischen till utställningen Dylaby, som visades på Stedelijk Museum 30/8–30/9 1962. Utställningen var resultatet av
ett samarbete mellan Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Niki de Saint
Phalle, Daniel Spoerri, Jean Tinguely och Per Olof Ultvedt och har tydliga
likheter med Hon. Liksom Hon karaktäriserades Dylaby av ett slags tivolistämning som mer än något annat tycks ha syftat till att störa besökarnas
orientering och göra dem öppna för oväntade sinnesintryck.135 Även i Dylaby
fanns ett konstgalleri, denna gång ägnat hötorgskonst och arrangerat av
Daniel Spoerri. Galleriet var inrett på ett vis som gav intrycket av att det
var tippat 90 grader, och att besökarna gick på dess ena vägg. Niki de Saint
Phalle bidrog med ett stånd för prickskytte (Shooting Gallery), Martial Rays
ses installation Raysse-beach var inredd med en pool, plastsvanar, parasoll,
korgstolar och en jukebox. Tinguely hade gjort en rörlig skrotskulptur och det
avslutande rummet som var fyllt med ballonger som blåstes runt i rummet
med hjälp av två fläktar. Rauschenberg ägnade ett av utställningsrummen
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134. Duchamp, ”The Creative Act”; Eco, The Open Work; Linde, Spejare. Se även min
inledande diskussion kring begreppet konstinstitution på sidorna 26–28.
135. Mot slutet av 1960-talet och början av 1970-talet skedde en förändring. Moderna Museets lekfullhet skiftade mot en mer målstyrd politisk verksamhet, vilket kan
ses som ett uttryck för en mer riktad politisk samhällsdebatt vid slutet av 1960-talet. De
vänsterpolitiska idealen blev synliga även i Moderna Museets verksamhet och den växande kritiken mot USA tog sig bland annat uttryck i en stark misstänksamhet gentemot
en satsning som New York Collection for Stockholm (1973), vilken också blev Hulténs sista på
museet. Riksdagens revisorer, som granskade Moderna Museets, Riksutställningars och
NUNSKU:s (Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet) verksamhet
1/1 1968 – 31/3 1971, kritiserade institutionerna för ensidig politisk propagandaverksamhet och fastslog att det inte kunde understödjas med statliga medel. I granskningen av
Moderna Museet nämnde man bland annat att museet bjudit in eller upplåtit plats för
organisationer som Kiruna-Svappavaara strejkkommitté, kommunistiska kulturarbetarna (Komkult), Vänsterpartiet kommunisterna och Black Panther Party Solidarity Committee (4/7 1970). Man menade också att flera av de utställningar som Moderna Museet
gjort under perioden ”både till innehåll och uppläggning haft en mycket stark agitatorisk och politisk prägel”. ”Viss genom statsmedel bekostad utställningsverksamhet (projekt nr B16)”, Riksdagens revisorers granskningspromemoria nr 8/1971, projekt B 16,
s. 18–19. Sammantaget kan utlokaliseringen av en del av museets mer agiterande, politiska verksamhet till Filialen (1971–1973) ses som ett resultat av Riksdagens granskning.

Tavelgalleri
av Daniel
Spoerri i
utställningen Dylaby,
Stedelijk
Museum,
Amsterdam
30/8–30/9
1962.

till tre stora installationer mellan vilka det gick en streckad linje som påminde om en vägbana. Ultvedt byggde en tunnelliknande konstruktion som
besökarna fick vandra igenom.136 Ett par år innan utställningen på Stedelijk
öppnade hade Daniel Spoerri författat en utställningsskiss betitlad ”Dynamisk labyrint: autoteater-skådespel”. Förslaget hade stora likheter med
det som kom att realiseras på Stedelijk Museum 1962 och texten publice
rades i utställningskatalogen till Rörelse i konsten 1961. Den utställning som
Spoerri beskrev skulle organiseras som en labyrint där besökarnas orientering i rummen försvårades genom skiftningar mellan ljus och mörker, och
rumsavdelare som bestod av ”tyg, rök, vätskor, eller elastiska material, t.ex.
gummiväggar som publiken kan kasta sig emot”.137 Här framhölls också att
”[å]skådarens omedvetna deltagande är mycket viktigt”, och detta skulle
åstadkommas bland annat genom att dennas rörelse i rummet utlöste för-

136. Nordenström, ”Hon’s förhistoria 1955–1966”, i Hon: en historia, s. 19; Bruce
Altshuler, red., ”Dylaby”, i Biennials and Beyond, s. 27–36.
137. Daniel Spoerri, ”Dynamisk labyrint: autoteater-skådespel”, i Rörelse i konsten:
Moderna Museet, Stockholm 17 maj–3 september 1961, red. K. G. Hultén, Moderna Museets
utställningskatalog 18, Stockholm, 1961, s. 10.
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ändringar i form av ljus och ljud.138 Våren 1964 fördes samtal mellan Jean
Tinguely, Niki de Saint Phalle, Per Olof Ultvedt, Claes Oldenburg, Öyvind
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138. Ibid. Dylaby framställdes i den lokala receptionen som en fortsättning på Bewogen Beweging, som var den nederländska titeln på Rörelse i konsten då utställningen visades på Stedelijk Museum 10/3–17/4 1961, se exempelvis Gerrit Kouwenaar, ”Public is
Co-Creator of Dylaby at the Stedelijk Museum”, i Vrijke Volk, 8/9 1961, publicerad i
Altshuler, red. Biennials and Beyond, s. 35–36. I Altshulers introduktion till utställningen
presenteras den, i linje med den lokala receptionen, som en fortsättning på Bewogen Beweging som i sin tur beskrivs som ett samarbete mellan Sandberg, Hultén och Tinguely.
I själva verket var Rörelse i konsten kulmen på ett arbete som sysselsatt Hultén under
nära ett decennium. Utställningen föregicks av ett antal mindre utställningar i Stockholm och Paris: Objekt och artefakter: verkligheten förverkligad på Agnes Widlunds Galleri
Samlaren 1954 (organiserad av Pontus Hultén och Oscar Reutersvärd), en utställning
med Tinguely på samma galler 1955 och utställningen Le Mouvement på Galerie Denise
René i Paris samma år. Se Hayden, ”Dubbel bindning: Moderna Museet som plats för
tolkning av samtid och historia”, s. 188–189. Rörelse i konsten föregicks av ett intensivt
samarbete mellan Hultén och Spoerri. Billy Klüver hade kontakt med de amerikanska
konstnärerna och Carlo Derkert ingick i arbetskommittén, K. G. Hultén, red., Rörelse i
konsten. Planen var att utställningen skulle öppna på Moderna Museet för att sedan visas
på Stedelijk och avslutas på Louisiana. Först i ett sent skede ändrades detta. I ett brev till
Sandberg skrev Hultén att det uppstått ett ”missförstånd” (”some confusion”) rörande
datumen: ”I think we agreed that we should make the exhibition here in May, that we
should have it during the summer and that it should go to the Stedelijk Museum in
October […] I was very glad when you accepted that the exhibition should begin here.
I have been working with this exhibition since 1954.” K. G. P Hultén, ”Brev från Pontus
Hultén till Willem Sandberg”, 4/10 1960, E5: 7, MMA.

Fahlström och Pontus Hultén om att under hösten uppföra en Dylaby 2 i
Stockholm, kallad Liberty Hall. Planerna realiseras aldrig, istället uppförde
man 5 New York kvällar på Moderna Museet i samarbete med Fylkingen
8–14/9 1964.139
Varför var betraktarnas delaktighet så viktig i dessa utställningar, och
vad betyder det att det är just detta moment som visningsmagasinet både
till sin arkitektoniska gestaltning och sitt innehåll hänvisar till? Om del
tagandet förstås som en aspekt av avantgardets mer generella uppgörelse
med konstbegreppets konventioner blir det rimligt att utläsa en form av
politik ur deltagandet. Walter Benjamins essä om de reproducerbara teknikernas konsekvenser för konstbegreppet är belysande. Av betydelse för
diskussionen här är de delar av Benjamins text som gör den typisk för den
kritiska tradition han skrev i, det som i texten fungerar som förutsättningar
för hans diskussion och nämns nästan som i förbigående. Benjamin beskriver den konst som inbjuder till individuell kontemplation för ”reaktionär”
och den som tilltalar en masspublik för ”progressiv”.140 Ordvalen rymmer en
hel uppsättning motsatspar: ett autonomt konstbegrepp ställs mot en konst
som implementerats i samhället, konstverkets estetiska kvaliteter mot dess
funktion, och individuell kontemplation mot kollektiv konsumtion. Benjamin finner en politisk dimension i att konsten med hjälp av reproduktions
teknikerna kunde ”komma mottagaren till mötes”.141 När det blev möjligt
att fotografera och mångfaldiga konstverk kunde de också bli tillgängliga
för en bredare publik. Politiken ligger också i det kollektiva tilltalet, filmpubliken beskrivs i Benjamins text som en massa möjlig att mobilisera.142
Något av den styrningen av betraktarna finns också i Visningsmagasinets
maskineri. Till skillnad från museets ordinarie utställningssalar, där verken
är placerade i salar där betraktarna kan röra sig relativt fritt mellan verken,
är betraktarpositionen inför Visningsmagasinets skärmar förhållandevis
låst, interaktiviteten till trots. Maskineriet erbjuder bara en fungerande be139. Hultén, Hon: en katedral, s. 7; Sundberg, ”Kronologi över Moderna Museets
historia”, i Historieboken, s. 349.
140. Motsättningen genomsyrar texten, men Benjamin använder just dessa ord på
sidan 72 (reaktionär) och 80 (progressiv), Benjamin, ”Konstverket i reproduktions
åldern”, i Walter Benjamin.
141. Ibid., s. 64.
142. Benjamins formuleringar bör förstås mot den historiska kontext som texten
skrevs i. Texten publicerades först i fransk översättning 1936, och den politik Benjamin
talar om handlar ganska bokstavligen om kommunismens kamp mot fascismen.
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traktarposition och den är framför skärmen i visningsläge. Den väldiga axeln
i magasinets tak för fram den skärm som betraktaren beställt och virar ned
den till ögonhöjd. Verket räcks bokstavligen fram till betraktaren, som i ett
imperativ: ”här, läs mig!”. Verkens fysiska vandring längs rummets tak blir
ett slags rumslig gestaltning av tolkningsaktens intellektuella rörelse. Det
finns dock inte någon given relation mellan fysisk aktivitet och tolkningens
mentala dito. Snarare blir betraktarens deltagande en komponent i utställningsrummet, förutsatt av visningsrummets maskineri. På motsvarande sätt
resulterade ambitionen att störa betraktarnas orientering i utställningar som
Dylaby och Hon också i en form av styrning av betraktarna. Ett övergripande
ärende i dessa fall tycks vara att transformera betraktarna från (intellektuellt) kontemplerande betraktare till (fysiskt) aktiva deltagare.
I det sammanhang som Visningsmagasinet är och som Dylaby och Hon
var, upprättade betraktarnas aktivitet i den meningen inte något egentligt
brott. Den betraktare som åker rutschkana ut ur Hon eller sätter maskineriet
i Visningsmagasinet i rörelse fullföljer den roll som respektive utställningssituation tillskrivit honom eller henne. Däremot kan den fysiska aktiveringen
av betraktaren tolkas som en variation på historiskt etablerade konventioner
vad gäller utställningsformat och betraktarroller. Detta är en typ av variation som i sig är inskriven i en avantgardistisk tradition som sträcker sig
genom 1900-talets utställningshistoria.143 De konventionsbrott som Visningsmagasinets maskineri, liksom Hulténs tidiga utställningar, gestaltar
blir endast meningsfulla i det specifika rum som konstinstitutionen utgör.
Åberopandet av begrepp som rörelse, interaktion, liv och kollektivitet uppenbarar i det avseendet konstinstitutionens autonomi snarare än överträder den. Den politik som kan skönjas i denna form av deltagande har mer
med museiinstitutionens identitet än med betraktarens agens att göra.

Betraktaren i visningsmagasinet
Ett skifte av fokus, från betraktarens involvering i utställningsrummet i
dess helhet, till de verk och dokument som visas på skärmarna möjliggör
en något annorlunda tolkning av utställningsrummet. I min redogörelse för
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143. Se exempelvis Staniszewski, The Power of Display; Kachur, Displaying the Marvelous; Klonk, Spaces of Experience; Altshuler, Salon to Biennial; Altshuler, Biennials and
Beyond.

några av de utställningar som dokumenten på skärm nr 16 hänvisat till har
jag möjligen gjort väl mycket av materialet. Det som betraktaren stod inför
i Visningsmagasinet var en skärm som bland annat rymde en målning där
bokstäverna F A K e skrivits med asymmetriska bokstäver i en stil som imiterar Paul Klees, detta mot en ojämnt målad röd bakgrund. Målningen mäter
49,5 x 69,5 cm. Där fanns också affischen för utställningen Dylaby i svart och
vitt med röda detaljer. Affischens övre hälft består av fotavtryck, fötter utan
skor har vandrat i en tät cirkel. På den nedre delen återfinns informationen:
DYLABY STEDELIJK A’DAM SEPT 62 RAUSCHENBERG RAYSSE DE ST
PHALLE SPOERRI ULTVEDT TINGUELY . På skärmen visas också den

grammofonskiva som producerades i samband med utställningen Rörelse i
konsten (se s. 67), vars framsida pryds av Duchamps Rotorelief Corolles (1935).
Skivan mäter 20 cm i diameter och pryds av kraftiga cirklar i svart, vitt och
djuprött är förskjutna mot ena kanten. Ställd inför skärmen i visningsläge
skymtade betraktaren våren 2011 också Målning gjord genom dans i vänstra
ögonvrån. Snett bakåt till höger stod Tinguelys skulptur Fiesta Bar (ca 1975)
med tända lampor. Tinguelys skulptur mäter 192 x 113 x 110 cm och består
av svetsat skrot, färgade glödlampor och motor. Skulpturen fungerar också
som ett barskåp. Med en knapptryckning kan betraktaren sätta det hela
i rörelse. Längre in i rummet stod en obetitlad skulptur av Niki de Saint
Phalle, också den med lamporna tända. Då skärmen hänger i visningsläge
krävs inte den betraktarnas aktivitet i rummet som utmärkte Hon, Dylaby,
Rörelse i konsten och Visningsmagasinet i sin helhet. Besökarnas orientering
i utställningsrummet torde förbli intakt då de ställs inför dessa dokument
från tidigare utställningar. Ulf Lindes Fake-målning, utställningsaffischen
till Dylaby och grammofonskivan med Duchamps Rotorelief är jämförelsevis
subtila hänvisningar till de sammanhang de en gång tog form i.
Betraktade från den horisont som Visningsmagasinet utgör öppnar referenserna till Dylaby, Hon och Rörelse i konsten upp för föreställningar om,
eller kanske till och med minnen av, dessa utställningar, men de situerar inte
betraktaren i dessa. För att dokumenten och verken ska bli meningsfulla för
den betraktare som står inför skärm nr 16 krävs ganska gedigen kunskap
om både utställningarna och museets historia. Denna tillhandahölls av den
informationsfolder som delades ut i magasinet:
Att se konsten som rörelse – konceptuellt och ideologiskt – kom
att prägla Pontus Hulténs syn på museet som institution. […]
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Den legendariska utställningen Rörelse i konsten, som visades på
Moderna Museet i Stockholm 1961, innehöll verk av bland andra Marcel Duchamp, Allan Kaprow, Jean Tinguely, Alexander
Calder och Robert Rauschenberg. Det gemensamma temat var
rörelse. I samklang med konstens experimenterande former och
uttryck ville man också aktivera museipubliken på ett nytt sätt.144

Under rubriken ”Konstnär och museiman” stod vidare i samma folder:
Pontus Hultén definierade ett museum som ett öppet rum, där
aktiviteter skulle avlösa varandra. Utöver utställningar skulle
man hålla föredrag, ordna filmvisningar, konserter, debatter,
seminarier och kreativa möten. Kaféer och restauranger skulle
inhysas under samma tak. Museer som stängda skyddsrum för
samlingar var enligt Hultén ett föråldrat fenomen. Han ansåg
att konst degraderades till dammiga föremål när de låses in i magasin. Tillgänglighet var centralt för konstupplevelser menade
han och strävade efter att ge betraktaren möjlighet att komma
nära konstföremålen. Visningsmagasinet med Pontus Hulténs
konstsamling förverkligar på nytt idén om det öppna museet.145

Då denna typ av informationsmaterial samverkar med de verk och dokument som visas på skärmarna inrättas en betraktarposition som skiljer sig
något från den som magasinet i sin helhet tilltalade. Deltagaren som sätter
maskineriet i rörelse ersätts inför den stillastående skärmen av eleven som
informeras om olika skeden i museets historia. Genom informationsmate
rialet ersätts den rörelse som de olika dokumenten hänvisar till med representationer för deltagande. I informationsfolderns korta texter inträder
den så kallade museala diskursen (museal discourse) som mellanled mellan
betraktare och verk. Betraktaren blir det ”du” för vilken museet (det undan
glidande ”jaget”) konstruerar en berättelse om Pontus Hultén och museets
tidiga historia (”tredje person”). Inom ramen för ett sådant konstaterande
tilltal erkänns betraktaren inte något egentligt utrymme att själv gå i dialog
med det som visas fram. Det undanglidande ”jaget” framträder inte som en
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144. Cecilia Widenheim, ”Rörelse i konsten”, i Hillström, Pontus Hulténs donation, s. 4.
145. Joanna Persman, ”Konstnär och museiman”, i ibid., s. 6.

part i en dialog. Inte heller kan det som det berättas om, inom ramen för
berättelsen, lösgöras ur tredjepersonspositionen.146 I linje med Bals modell
objektiveras därmed också det som Hultén och museets tidiga historia representerar (rörelsen blir då något man talar om, snarare än utför). Konstruktionen blir i en sådan situation också rent faktiskt en musealisering av de
moment som fanns i Hulténs tidiga utställningar på museet (på skärm nummer 16 exemplifierat med referenser till Dylaby, Hon och Rörelse i konsten).
Det instruerande tilltalet kan också skönjas i den inredning som utställningsrummet hade våren 2011. Den tunna stålvajer som funnits på plats
alltsedan magasinet invigdes hindrade besökarna från att gå nära verken
och glasmontrarna skyddade litteratur, verk och föremål. Det faktum att
besökarna inte själva kunde beställa fram de verk de önskade se närmare på
återförde dem till en betraktarroll som inte nämnvärt skiljer sig från den
som återfinns i museets samlingspresentation. Magasinets tekniska lösning
utlovade en interaktivitet som på grund av museets säkerhetskrav aldrig
riktigt infriades. I Visningsmagasinet blir det tydligt att man har förhandlat
med de villkor som Moderna Museet på 2000-talet har att ta ställning till.
Den höga säkerheten hindrade besökarna från att gå verkligt nära verken
medan maskineriets tekniska lösning utlovade viss kontroll över visningssituationen.
En kort analys av den stora Målning gjord genom dans (1961) av Niki de
Saint Phalle och Robert Rauschenberg som tidig vår 2011 hängde på utställningsrummets västra vägg kan åskådliggöra skillnaden mellan den fysiska
rörelse som texterna berättar om och som magasinets maskineri gestaltar,
och den aktivitet som kan inrättas mellan betraktare och verk i tolkningen.
Målningen gjordes under vernissagefesten till utställningen Rörelse i konsten
och hänvisar i det avseendet till den del av museets historia som magasinet
både till sin utformning och sitt innehåll återknyter till. Niki de Saint Phalle
hade hittat en beige teaterfond på vars baksida hon fäste små påsar med färg.
Duken lades sedan ut på golvet på Arenateatern i Stockholm där vernissage
festen hölls. Ovanpå lade man ett plastskynke och en matta. När gästerna
senare dansade på golvet sprack de små påsarna och färgen spreds ut över
duken. Efter festens slut tog Billy Klüver och Robert Rauschenberg duken
och lade den på Djurgårdsvägen där bilar fick köra över den och lämna hjul146. Resonemanget bygger på det Bal utvecklat i Looking In, som jag redogör för på
s. 18–22 ovan.
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spår bland färgfläckarna. Duken mäter 207 x 413,5 cm (se omslagets insida).
Målning gjord genom dans pekar på sin tillblivelseprocess och som sådan
blir den ett slags tidskapsel – målningen bär spåren av vernissagekvällens
dans och bilarnas framfart på Djurgårdsvägen natten till den 17 maj 1961.
Samtidigt är det som hängde i Visningsmagasinet våren 2011 ett tydligt
objekt, det är en duk med färg på i likhet med många andra målningar på
museet. För att verket ska bli meningsfullt måste betraktaren tillgodogöra
sig dess olika skiktningar av tid. Först då betraktaren avläser de avlagringar
från tidigare skeenden som finns materialiserade i verket, och för dem vidare
till sitt eget nu blir relationen mellan verk och betraktare verksam. Den rörelse som verket påkallar är i den meningen en produkt av tolkningsakten.
Resonemanget kan jämföras med det som Rancière för kring den emanciperade betraktaren. Utifrån en redogörelse dels för Bertolt Brechts episka
teater, dels för Antonin Artauds grymhetens teater, avfärdar Rancière själva
uppdelningen mellan skådespelets aktivitet och åskådarnas passivitet. Idén
om att åskådarna bör aktiveras, må det vara på ett distanserat intellektuellt
plan som hos Brecht eller ett kroppsligt, involverat plan som hos Artaud, cementerar i själva verket en given uppdelning i passivitet och aktivitet, menar
Rancière. Istället för att plädera för en transformering av betraktarna från
passiva åskådare till aktiva deltagare visar Rancière hur även betraktandet
alltid är en aktiv, kreativ handling. Då åskådarna länkar samman det de ser
med det de redan vet skapar de betydelser i lika hög grad som manusförfattaren vid sitt skrivbord eller skådespelarna på scenen.147 I Aisthesis ger Rancière en tydlig bild av hur en sådan mer komplicerad förståelse av relationen
mellan aktivitet och passivitet kan se ut. Det citerade stycket visar på hur
de motsatta polernas uppgående i varandra också innebär en upplösning av
sedvanliga hierarkier:
But isn’t it an old mistake to think that it is in the moments when
such a passion and others of a similar violence take possession
of us that we really live? At times it has occurred to me that an
old man seated in his armchair, simply waiting under the lamp,
listening, without knowing it, to all the eternal laws which reign
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147. Jacques Rancière, ”The Emancipated Spectator” (först presenterad på engelska på Sommerakademie of Frankfurt-on-Main 20/8 2004), i Artforum, mars 2007, s.
270–281.

around his house, interpreting without understanding what there
is in the silence of the doors and of the windows and in the small
voice of the light, subjected to the presence of his soul and of his
destiny, inclining his head a little without suspecting that all the
powers of this world intervene in the bedroom, like attentive
servants, ignoring that the sun itself sustains above an abyss the
little table on which his elbow rests, and that there is not a star
in the sky nor a force in the mind indifferent to the movement
of an eyelid which closes or a thought which rises – at times, it
has occured to me this immobile old man lived in reality a life
more profound, more human, and more general than the lover
who strangles his mistress, the captain who wins a victory or the
husband who avenges his honour …148

Citatet är hämtat ur Maurice Maeterlincks artikel om Henrik Ibsens Bygmester Solness (1892), publicerad i Le Figaro 2 april 1894. Utifrån denna scen
utvecklar Rancière ett resonemang kring hur denna med hans ord ”immobila” teater kommunicerar bortom styckets handling, manusets text eller det
verbala språket över huvud. Istället gestaltas mening i form av scenografi,
kroppars rörelser, skiftningar mellan ljus och mörker, musik och tystnader.
Handlingen utgörs i den meningen inte av en räcka på varandra följande
händelser utan förmedlas i en mer mångfasetterad erfarenhet av uppförandet. Poängen med resonemanget här är att upplösningen av motsatsparens
gränser gentemot varandra också banar vägen för en ganska radikal jämlikhet.149 Pontus Hulténs visningsmagasin rymmer åtminstone tre typer av tilltal. För det första talade utställningsrummets arkitektoniska konstruktion
till en fysiskt aktiv betraktare. Skärm nr 16 refererade till utställningar som
även de förutsatte betraktarnas fysiska deltagande, men – och detta blir den
andra typen av tilltal – i kombination med det informationsmaterial som
fanns att tillgå i utställningsrummet inordnades dokumenten i en berättelse
om museets tidiga historia och betraktaren tilltalades som ett kunskapssö148. Jacques Rancière, Aisthesis: Scenes from the Aesthetic Regime of Art (Aisthesis: Scènes du régime esthétique de l’art 2011), övers. Zakir Paul, London: Verso Books, 2013, s.
111–112.
149. Resonemang i ”The Emancipated Spectator” bygger på det som Rancière tidigare utvecklat i Den okunnige läraren, där han pekar på att verklig jämlikhet blir möjlig
först då dessa olika former av deltagande erkänns. Rancière, Den okunnige läraren.
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kande, lärande subjekt. Målning gjord genom dans återknyter till samma fas
i Moderna Museets historia som skärm nr 16 hänvisade till, men snarare
än att forma en berättelse om detta skede ger målningen en ögonblicksbild
av en viss händelse i denna historia. Detta möjliggör en tredje typ av tilltal.
Visserligen förutsätter förståelsen av målningen viss kunskap om omständigheterna kring dess tillkomst, men vernissagekvällens dans finns i någon
mening också materialiserad i verket. Det möjliggör en viss ömsesidighet
mellan betraktare och verk. Verket är visserligen ett objekt, men betraktarens tolkning av det styrs inte enbart av museets berättelse utan också
av verkets fysiska gestalt.150 Med Bals terminologi skulle man kunna säga
att en relation mellan betraktare och verk i detta fall potentiellt etableras
som den mellan ett ”jag” och ett ”du”. Betraktat på det sättet utspelar sig
verket, praktiskt taget oavsett när det gjordes, i ett möte som situerar verket i betraktarens nu. I Målning gjord genom dans syns vaga spår av bildäck,
färgfälten längs dukens yttre delar har stänkt mot den fortfarande tomma
duken, medan de har blandats till ett mer odefinierat fält mitt på duken.
Betraktaren har genom dessa lämningar viss möjlighet att genom spåren
agera på dess tilltal.
Politiken i ett sådant tilltal skulle kunna lokaliseras till just den principiella tillgängligheten som de fysiska spåren möjliggör. Denna materiella
tillgänglighet skulle kunna jämföras med det som Rancière har talat om som
en form av ”likgiltigt” tilltal. Utifrån romanen och dess text har Rancière
skrivit att
genom att irra omkring till höger och vänster utan att veta vem
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150. Det finns vissa likheter mellan detta resonemang och det som Dan Karlholm
har benämnt aktualisering. Karlholms begrepp rymmer en kritik av sedvanliga användningar av uttrycket samtida konst. Idén om aktualiserad konst bygger på ready-madeprincipen. Eftersom rådande konstteori tillåter att allt kan vara konst, så länge som
det definieras som konst i konstvärlden, borde också äldre konst enligt samma princip
kunna aktualiseras som relevanta, aktuella och verksamma i nutiden, menar Karlholm.
Här vill jag dock lyfta fram hur ”aktualiseringen” också kan förankras i verket på ett
rent fysiskt plan. Betraktarens situering av verket i sitt nu styrs i fallet Målning gjord
genom dans inte enbart av applicering av teori (ready-made-principen) utan också av verkets fysiska gestalt. Dan Karlholm, ”On the Historical Representation of Contemporary
Art”, i Rethinking Time: Essays on History, Memory, and Representation, red. Hans Ruin och
Andrus Ers, Huddinge: Södertörns högskola, 2011, s. 24–26. Begreppet diskuteras, och
kompliceras, också i Karlholm, ”Aktualiserad konst”, i Kontemporalism, s. 260–300, framförallt s. 264–268.

den bör eller inte bör tilltala, förstör skriften varje legitim grundval för ordens cirkulation, för förhållandet mellan ordets effekter
och kropparnas positioner i det gemensamma rummet.151

Och vidare:
Men vad är egentligen denna likgiltighet, om inte en ren jämlikhet mellan allt som inträffar på den skrivna sidan, tillgänglig för
alla blickar? Denna jämlikhet förstör alla representationens hierarkier och instiftar läsarnas gemenskap som en gemenskap utan
legitimitet, en gemenskap som tecknas endast genom bokstavens
slumpmässiga omlopp.152

I ett sådant ”likgiltigt tilltal” ligger politiken, dels i att det i princip är tillgängligt för alla, dels i att det antar betraktaren som ett kapabelt subjekt,
förmöget att hantera de delar som visas. Denna typ av tilltal är inte något
unikt för Målning gjord genom dans. På ett principiellt plan kan däremot tolkningen av Målning gjord genom dans åskådliggöra olika nyanser av begreppet
deltagande. Detta sätt att förstå tolkningens aktivitet komplicerar den koppling mellan fysisk interaktivitet och politik som analysen av Visningsmagasinets maskineri gett vid handen. Rancières begrepp visar hur de singulära
situationer som är varje enskild betraktares hantering av ett verk eller en
utställning kan formuleras som en form av politik.
I informationsfolderns pedagogiska tilltal kanaliseras däremot det planlösa ”irrande” som Rancière talar om till en berättelse om Moderna Museet
som en öppen och dynamisk plats. Den museala diskursen sammanfaller
med ”lärarens”, som i sitt instruerande tilltal bekräftar besökarnas / elevernas okunnighet.153 Museets myndighetsuppdrag kopplas på och besökarna
objektiveras till tänkta publikgrupper (snarare än samtalspartners). I förmedlingen bekräftas besökarna i sin position av åhörare och klivet över till
förstapersonspositionen, där ”duet” i sitt svar kan bli ett ”jag”, blir avlägset.

151. Rancière, ”Delandet av det sinnliga”, s. 202.
152. Ibid., s. 203.
153. Resonemanget är hämtat från Rancière, Den okunnige läraren.
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3

INSTITUTIONELL
KRITIK:
MODERNA MUSEET
PROJEKT

Utställningsserien Moderna Museet Projekt lanserades 1998 med ett uttalat
syfte att visa den samtida konst som museet (återigen) inte tycktes kapabel
att rymma. Med en retorik som var påfallande lik den som användes under
1950-talet för att skilja det blivande Moderna Museet från Nationalmuseum presenterades Moderna Museet Projekt i slutet av 1990-talet som en
plats för aktivitet och experiment.154 Begrepp som rörelse och deltagande
plockades vid tiden kring millennieskiftet återigen upp samtidigt som de
fylldes med delvis nya innebörder. Den konst som kom att bli central för
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154. 1 april 1994 förflyttades Moderna Museets verksamhet till tillfälliga lokaler
i Spårvagnshallarna i centrala Stockholm. En ny, ändamålsenlig museibyggnad skulle
uppföras intill den äldre exercishallen (nuvarande Arkitektur- och designcentrum). 14/2
1998 nyinvigdes museet på Skeppsholmen i en betydligt större, säkrare och mer funktionell byggnad, ritad av den spanske arkitekten Rafael Moneo. Eva Eriksson, ”Förvandlingar och lokalbyten: Moderna Museets byggnader”, i Historieboken. Nyöppningen markerade ett skifte i Moderna Museets historia. Det museum som presenterades i februari
1998 var en i flera avseenden större institution än den som stängdes 1994. Det var med
en ny överintendent (för första gången internationellt rekryterad) och en till stora delar
ny och utökad personalstyrka som museet slog upp portarna. Under sommaren 1997
anställdes fem nya intendenter med olika ansvarsområden: svensk och nordisk konst,
internationell konst, teckning och grafik, film och video, fotografi och samtidskonst. En
indelning som i princip fortfarande är aktuell. Museet hade också en ny administrativ
chef och en ny marknadschef. Sundberg, ”Kronologi”, i Historieboken, s. 367. Året därpå,
1999, blev Moderna Museet en egen myndighet, SFS nr 1999:562.

Moderna Museet under dess första decennium beskrivs ofta som ”öppen”
i den bemärkelsen att verkens vardagliga material och interaktiva former
kom att inkludera vad som betraktades som ”livet”.
Även i Moderna Museet Projekt fanns en ambition att inkludera okonventionella material, ämnen och platser. I olika modeller för deltagande
och social samvaro återfanns i serien en strävan efter mer autentiska möten
och ett ”verkligt” engagemang bortom konstinstitutionens ramverk. Nicolas Bourriauds artiklar kring konst som social samvaro, som publicerades
under 1990-talet i tidskrifter och utställningskataloger, är relevanta i sammanhanget.155 De relationella verkens politik återfanns enligt Bourriaud i
deras öppna och oavslutade struktur. Den fysiska dimensionen i de möten
som verken beredde plats för, det faktum att besökarna samlades i realtid
i ett konkret rum, betraktade Bourriaud som ett motstånd mot en allmän
teknokratisering och reifiering av mänskliga relationer i dagens samhälle
(1990-tal).156
155. Bourriaud, Esthétique relationelle, Dijon: Les presses du réel, 1998.
156. Se även Claire Bishops kritik av Bourriauds enligt henne förenklande likstäl
lande av social samvaro och politiska effekter. Istället för esthétique relationnelle förespråkar
Bishop en relational antagonism, med hänvisning till Ernesto Laclaus och C
 hantal Mouffes användning av begreppet antagonism. Med Santiago Sierra och Thomas Hirschhorn
som exempel lyfter Bishop fram en typ av konst som inte bara inbjuder till social samvaro utan också producerar potentiellt konfliktfyllda relationer. Claire Bishop, ”Antagonism and Relational Aesthetics”, i October: Art, Theory, Criticism, Politics, nr 110, höst
2004, s. 51–79. Se även i samma tidskrift Liam Gillick, ”Contingent Factors: A Response
to Claire Bishop’s ’Antagonism and Relational Aesthetics’”, i October: Art, Theory, Criticism, Politics, nr 115, vinter 2006, s. 95–107.
För en lokal reception, se även Daniel Birnbaum och John Peter Nilsson, red., Like
Virginity, Once Lost: Five Views on Nordic Art Now, Lund: Propexus, 1999. Antologin syftade till att ge en överblick över den nordiska 1990-talskonsten. Betraktad som ett tidsdokument ger den en bild av det klimat Moderna Museet Projekt tog form i. Se framförallt Sara Arrhenius essä ”Body Contact. Hunger for the Real”, som visar att de teman
som Moderna Museet Projekt kom att kretsa kring var väl förankrade både i tiden och på
den lokala scenen. Arrhenius beskriver en generation konstnärer som är upptagna med
det vardagliga, som inbjuder publiken till deltagande och där resultatet blir något som
ligger närmare underhållning än en äldre generations performance. Arrhenius påpekar
också hur denna typ av konst komplicerade relationen till konstinstitutionen: ”today’s
artists seem to have abandoned the institutions or are transforming them into something else: a bar, a club, a dinner party, a laboratory or a library. There are countless art
projects in all manner of public places: daily papers, the Internet, TV, streets, squares,
the underground, airports, churches, schools, shop windows and cinemas.” Sara Arrhenius, ”Body Contact: Hungering for the Real”, i Like Virginity, Once Lost: Five Views on
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Till skillnad från det utvidgade konstbegrepp som kom att etableras under 1950- och 1960-talen handlade det under 1990-tal och tidigt 2000-tal
inte primärt om en undersökning av konstbegreppets gränser. Riktningen
mot betraktarens deltagande, öppenheten för genreöverskridande former
och inkluderandet av vardagliga material kom runt millennieskiftet också
att paras med politiska strävanden. Omfokuseringen mellan generationerna
kan åskådliggöras av orden process respektive projekt. Om ordet process var
centralt för den äldre generationen kom projekt att bli ett nyckelord under
1990- och 2000-talen. Båda orden signalerar ett utforskande men de har
olika nyanser. Medan process beskriver ett pågående utan tydligt slut, konnoterar projekt en mer målstyrd och tidsbegränsad aktivitet.
I följande kapitel fokuserar jag på Moderna Museet Projekts institutionskritiska anslag. Serien förstås här som ett uttryck för en viss curatoriell tradition som under det sena 1990-talet och det tidiga 2000-talet utforskade relationen mellan konst, konstinstitution och politik. Mitt anspråk är inte att
vara uttömmande på området. Den tradition som refereras utgörs av aktörer
som fortfarande är verksamma och ständigt både reflekterar och omprövar
sin egen praktik. Av intresse här är inte enskilda curatorers arbete utan hur
relationer mellan begreppen konst, konstinstitution och politik kom att etableras under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet. Analysen utgår från
hur dessa kom att iscensättas i några av de utställningar och verk som serien
Moderna Museet Projekt producerade. Moderna Museet Projekt är det av
studiens fall som tydligast har präglas av en politisk agenda. Därför inbjuder
serien också till en diskussion kring intentionen och dess konsekvenser för
den typ av politik som verken och utställningarna genererar.

Formuleringen av en internationell
samtidskonst under 1990- och 2000-talen
I en genomgång av hur Moderna Museet Projekt lanserades i pressmeddelanden och katalogtexter, av curatorn och museet i stort, blir snart två
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Nordic Art Now, red. Daniel Birnbaum och John Peter Nilsson, Lund: Propexus, 1999,
s. 14. Flera av de nordiska konstnärer som nämns i Arrhenius essä hade antingen visats
i Moderna Museet Projekt, eller skulle komma att visas där. Arrhenius nämner Fanni
Niemi-Junkola, Annika Eriksson, Miriam Bäckström, Maria Lindberg, Elin Wikström
och Magnus Wallin.

teman uppenbara.157 Till att börja med tycks det ha varit angeläget att skilja
utställningsserien från museets övriga verksamhet. Moderna Museet Projekt
är ”en verksamhet inom ramen för Moderna Museet i Stockholm”, heter
det exempelvis i det pressmeddelande som presenterade den nya satsningen.
Och vidare:
Den [utställningsserien] sker i museets regi men förläggs oftast
utanför museets väggar. Konstnärer bjuds in för att göra verk
för det tillfälliga projektrummet i Prästgården intill museet på
Skeppsholmen, för andra miljöer och situationer i Stockholm eller på annan ort.158

För det andra präglades serien av en ambition att problematisera konst
institutionen. Avsikten med utställningsserien var att kritiskt reflektera över
såväl det moderna museet som det konstinstitutionella rummet i stort. Museets dåvarande överintendent, David Elliott, redogjorde i den första utställningskatalogens förord för varför en institution som Moderna Museet vid
denna tid hade behov av en serie som Moderna Museet Projekt:
Under de sena 1980- och 1990-talen har en yngre generation
konstnärer, desillusionerade av museernas klassiska institutionella rum som verkade så enkla men samtidigt tyngdes ner av
sitt historiska, administrativa, ideologiska och kommersiella
bagage, skapat konstverk som interagerade med andra, mer sociala – eller anti-sociala – platser, och som ingrep mer direkt än
museet någonsin kunnat göra med direkta, levande, närvarande
upplevelser.
Moderna Museet Projekt är ett svar på dessa konstnärliga initiativ. Det klargör att museet kan vara flexibelt inför konstens
behov – lika mycket som en möjlighet för konstnärernas verk
att bli sedda på rätt sätt som ett förvaringsställe eller en fästning

157. Jag utgår framförallt från pressmeddelanden och katalogförord till de 29 utställningar som producerades inom serien.
158. Den korta texten publicerades i slutet av varje utställningskatalog, efter en förteckning över de utställningar som redan ägt rum.
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[sic]. Konstens och kulturens utveckling har sin egen dynamik
och Moderna Museets plikt är att reagera på detta, oavsett implikationerna.159

Det var inte bara i Moderna Museet Projekt som dessa tankar kom att
implementeras vid denna tid. I en internationell kontext fanns serien Mi
grateurs, vid Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris som drevs av Hans
Ulrich Obrist mellan 1993 och 2003.160 Det fanns också några institutioner
som vid denna tid lät det institutionsutforskande anslaget genomsyra
verksamheten i dess helhet. 2002 öppnades Palais de Tokyo (med den
talande underrubriken Site de création contemporaine), under ledning av
Nicolas Bourriaud och Jérôme Sans.161 2001 gav Palais de Tokyo ut pub
likationen What Do You Expect from an Art Institution of the 21st Century? där
ett antal curatorer, konstnärer och kritiker bjöds in för att kortfattat svara på
titelns fråga.162 Ytterligare ett exempel är Rooseum i Malmö under ledning
av Charles Esche (2001–2006) som präglades av en uttalad ambition att
ompröva konstinstitutionens funktion.163
Det finns flera intressanta aspekter i Elliotts kontextualisering av Moderna Museet Projekt. Till att börja med målar han upp en polarisering
mellan museet och den samtida konsten. Till skillnad från den motsättning
som Sköld, Hultén och Linde beskrev i sina respektive visioner för den
unga avdelningen för modern konst är det i Elliotts text inte bara museets
funktion av förvaringslager som gör det till en problematisk plats för nutid
och aktivitet. I Elliotts text lyfts även museets eller konstinstitutionens (begreppen är utbytbara i texten) administrativa, ideologiska och kommersiella
aspekter fram som hinder för de ”direkta, levande, närvarande upplevelser”
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159. David Elliott, ”Förord”, i Moderna Museet Projekt: Maria Lindberg 14.2–19.4
1998, red. Maria Lind, Moderna Museets utställningskatalog 273, Stockholm: Moderna
Museet, 1998, s. 2.
160. Migrateurs återfinns också i Linds egen kontextualisering av serien i Selected
Maria Lind Writing, s. 146–147. Lind har också nämnt Matrix vid Berkeley Art Museum,
USA (sedan 1978) som en tidig förebild. Intervju: Maria Lind.
161. Nicolas Bourriaud och Jérôme Sans anställdes som chefer 1999 med ett förlängt förordnande som sträckte sig till 2006 då Marc-Olivier Whaler tog över.
162. Sans, Sanchez och Honoré, red., What Do You Expect from an Art Institution in the
21st Century?.
163. Katarina Stenbeck, red., There’s Gonna Be Some Trouble: The Five Year Rooseum
Book 2001–2006, Malmö: Rooseum, 2007.

som det sena 1980-talets och 1990-talets konstnärer enligt Elliott strävade
efter. Skiftet av fokus, eller snarare utvidgningen av museets problem, är
typisk för 1990-talets och det tidiga 2000-talets kritik av konstinstitutionen. Samtidigt som den sedvanliga polariseringen mellan ett konventionellt
konstmuseum och ett experimentellt dito kom att upprepas i diskussionerna
kring millennieskiftet fylldes motsättningen med delvis nya innebörder. Av
intresse för diskussionen här är framförallt det sätt på vilket utforskandet
av både den egna curatorrollen, utställningsmediet och konstinstitutionen
som plats kom att ske inom ramarna för en uttalad politisk agenda. Esche
talade om konstinstitutionens roll i följande ordalag:
För inte så länge sedan kände konstinstitutionerna sig pressade
av begreppet ”konst” och dess populära betydelse. Idag fyller
konsten alltmer ett utrymme i samhället som kan karaktäriseras
som experimenterande, ifrågasättande och utforskande, vilket
tidigare religion, vetenskap och filosofi sporadiskt täckte in. Den
har blivit ett aktivitetsområde snarare än enbart passivt iakt
tagande. Därför måste institutionerna som förvaltar konsten vara
en kombination av allaktivitetshus, laboratorium och akademi,
med ett allt minskande behov av det etablerade utställnings
rummets funktioner.164

I samma anda frågade sig Jens Hoffmann 2003: ”What in fact is the role of
and function of an art institution today? What can it offer to the public?
What possibilities does an art institution have in shaping an understanding
of culture, art and politics?” Frågorna sprang ur den planerade utställningen / seminariet Institutional Ethics/Institutional Aesthetics och publicerades i
en utgåva av Verksted betitlad just New Institutionalism.165 Hoffmanns utställning / seminarium bestod i att tio olika institutioner bjöds in för att reflektera över sin status som just konstinstitution. Även Maria Lind menade vid
164. Charles Esche, ”Vad är det för mening med institutioner som Rooseum?”, i
There’s Gonna Be Some Trouble, s. 23. Esche hade svarat med samma text på den mer övergripande frågan ”What do you expect from an art institution in the 21st century?” i
nämnda antologi med samma namn, s. 21.
165. Utställningen/seminariet kom att realiseras på Kiasma i Helsingfors under titeln Institution 2, 3/12 2003–5/1 2004. Hoffmann citerad av Jonas Ekeberg i introduktionen till Verksted: New Institutionalism, s. 10.
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denna tid att konstinstitutionen och utställningsformatet måste varieras för
att ge plats åt en viss del av det sena 1990- och tidiga 2000-talets konst. I en
artikel från 2002 frågade Lind retoriskt:
Is an exhibition the most appropriate option? Would a screening,
conversation, or workshop be more fitting? How can a work of art
exist simultaneously in more than one place? What determines
whether the work even belongs within the walls of an institution?
Apart from playing host to exhibitions, the art museum is well
equipped to serve as a production site, a distribution channel,
and a forum for discussion, and its purview stretches far beyond
its premises.166

Den nya institutionalismens kritik grundades mindre på ett slags anarkistiskt brott mot konventioner än på en analys av konstinstitutionen, och det
offentliga rummet överlag, som dominerade av kapitalism och nyliberal politik. I analyser undersökte curatorer och konstnärer konstinstitutionernas
finansiering, personalens sammansättning, konstnärernas ersättningsnivåer,
samt utställningsyta i relation till kvadratmeteryta vigd åt restaurang, shop,
entré och lobby. Slutsatserna blev att de större konstmuseerna sedan mitten av 1980-talet i allt högre grad kommit att bli platser för konsumtion
och nöje. Argumentet var att verksamheten ständigt förhandlades gentemot
marknadsintressen och populistisk politik, och att dess framgång bedömdes
utifrån kvantitet (besökssiffror) snarare än kvalitet.167
Som alternativ till vad som betraktades som de populistiska och marknadsanpassade konstmuseerna talade 1990-talets och det tidiga 2000-talets
institutionsreflekterande curatoriella tradition om mindre avantgarde
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166. Lind, i ”RSVP, or: What Rhythm, Scale and Format Can Do with Art”, i Selected Maria Lind Writing, s. 144.
167. Se exempelvis Art and its Institutions, red. Möntmann; Art as a Public Issue, red.
Seijdel; In the Place of the Public Sphere? (bidragen presenterades på ett seminarium med
samma titel vid Det fynske kunstakademi i Odense, Danmark, 24–25/1 och 7–8/2 2002),
red. Simon Sheikh (Berlin: Oe + b_books, 2005). För en diskussion som utgår från en
liknande problemformulering men med fokus på biennalen som utställningsformat, se
exempelvis Maria Hlavajova, ”How to Biennial? The Biennial in Relation to the Art
Institution”, i The Biennial Reader: An Anthology of Large-Scale Exhibitions of Contemporary
Art, red. Elena Filipovic m.fl. (Ostfildern och Bergen: Hatje Cantz och Bergen Kunsthall, 2010), s. 292–305.

institutioner som skulle kunna fungera som ett slags alternativt offentligt
rum, som en halv- eller motoffentlighet.168 Laclaus och Mouffes uttryck radikal demokrati återkom som referens i dessa diskussioner.169 Valet av teoretiskt
raster visar i sig att det politikbegrepp som aktualiseras i denna curatoriella
strömning är lokaliserbart på den partipolitiska kartan. Laclaus och Mouffes
nu klassiska Hegemonin och den socialistiska strategin (1985), var en programförklaring för en vitalisering av den politiska vänstern. Författarna skriver
exempelvis:
Det vanliga rättfärdigandet av ”inget alternativ-dogmen” är globaliseringen, och det argument som vanligen upprepas gentemot en socialdemokratisk fördelningspolitik är att de krympande
skatteintäkter som regeringar konfronteras med är den enda realistiska möjligheten i en värld där de globala marknaderna inte
tillåter någon avvikelse från den nyliberala ortodoxin. Detta argument har sin förutsättning i den ideologiska terräng som har
skapats som ett resultat av åren med nyliberal hegemoni, och det
förvandlar vad som är en övergående form av rådande omständigheter till en historisk nödvändighet. Beskrivna som endast drivna
av informationsrevolutionen, frikopplas globaliseringskrafterna
från sina politiska dimensioner och framträder som ett öde som
vi alla måste underkasta oss. Så får vi veta att det inte längre
finns något vänster eller höger i den ekonomiska politiken, utan
bara dåliga och bra åtgärder! […] Denna hegemoni kan utmanas.
Vänstern borde börja med att utveckla ett trovärdigt alternativ
till den nyliberala ordningen, istället för att bara försöka förvalta
den på ett mänskligare sätt. Detta kräver givetvis att man drar nya
168. I en intervju med författaren gjord i december 2009 använde Lind uttrycket
”halv-offentligt rum” för att beskriva sin syn på konstinstitutionen: ”Jag är intresserad
av vad projekt producerar, vad utför ett konstprojekt, vad händer i ett konstprojekt? Och
hur ett konstprojekt bidrar till, medverkar till ett samtal och i förlängningen också ett
offentligt rum, eller i alla fall ett halvoffentligt rum. Snarare än att få publik över trösklar.” Intervju: Maria Lind. Möntmann talar å sin sida om ett ”institutional avant-garde”
i Nina Möntmann ”Playing the Wild Child: Art Institutions in a Situation of Changed
Public Interest”, i Open. Art as a Public Issue, red. Jorinde Seijdel, s. 18.
169. Resonemanget utvecklades i Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemonin
och den socialistiska strategin (Hegemony and Socialist Strategy 1985), övers. C-M Edenborg,
Göteborg: Glänta, 2008.
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politiska gränser och erkänner att det inte kan finnas någon radikal politik utan att en motståndare definieras. Det vill säga: det
kräver att man accepterar att antagonismen inte går att utrota.170

Utifrån liknande analyser av den rådande situationen identifierade en
kritisk curatoriell tradition ett antal problematiska punkter och funktioner
i konstinstitutionernas arbete, vilket föranledde variationer av etablerade
utställningsformat. Istället för utställningar där ett antal objekt visades i
ett rum lyftes publikationer, workshops och paneldiskussioner fram som
alternativa format. Fokus låg på produktion, och den ideala konstinstitutionen
beskrevs som en plats där konstnär och curator producerar nya verk,
idéer eller diskussioner, snarare än en plats där färdiga verk visas upp.
Resonemanget kan betraktas som en fortsättning på den typ av analyser
som 1960-talets platsspecifika och institutionskritiska konst drog fram i
ljuset. Själva platsspecificiteten begreppsliggjordes då som ett motstånd
mot konst som handelsvara, i och med att verkens form praktiskt taget
omöjliggjorde förflyttning. Den sedvanliga banan från konstnärens ateljé,
via de kommersiella gallerierna och vidare till konstmuseers samlingar,
och den därpå följande värdeökningen, skulle uppenbaras och ifrågasättas
av verkens storskaliga och icke-flyttbara form, löd argumentet.171 I 1990och det tidiga 2000-talets kritiska curatoriella tradition uttrycktes kritiken
inte i verkens fysiska dimensioner. Tvärtom betonades verkens och
utställningarnas immateriella sida, där formuleringen av idéer, diskussioner
och själva produktionsfasen lyftes fram som en form av kritik av etablerade
verksbegrepp och utställningsformat.172
Några år efter det att Moderna Museet Projekt avslutats parafraserade
Lind, med hänvisning till Mouffe, begreppet det politiska och talade om
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170. Ibid., s. 31–32.
171. Se exempelvis Douglas Crimp, ”Redefining Site Specificity” (först publicerad
i Richard Serra: Sculpture 1986) i On the Museum’s Ruins, s. 150–186. Crimp skriver bland
annat: ”For Serra, the whole point of sculpture is to defeat this surrogate consumption
of art, indeed to defeat consumption altogether and to replace it with the experience
of art in its material reality”, ibid., s. 167. Se även Kwons diskussion kring Richard Serras Titled Arc på Federal Plaza i New York, 1981–1989, framförallt kapitel 3: ”Sitings of
Public Art: Integration versus Intervention”, Miwon Kwon, i One Place after Another, s.
56–99.
172. Ansatsen har beröringspunkter med det Kwon benämnt som diskursiv platsspecificitet, vilket jag återkommer till nedan. Kwon, One Place after Another, s. 24–26.

the curatorial.173 I en artikel publicerad i Artforum 2009 beskrev Lind det
curatoriella som något skilt från curating (det hantverksmässiga genomförandet av utställningar) på samma vis som det politiska är något annat
än den administrativa politik som tjänstemän utför dagligdags. Moderna
Museet Projekt var, betraktat i sin helhet men även uppdelat på vissa enskilda projekt, exempel på när det curatoriella var verksamt, enligt Lind.174
I en intervju med författaren samma år sammanfattade Lind sin inspiration
från Mouffe:
Det som kan vara intressant med henne är att hon stimulerar
till att tänka kring andra former av demokratiska processer och
andra former av offentliga rum. Och där tror jag att konsten, både
konsten i sig och konstinstitutionen, kan ha en väldigt, väldigt
spännande roll. Potentialen bara ligger där och väntar.175

Det Lind tog fasta på i sin referens till Mouffe var tanken på det politiska
som en plats där formerna för den nuvarande (representativa parlamentariska) demokratin skulle kunna ”återuppfinnas”.176 Som citatet ovan visade
syftade detta återuppfinnande i Mouffes fall på en vitalisering av den politiska vänstern. Motsvarande syftade den nya institutionalismens ”halv-
offentliga rum” till att ifrågasätta marknadsliberal politik och kapitalistisk
ekonomi. Referenserna till Mouffe och i viss mån Laclau visar att 1990- och
2000-talens institutionella kritik präglades av en uttalad politisk intention. I
analyser av några av Moderna Museet Projekts utställningar nedan kommer
jag att se närmare på vilka konsekvenser denna intention får i de enskilda
utställningarna.
1

173. Maria Lind, ”Active Cultures: Maria Lind on the Curatorial”, i Artforum, oktober 2009, s. 103. Irit Rogoff använder begreppet på ett liknande vis i Rogoff, ”Smuggling: An Embodied Criticality”.
174. Intervju: Maria Lind.
175. Ibid.
176. Ibid.
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I en lokal kontext hade Moderna Museets oförmåga att rymma den samtida
konsten debatterats under hela 1990-talet.177 1994 publicerade Lind, då kritiker på Svenska Dagbladet, en artikel där hon ifrågasatte huruvida Moderna
Museet följde de statliga direktiv som anger att museet också ska verka för
den samtida konsten. Med hänvisning till förordningen (SFS 1988:677) med
instruktioner för Statens konstmuseer pekade hon på att museet ska:
ägna sig åt nutida måleri, skulptur och fotografi […] och ”levandegöra sambandet såväl med äldre konstformer som med andra
nutida bildformer än måleri, skulptur och fotografi.” Dessutom
ska man ’särskilt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse’.178

I nämnda intervju nämnde Lind artikeln som en upptakt till hennes senare
anställning vid museet. Seriens syfte – att föra in den så kallade samtida konsten på museet – var klar redan vid anställningsintervjun.179 Debattartikeln
avslutades med ett konstaterande:
Mot bakgrund av detta kan man fråga sig om inte museet misslyckas med sitt uppdrag såsom det formuleras av uppdragsgivaren
staten. Moderna museet bör därför före återflytten till Skeppsholmen befrias från sina uppgifter gällande nutiden i allmänhet,
även den mer traditionellt inriktade konsten av i dag, samt den
konstnärliga och kulturella förnyelsen i synnerhet, dvs från sitt
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177. Jag har tittat på artiklar och debattinlägg publicerade i Aftonbladet, Dagens
Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet 1990–1998. Redan ett urval av artiklarnas rubriker anger tonen i debatten: ”Moderna har blivit omodernt” (Aftonbladet, 31/10 1992),
”Det går trögt för Moderna” (Dagens Nyheter, 10/8 1995), ”Ljuset i museets mörker”
(Aftonbladet, 30/9 1995), ”Moderna museet finns inte längre” (Dagens Nyheter 11/10
1995) och ”Är det någon hemma?” (Dagens Nyheter, 25/10 1995), för att nämna några.
Den negativa kritiken hejdades något av utställningen På: Tiden, ny svensk konst, 19/10
1996–12/1 1997, en utställning som visade nyproducerad svensk konst. Mottagandet
var blandat men till största delen positivt, se exempelvis Bo Madestrand, ”Tillbaka till
samtiden”, Expressen, 22/10 1996. Under 1997 kom en stor del av pressbevakningen att
bestå av spekulationer och förhoppningar knutna till den kommande nyöppningen av
museet i februari 1998.
178. Maria Lind, ”Moderna museet sviker samtiden”, Svenska Dagbladet, 4/9 1994.
Citaten är hämtade från Svensk författningssamling, SFS 1988:677. Förordningen upphävdes 1/7 1999.
179. Intervju: Maria Lind.

ansvar för samtidskonsten som helhet. I stället för att försöka
lära den gamla hunden att sitta bör man skapa en ny – mindre
sömngångaraktig – institution med fokus inriktat på nutiden och
syfte att, som under Pontus Hulténs tid på Skeppsholmen, vara en
aktiv del av den kulturella diskussionen. (Den nuvarande institutionen kan för tydlighetens skull döpas om till Historiska konstmuseet.) På så sätt kan vi förhoppningsvis få en vaken konstinstitution med nutidsorientering som ett välbehövligt komplement
till Stockholms yngre gallerier, som i kraft av sina ambitioner
och sin ringa storlek står för förnyelsen och rörligheten på Stockholms konstscen.180

Varken artikeln eller den tillspetsade tonen torde ha väckt större förvåning.
I debatten ställdes ett museum som premierade samlingen och förvaltandet
av modernismens historia mot ett tänkt museum som skulle kunna fungera
som en ledande institution för det samtida konstlivet. Det citerade stycket ur
Linds artikel innehåller några av de argument som kom att prägla kritiken.
För det första ansågs museet vara oförmöget att inta en aktiv position på den
samtida konstscenen, vilket, för det andra, ställdes mot Hulténs förmåga att
göra just det på 1960-talet.181 Följande formulering av Daniel Birnbaum, vid
tiden kritiker i Dagens Nyheter, är typisk:

180. Lind, ”Moderna museet sviker samtiden”. Det var varken första eller sista
gången idén att Moderna Museet skulle överlåta ansvaret för den samtida konsten på
en annan institution vädrades. Tanken återfinns både i Moderna Museet 1958–1983, ut
given i samband med museets tjugofemårsjubileum, och i Historieboken. Moderna Museet
1958–2008, utgiven i samband med museets femtioårsjubileum. Nieckels och Granath,
red., Moderna Museet 1958–1983; Tellgren, red., Historieboken. Flera av deltagarna i debatten under första delen av 1990-talet återkom också till förslaget, exempelvis Daniel
Birnbaum som skrev: ”Kanske är det dags att avsluta Moderna museet och anförtro
uppgiften att bevaka samtiden åt yngre krafter”, i en artikel betitlad ”Det går trögt för
Moderna”, Dagens Nyheter, 10/8 1995.
181. Se exempelvis Lars O. Ericsson, ”Måleriet ger vika för blandformer”, Dagens
Nyheter, 30/3 1990 och John Peter Nilsson, ”Moderna har blivit omodernt”, Aftonbladet, 31/10 1992, Daniel Birnbaum, ”Det går trögt för Moderna”, Dagens Nyheter, 10/8
1995, Sara Arrhenius, ”Ljus i museets mörker”, Aftonbladet, 30/9 1995 (recension av utställningen Nio frågor om ljuset), Daniel Birnbaum, ”Moderna museet finns inte längre”,
Dagens Nyheter, 11/10 1995 och Jan Håfström, ”Är det någon hemma?”, Dagens Nyheter,
25/10 1995.
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Under några år på 60-talet var Moderna museet en av de platser
i världen där det internationella avantgardet fann en scen. Det
har aldrig skett igen, och kanske är det en missuppfattning att
tro att det är museets uppgift att visa det allra mest nydanande.
Pontus Hultén gav oss denna felaktiga idé – inte att undra på att
alla nu är missnöjda.182

Ytterligare en återkommande trop var att ett sådant aktivt deltagande i den
samtida konsten hänger samman med ett aktivt deltagande i samhället.183 I
pressdebatten ventilerades en rad förslag som i stora stycken liknar det som
Moderna Museet Projekt kom att bli. Sören Engblom, vid tiden intendent
på museet, talade om en ”studioscen”:
En lösning vore en studioscen. Där kunde vi vara aktörer som alla
andra – experimentera, känna mindre ansvar, arbeta snabbt, ta
risker, visa små utställningar som inte behöver ges samma tyngd
som det som visas i det stora museet.184

Dåvarande överintendent Björn Springfeldt (1989–1995) kom tillsammans
med sin föregångare Olle Granath (1980–1989) att stå relativt ensamma i
försvaret för ett modernt museum som fokuserade på samlingen. Se exem
pelvis följande citat av Olle Granath: ”Museet ska inte konkurrera med
gallerierna! Låt dem springa i täten, däri ligger deras styrka. Vår tillgång är
istället den inneboende tröghet som varje institution har; på så vis skapas
nödvändig distans till det allra nyaste.”185 Båda sidor i debatten accepterade
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182. Daniel Birnbaum, ”Det går trögt för Moderna”, Dagens Nyheter, 10/8 1995.
Se även Lars O. Ericsson, ”Måleriet ger vika för blandformer”, Dagens Nyheter, 30/3
1990 (recension av utställningen Spegling. Moderna Museets förvärv under 80-talet, 29 unga
svenska konstnärers verk) och John Peter Nilsson, ”Moderna har blivit omodernt”, Aftonbladet, 31/10 1992.
183. Se exempelvis Steve Sem-Sandberg, ”MM och samtidskonsten”, Svenska Dagbladet, 7/4 1990 (artikeln utgick från utställningen Spegling. Moderna Museets förvärv
under 80-talet, 29 unga svenska konstnärers verk).
184. Sören Engblom citerad i Ricki Neuman, ”’Gyllene tillfälle för förnyelse’”,
Svenska Dagbladet, 15/11 1995, se även Ericsson, ”Måleriet ger vika för blandformer”;
Nilsson, ”Moderna har blivit omodernt”.
185. Olle Granath citerad i Erik Lidén och Ricki Neuman, ”’Vi gör så gott vi kan’”,
Svenska Dagbladet, 15/11 1995, i anslutning till Hedvig Hedqvist och Steve Sem-Sandberg,

med andra ord motsättningen mellan museet (passivt) och samtiden (aktivt).
Sett i ett vidare sammanhang var det inte bara de lokala gallerierna som
museet skulle ”konkurrera” med. 1990-talet var också det decennium då de
internationella, tillfälliga och regelbundet återkommande konstutställningarna (biennaler, triennaler, quadriennaler, etcetera) kom att få allt större
inflytande över presentationen och definitionen av den samtida konsten.186
Utställningsformens tillfälliga karaktär har varit tacksam att ställa mot bilden av museet som genom sin samling framstod som fast förankrad i såväl en
historisk tid som en fysisk plats (ytterst förkroppsligad i förvaringslagren).187
De regelbundet återkommande utställningarna är också just tillfälliga – de
engagerar en tillfällig personalstyrka och huserar tillfälligt i de angivna lokalerna. Curatorn Rosa Martínez har talat om biennalen som utställningsform
i förhållande till museet:
A biennial […] looks beyond the present and into the future.
[…] Biennials are the most advanced arena for this expanded field
precisely because they do not function like museums. Museums
are temples for the preservation of memory. […] Biennials are a
context for the exploration and questioning […] of the present.188
”Springfeldt en arvets vårdare”, Svenska Dagbladet, 15/11 1995. Kursivering i Svenska Dagbladet.
186. Charlotte Bydler talar i The Global Art World Inc. om tre modeller eller typer av
biennaler, vilka placeras in i en ungefärlig kronologi. Den tredje typen, som dominerat
1990- och 2000-talen, beskriver hon som ”the flexible production- and event oriented
variety”. Charlotte Bydler, The Global Art World Inc.: On the Globalization of Contemporary
Art, diss., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2004, s. 151. Se även Elena Filipovic,
Marieke van Hal och Solveig Øvstebø, ”Biennialogy”, i The Biennial Reader, s. 14.
187. Just biennalens avsaknad av en stabil, till platsen bunden institution anses ofta
göra den till en bättre plats för samhällsintegrerad diskussion än museet. Se exempelvis
introduktionen till The Biennial Reader som återger de politiska motiven till en rad av
dessa storskaliga, regelbundet återkommande utställningars initiering, så som Dokumenta (1955) som en del i Tysklands rekonstruktion, Havannabiennalen (1984) som en alternativ position gentemot den västerländska dominansen i konstvärlden, Johannesburg
biennalen (1995) som ett svar på apartheidtidens slut, Manifesta (1996) som en reflektion
över Berlinmurens fall, Gwangjubiennalen (2005) som ett svar på Sydkoreas demokratisering, Riwaqbiennalen (2005) som ett försök att skapa debatt kring Palestinas situation.
Se vidare Filipovic, van Hal och Øvstebø, ”Biennialogy”, i The Biennial Reader, s. 18. Se
även Jones, ”Biennial Culture: A Longer History”, i The Biennial Reader, s. 75–76.
188. Rosa Martínez citerad i Jones, ”Biennial Culture: A Longer History”, i ibid.,
s. 72.
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Caroline Jones har citerat just detta stycke av Martínez i en text på samma
tema. Jones distanserar sig något från Martínez anspråk på biennalen som
en form för det absolut samtida, till och med det framtida, men instämmer
ändå i åtskillnaden mellan biennalen och museet som utställningsplats:
But even as they are linked by tourism, biennial practices need to
be discursively distinguished from “museum culture”. The museal desires a stable consistency that produces unique and sustained
relations to the local. The biennial, despite its manifestly repetitive nature, was intended to instantiate the freshly renewing and
unprecedented.189

Åtskillnaden mellan å ena sidan biennalen som en arena för den samtida
och experimenterande konsten och å andra sidan museet som en stabil,
bevarande instans ligger i linje med en polarisering mellan museum och
samtid, och rymmer, som föregående kapitel visade, en hel rad motsatspar.
Motsättningen tenderar dock att stereotypisera båda begreppsleden. I fallet biennal kontra museum ägde i praktiken en växelverkan rum mellan de
två utställningsformaten. Flera av de curatorer som vid denna tid på olika
sätt kom att ifrågasätta museets sätt att presentera, producera och förmedla
konst var parallellt även anlitade som curatorer för de tematiska, regelbundet återkommande utställningarna.190
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189. Ibid., s. 74. För en diskussion kring relationen mellan konstbiennalen som utställningsformat och konstmuseet, se även Filipovic, van Hal och Øvstebø, ”Biennialogy”, i The Biennial Reader, s. 20; Altshuler, Biennials and Beyond, s. 22. I båda texterna
kopplas konstbiennalernas ökade inflytande på den samtida konsten under 1990-talet
samman med den så kallade nya institutionalismen, som jag betraktar Moderna Museet
Projekt som ett uttryck för.
190. Maria Lind curerade Manifesta 2 i Luxemburg 1998 (tillsammans med Robert
Fleck och Barbara Vanderlinden) och samma år ansvarade hon för Sveriges bidrag i São
Paulobiennalen. Charles Esche curerade Gwangjubiennalen 2002 (tillsammans med Hou
Hanru och Song Wan Kyung), Istanbulbiennalen 2005 (tillsammans med Vasif Kortun),
den andra Riwaqbiennalen i Palestina 2007 (tillsammans med Khalil Rabah) och den
tredje 2009 (tillsammans med Reem Fadda), 2010 var han curator för den femte U3-
triennalen i Ljubljana, Slovenien. Hans Ulrich Obrist har, bland annat, curerat den sjätte
Dak’art i Dakar, Senegal 2004, första och andra Moskvabiennalen 2005 respektive 2007
(tillsammans med Joseph Backstein, Daniel Birnbaum, Iara Boubnova, Nicolas Bourriaud och Rosa Martínez), för att nämna några.

Den ”internationella samtidskonst” som kritiker menade att Moderna
Museet under första hälften av 1990-talet misslyckats med att både visa
och producera, hade paralleller till det som vid denna tid började visas på
de evenemangsorienterade, tematiska och regelbundet återkommande utställningarna runt om i världen. Det var denna typ av konst som (åter)
skulle föras in på museet genom Moderna Museet Projekt. Det är också mot
den bakgrunden som följande formulering bör förstås: ”Med sina nya korta
utställningsperioder, sin stimulerande snarare än speglande karaktär ger
Moderna Museet Projekt en annan puls och ton i museet.”191 Formuleringarna återkommer i något varierad form på flera av seriens pressmeddelanden
och vernissagekort.
Det faktum att Moderna Museet Projekt förlades till den intilliggande
byggnaden Prästgården betydde att serien kunde lanseras som en institution
inom institutionen. Placeringen markerade symboliskt en viss självständighet gentemot museet i stort, vilket gjorde det lättare att positionera utställningsserien som en experimentell och undersökande verksamhet. Det som
granskades var ju delvis museet självt. Lind reflekterade i nämnda intervju
från 2009 över de kritiska reaktioner som beslutet att visa den samtida
konsten i Prästgården mötte:
Här hade man byggt ett nytt museum för miljontals kronor, kunde man då inte hitta ett rum som passade för den här typen av
verksamhet. Och faktum är att det finns inte, fanns inte då i alla
fall, ett rum som hade en viss intimitet, en viss integritet. Hela
museet är ju ganska auktoritärt i sin struktur, och då föll valet på
prästgården. Dels för att det ligger nära, dels för att det är intimt.
Det har en helt annan karaktär.192

Utställningsseriens identitet av att vara en institution inom institutionen
tematiserades också i presentationen av flera av projekten. Angående Apolonija Šušteršičs verk, Ljusterapi (1999), som bestod av en fullt fungerande och
autentiskt uppbyggd mottagning för ljusterapi i Prästgårdens utställningssal,
står det i katalogens förord att konstnären ”tog fasta på hur konstmuseer

191. ”Pressmeddelande Maria Lindberg 14.2–19.4 1998”, F1c: 1, MMA.
192. Intervju: Maria Lind.
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idag fungerar organisatoriskt, ekonomiskt och konstnärligt”.193 Om Douglas
Gordons installation, Harmony (1999), som bestod av nitton spelfilmer som
visades på små tv-monitorer upphängda i den mörklagda salen och sammanlänkade med vita snören utifrån deras respektive musik, står att läsa att:
”[d]en anspelar på Moderna Museet Projekts undersökande och experimentella karaktär och utformades som ett laboratorium, eller ett forskningsbaserat filmarkiv, som fortsätter att växa när konstnären arbetar vidare på
verket efter presentationen i Stockholm.”194 De båda citaten är exempel på
hur Moderna Museet Projekt presenterades som en utforskande aktivitet där
det inte bara handlade om att de enskilda verken utforskade en viss tematik
utan även om hur utställningsserien som helhet intog en utforskande position gentemot museet.
Lind undvek konsekvent att tala om Prästgården som ett av Moderna
Museets utställningsrum. Istället refererade Lind till seriens anvisade ut-
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193. Maria Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Apolonija Šušteršič 4.2–
14.3 1999, red. Maria Lind, Moderna Museets utställningskatalog 288, Stockholm: Moderna Museet, 1999, s. 5.
194. Maria Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Douglas Gordon 11.11
1999–9.1 2000, red. Maria Lind, Moderna Museets utställningskatalog 293, Stockholm:
Moderna Museet, 2001, s. 4.

ställningsyta som ”Prästgårdens samlingssal”, som bara ”Prästgården” eller
”f.d. samlingssalen”, eller helt enkelt ett ”rum” eller ett ”projektrum”.195 I introduktionen till Dolores Zinnys och Juan Maidagans gemensamma projekt,
betitlat Rörelse i konsten (1/9–5/11 2000) efter Moderna Museets utställning
1961, stod det att konstnärerna flyttat ut Duchamps verk Boîte en valise från
konstinstitutionen (Moderna Museet) till just ett ”rum” (Prästgården). Ett
rum, fortsätter Lind, ”som tillfälligt användes för konstprojekt som ofta
förhåller sig till vardagen och den omgivande verkligheten”.196 Likaså visades Miriam Bäckströms installation i ett ”rum”, närmare bestämt i ”Prästgården, Moderna Museet Projekts tillfälliga rum intill Moderna Museets
huvudbyggnad”.197
Upprättandet av ett avstånd mellan Moderna Museet Projekt och Moderna Museet blev än tydligare i de utställningar som kom att äga rum
inne i museets huvudbyggnad. Honoré d’O ställde upp en röntgenmaskin
i museets entré som en kommentar över vad han uppfattade som museets
auktoritära, flygplanslika byggnad, Fold M to M (4/2–2/4 2000). Konstnären
tejpade även upp bomullstussar i klimatslussen mellan entrén och utställningssalarna, vilket gav intryck av att utrymmet var till bredden fyllt med
195. Benämningarna är hämtade från seriens utställningskataloger.
196. Maria Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Dolores Zinny, Juan Maidagan 1.9–5.11 2000, red. Maria Lind, Moderna Museets utställningskatalog 311, Stockholm: Moderna Museet, 2001, s. 2.
197. Maria Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Miriam Bäckström 25.3–
24.5 1999, red. Elisabeth Haitto Connah och Jenny Håkansson Hedberg, Moderna
Museets utställningskatalog 290, Stockholm: Moderna Museet, 2002, s. 2. Bäckströms
verk Museer, samlingar och rekonstruktioner (1999) bestod av två fotografier som hängts
på var sin vit skärmvägg på vardera kortsidan i utställningsrummet. Det ena fotografiet
visade ett tält som tillhört en hemlös person men som nu ingår i Nordiska Museets
samling. Det andra fotografiet visade ett fotografi av ett vardagsrum helt inrett med
Ikeas möbler från 1980-talet, hämtat från Ikeas utställning IKEA genom tiderna på Ikeas
internmuseum i Älmhult.
Även i korrespondens med andra institutioner rörande samarbeten omtalades Moderna Museet Projekt som en institution skild från Moderna Museet, se exempelvis korrespondens mellan Daniel Birnbaum (vid tiden direktör för Iaspis) och Maria Lind, Daniel Birnbaum, ”Angående samarbete mellan Moderna Museet Projekt och Iaspis under
2001”, 13/9 2000, F1c: 10, MMA. Ytterligare ett exempel återfinns i en förfrågan ställd
till Robert Mangabeira Unger för medverkan i en planerad men aldrig genomförd Think
Tank. I brevet ställt till Mangabeira framstår Moderna Museet Projekt som inbjudande
värd, snarare än Moderna Museet, ”To Roberto Mangabeira Unger”, 3/11 2000, F1c:
18, MMA.
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bomull. I biografen visades samtidigt en trettio minuter lång ”videodagbok” där konstnären bland annat ”’missbrukade’ […] museet genom att
utföra diverse mer eller mindre komiska men förbjudna aktiviteter där.”198
Sammanfattningsvis konstaterade Lind att d’Os verk ”skapar […] ett slags
frizoner inom institutionella territorier”.199 Likaså presenterades den del av
Zinnys och Maidagans projekt som visades i museets huvudbyggnad som
ett ”ingrepp”. Zinny och Maidagan lät gallret för utställningssalarnas fönster vara nere dygnet runt och byggde rundade hörn som gav intryck av
passager eller öppningar. I katalogens förord konstaterades att ”[d]e flesta
av deras konstverk äger liksom här rum i och runt konstinstitutioner”.200
Genom dessa formuleringar framställdes utställningarna och verken som
kommentarer till museirummets sedvanliga användning. På så vis inskärptes
i lanseringen av seriens utställningar retoriskt en viss distans mellan utställningsserien (Moderna Museet Projekt) och museet (Moderna Museet), även
om de i själva verket var ett och samma.

Konst och verklighet
I den rent geografiska flytten till en plats utanför museets huvudbyggnad
manifesterades i utställningsserien en strävan efter att integrera verken i vad
som beskrevs som en verklig situation. I utställningsserien återkommer en
föreställning om konst som något som konstnärerna kunde välja att träda ut
ur för att hamna i ett mer verkligt sammanhang.201 Detta utträde manifesterades i vissa projekt genom ett utträde ur konstinstitutionen som fysiskt
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198. Maria Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Honoré d’O 4.2–2.4 2000,
red. Jenny Håkansson Hedberg, Moderna Museets utställningskatalog 312, Stockholm:
Moderna Museet, 2000, s. 2.
199. Ibid.
200. Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Dolores Zinny, Juan Maidagan,
s. 2.
201. Ériks Božis verk, Utan titel (1998) som jag återkommer till nedan, beskrevs
exempelvis som ett ”ingrepp i vardagslivet”, Maria Lind, ”Introduktion”, i Moderna
Museet Projekt: Ériks Božis 13.6–16.8 1998, red. Maria Lind, Moderna Museets utställningskatalog 276, Stockholm: Moderna Museet, 1998, s. 4. Om Elin Wikströms konst
sades att den ”utspelar sig ofta mitt i verkligheten och vill vara en del av den”, Maria
Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Elin Wikström 14.11–29.11 2000, red. Peter
Samuelsson och Elisabeth Haitto Connah, Moderna Museets utställningskatalog 304,
Stockholm: Moderna Museet, 2000, s. 4.

rum, i andra projekt ”avslöjades” museet som en verklig plats, antingen
genom oväntade inslag i museets utställningssalar (rundade hörn som gav
sken av öppningar och hemliga gångar, fönstergaller som lämnades nedfällda
dygnet runt) eller genom att, omvänt, visa konst på platser i museet som
var avsedda för andra ändamål (såsom lobby, passager, fasad).202 Ytterligare
en strategi var att använda utställningssalarna till sådant som vanligen inte
förknippas med konst (ljusterapi, sovrum, flygplansmodellverkstad).203
Handgripligheten i ansatsen är jämförbar med den som kunde skönjas i
maskineriet i Pontus Hulténs visningsmagasin. Verken placerades bokstav
ligen i den ”verklighet” som de samtidigt skulle kommentera och vara en del
av. Alternativt plockades denna tänkta verklighet in i konsten eller museet i
form av vardagliga material och populärkulturella referenser. Den verklighet
som omtalades i utställningsseriens katalogtexter och pressmeddelanden
var ungefär liktydig med vardagsliv, men kunde även syfta på populärkultur
eller konstnärens användning av andra konstformer såsom litteratur, film,
arkitektur, design eller reklam. I de utställningar i serien som jag ser närmare på nedan var ambitionen att integrera verken i sammanhang ”utanför”
konsten påtaglig.
I följande stycke argumenterar jag för att den frekventa hänvisningen
till vardag och verklighet var en inomkonstnärlig positionering. Moderna
Museet Projekt befann sig uppenbart inom konstvärldens infrastruktur och
begreppsvärld (man talar om konst, kommunicerar via museet och får sitt
erkännande i konstrecensioner och bland kollegor inom fältet). Som stycket
ovan visat var Moderna Museet Projekt ett uttryck för en institutionskritisk
tradition. Utställningarnas placering på andra platser än det fysiska rum som
var ämnat för konsten, och oväntade användningar av utställningsrummen,
var sätt att positionera verksamheten som konst. Annorlunda uttryckt var
serien i sin helhet ett påstående om vad konst, konstutställningar och konst202. Jag syftar på Zinnys och Maidagans utställning Rörelse i konsten (1/9–5/11 2000)
som refererats ovan, Emese Benczúrs verk Livsnödvändiga mönster, som visades på mu
seets fasad intill huvudentrén (10/10–8/11 1998), och nämnda d’Os Fold M to M (4/2–2/4
2000) som också refererats ovan. Även delar av Marcus Schinwalds verk Dictio pii visades
i museets foajé (31/5–2/9 2001).
203. Koo Jeong-a hade under utställningsperioden en säng placerad i Prästgår∞
− (2/5–31/5 1998), Simon Starling upplät delar av Prästgården till en modellbygden, 24
gare under utställningsperioden, Projekt för ett modernt museum, Moderna Museet Stockholm
(21/11–10/1 1998) och Apolonija Šušteršič inredde Prästgården som en mottagning för
ljusterapi, Ljusterapi (4/2–14/3 1999).
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institutioner kan vara, ett påstående som var både begripligt och rimligt i
det teoretiska och historiska moment som det sena 1990-talets och tidiga
2000-talets konst befann sig i.204 Den verklighet som utställningsserien grep
efter kan inte betraktas som något som befinner sig utanför konsten. Snarare framstår ”verkligheten” som en viktig komponent i ett ganska specifikt
konstbegrepp som vid denna tid fick viss spridning. Men vad rymmer detta
konstbegrepp och vilket politiskbegrepp genererar det? En närmare analys
av några av seriens utställningar kan klargöra vad som stod på spel.
Esra Ersens verk Om du kunde tala svenska… (2001) utgick från ett sam
arbete med ett antal personer som studerade svenska i en av Stockholms
södra förorter hösten 2001. Ersen frågade studenterna vad de skulle säga
om de kunde tala svenska. Fraserna översattes från bland annat kinesiska,
arabiska, ryska, spanska och bengali för att sedan läsas upp av eleverna på
svenska inför Ersens videokamera. Med korrigeringar av svenskläraren
framför de sina fraser med varierande möda i den tjugotre minuter långa
filmen. Filmen visades under utställningsperioden (15/11 2001–13/1 2002)
parallellt på Jerusalem Grill House på Södermalm i Stockholm och i Studion
på Moderna Museet.205
Valet av visningsplats, Jerusalem Grill House, motiverades i katalog
förordet med att det är en plats som personer med utländsk bakgrund ofta
söker sig till: ”För många invandrare är kebabrestauranger viktiga mötes-
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204. Principen utgår från den som Arthur C. Danto lanserade i artikeln ”The Artworld” 1964. Den kritik som skulle kunna läsas in i verk som Andy Warhols Brillo Boxes
(1964) rör sig enligt Danto aldrig utanför konstvärlden. Istället tänjer dessa ”gester” på
själva begreppet konst och skapar nya positioner varifrån konst kan skapas utan att för
den skull falla utanför begreppet som sådant. Danto, ”The Artworld”, i The Journal of
Philosophy; Danto, The Transfiguration of the Commonplace. Se även Joseph Kosuth, ”Konsten efter filosofin”, (”Art After Philosophy”, i Studio International 1969), i Konceptkonst,
red. och övers. Sven-Olov Wallenstein, Skriftserien Kairos 11, Stockholm: Raster, 2006,
s. 79–108.
205. ”Pressmeddelande Esra Ersen 15.11 2001–13.1 2002”, F1c: 9, MMA; ”MMP:
Esra Ersen. 15 november 2001–13 januari 2002” (kopia av hemsida), F1c: 9, MMA. I
anslutning till utställningen genomfördes också ett seminarium inom ramen för serien
Koppling: en händelse kring samtidskonst, 15/11 2001 på Jerusalem Grill House, Stockholm.
Medverkande var Esra Ersen, Erden Kosova och Ozan Sunar. Seminariet genomfördes
i samarbete med Konstfack och Kungliga konsthögskolan, Stockholm. ”Koppling: en
händelse kring samtidskonst”, 15/11 2001, F1c: 9, MMA. Studion var vid denna tid ett
mindre utställningsrum på plan två i museet som användes för mindre utställningar,
pedagogiska projekt, och ibland även som garderob vid större evenemang i det intilliggande auditoriet. I skrivande stund (2015) används utrymmet som ”minibio”.
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platser och informationskanaler, där kan man få tips om staden där man
befinner sig, arbete, bostad med mera.”206 I pressmeddelandet, katalogförordet och presentationen av verket på museets hemsida underströks också
att Ersen själv deltagit i den svenskkurs vari hon fann de studenter som deltog i filmen. Ersen, uppvuxen i Turkiet, tillbringade genom ett stipendium
från Iaspis (International Artists Studio Program in Sweden) tre månader i
Stockholm under produktionen av verket och framställs i dessa texter inte
bara som konstnär utan även som ”invandrare”.207 I informationen om verket som fanns på museets hemsida stod exempelvis: ”Den frågan [vad skulle
du säga om du kunde tala svenska?] ställde den turkiska konstnären Esra
Ersen sina kurskamrater på InfoKomp, en kurs i svenska för invandrare och
flyktingar.”208 I utställningskatalogens introduktion står vidare: ”När hon
[Esra Ersen] själv studerade i Nantes fann hon sin bostad genom kontakter
via den lokala kebabrestaurangen. De är också platser där chansen är stor
206. Maria Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Esra Ersen 15.11 2001–13.1
2002, red. Peter Samuelsson, Moderna Museets utställningskatalog 316, Stockholm:
Moderna Museet, 2002, s. 4.
207. Esra Ersen var Iaspis-stipendiat september till november 2001, ”MMP: Esra
Ersen, 15 november 2001–13 januari 2002”, kopia av hemsida, F1c: 9, MMA.
208. ”MMP: Esra Ersen, 15 november 2001–13 januari 2002”.
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att man kan få tala sitt modersmål.”209 Filmens ämne aktualiserades även i
konstnärens tillvägagångssätt. Produktionen (som bland annat innefattade
deltagande i svenskundervisningen) liksom utställningsplatsen (Jerusalem
Grill House) var integrerade delar i det slutliga verket. Verkets ämne, som
möjligen låter sig sammanfattas med kulturella identiteter, översättningens
problem eller vissa marginaliserade gruppers känsla av utanförskap eller
gemenskap, är tillräckligt allmänt för att låta sig gestaltas på en rad olika
sätt. Alla de val som konstnären, curatorn och medarbetarna på museet gjort
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209. Lind, ”Introduktion”, i Moderna Museet Projekt: Esra Ersen 15.11 2001–13.1 2002,
s. 4.
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i realiseringen och sedan i presentationen av verket vittnar om ett försök
att konkretisera verkets tema. Snarare än att bara gestalta eller i överförd
bemärkelse tala om kulturell identifikation eller främlingskap har man här
valt att återuppföra dessa problem in situ.
Även Pia Rönickes projekt Har du något inflytande på ditt bostadsområde?
(6/12 2001–10/2 2002) byggde till stora delar på medverkan av en tänkt
grupp i samhället. Verket utgick från Bredäng, en förort i sydvästra Stockholm som uppfördes under den tid då man under knappt tio år byggde nära
en miljon bostäder i Sverige, det så kallade miljonprogrammet, 1965–1974.
Pia Rönickes projekt bestod dels av filmen A Place Like Any Other (2001) och
ett ljudverk, samt en filmad stadsvandring i Bredäng. Båda baserades på intervjuer med de boende i området och på Rönickes efterforskningar kring
miljonprogrammet och bostadspolitiken i Sverige under perioden, med
särskilt fokus på Bredäng. Ljudverket bestod av material från intervjuerna
och producerades i samarbete med konstnären Åsa Sonjasdotter. Filmerna
varvade arkivmaterial från Sveriges Television med nytt filmmaterial och
107

Dolores
Zinny
och Juan
Maidagan,
Rörelse i
konsten,
Moderna
Museet
Projekt,
Moderna
Museet,
Stockholm
1/9–5/11
2000.

datoranimationer.210
Liksom Ersen kom Rönicke på ett väldigt konsekvent sätt att inkludera
visningssituationen i verket. Ljudverket installerades på Bredängs bibliotek
och var tillgängligt som hemlån på Kulturhusets läsesalong i centrala Stockholm. Motsvarande visades filmen på Kulturhuset och fanns som hemlån
på Bredängs bibliotek.211 Utställningsplatserna var med andra ord antingen
de kommunala biblioteken eller låntagarnas respektive hem, och därmed
möjligen de bostäder som verket utgick från. I Rönickes fall valdes visningen
inne på museet helt bort, även om det i ett tidigt skede fanns med som ett
alternativ.212 Istället blev visningen genom just valet av plats (biblioteken
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210. Pia Rönicke var Iaspis-stipendiat september–december 2001. Projektet genomfördes i samarbete med Statens konstråd. ”Pressmeddelande Pia Rönicke 6.12 2001–10.2
2002”, F1c: 7, MMA.
211. Verkets visades på Kulturhusets läsesalong 6/12 2001–10/2 2002 och på Bredängs bibliotek 6/12–28/12 2001.
212. Pia Rönicke tänkte sig i den första projektbeskrivningen som hon skickade till
Maria Lind att en del av verket skulle visas inne på Moderna Museet, antingen i foajén
eller i vad hon kallar det mörka rummet (det ”sorte rum”). ”Mail från Pia Rönicke till
Maria Lind: projektbeskrivelse”, 3/6 2001, F1c: 9, MMA. I anslutning till utställningen
genomfördes också 12/6 2001 ett seminarium inom ramen för serien Koppling: en händelse
kring samtidskonst i Kulturhusets läsesalong. Medverkande var Peio Aguirre, Maria Lind,
Andreas Lönnroth och Pia Rönicke. Seminariet genomfördes i samarbete med Konstfack
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eller låntagarnas hem) ett sätt att implementera verket i vad det avsåg kommentera. Snarare än att handla om svensk bostadspolitik, segregation eller
närdemokrati kom verket att på ett väldigt konkret plan spela upp dessa teman. I det avseendet är verkets inskrivna betraktarposition jämförbar med
den som återfanns i visningsmagasinets maskineri eller utställningar som
Dylaby och Hon i och med att låntagarna och de boende blev antagna som
aktörer eller komponenter i verket.
Ansatsen att integrera verken i de platser där de visades drevs också långt
i Liesbeth Biks och Jos van der Pols gemensamma verk Absolut Stockholm.
Label or Life – City on a Platform (24/11 2000–28/1 2001). Verket bestod dels
av en installation i Prästgården, dels av en rad visningar, föreläsningar och
och Kungliga konsthögskolan, Stockholm. ”Koppling: en händelse kring samtidskonst”,
6/12 2001, F1c: 9, MMA.
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diskussioner som ägde rum på olika platser i och kring Stockholm.213 Verket
i Prästgården bestod av ett återuppförande av ett reklamsamarbete mellan
Ikea och Absolut Vodka som visats i New York 2000.214 På en träskiva utskuren efter konturerna av en Absolut Vodka-flaska möblerades en hel liten
lägenhet med Ikeas möbler. Allt i naturlig storlek. En kopia av den tunga
pjäsen som var tänkt att hänga på New Yorks höga husfasader visades under utställningsperioden i Prästgårdens förhållandevis lilla utställningslokal,
med enda skillnaden att New York i Absolut New York var översprejat med
ordet Stockholm i rött. Reklamtavlan täckte den ena långsidans vägg från golv
till tak och möblemanget stod vågrätt ut från tavlan.
Bik van der Pol valde att utgå från Ikeas och Absolut Vodkas gemensamma
reklamkampanj eftersom de båda företagen, enligt konstnärerna, använde
sitt svenska ursprung i sin marknadsföring. Bik van der Pol läste in begrepp
som ”[k]larhet, renhet, enkelhet, jämlikhet, demokrati och modernitet, men
också kapitalism och entreprenörsanda” i företagens marknadsföring, vilka
de tolkade som karaktäristiska för svensk efterkrigshistoria. Reklamkampanjen blev för konstnärerna en utgångspunkt för en vidare undersökning
av den så kallade svenska modellen, folkhemmet, dess nedmontering och
eventuella arv i det tidiga 2000-talets Sverige.215 Liksom Ersen och Rönicke
vistades Bik van der Pol en tid i Stockholm, då de undersökte de kvarvarande
delarna av denna del av svensk politisk historia.216
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213. Liesbeth Bik och Jos van der Pol samarbetar under namnet Bik van der Pol,
vilket jag också kommer att kalla dem hädanefter.
214. Reklamkampanjen var fortfarande aktuell då Bik van der Pol arbetade på sitt
verk i Stockholm. Inspelad intervju med Bik van der Pol gjord av Annika Hansson en
kort tid innan utställningen på Moderna Museet öppnades, 24/11 2000. Finns i Moderna Museets ägo.
215. Liesbeth Bik och Jos van der Pol, ”Absolut Stockholm, Label or Life – City on
a Platform”, i Moderna Museet Projekt: 24.11 2000–28.1 2001 Liesbeth Bik, Jos van der Pol, red.
Maria Lind, Moderna Museets utställningskatalog 309, Stockholm: Moderna Museet,
2001, s. 14.
216. Bik van der Pol var Iaspis-stipendiater år 2000. Utställningen delfinansierades av Statens konstråd. Statens konstråd medverkade i planeringen av projektet, och
ansvarade för ”den platsspecifika delen”, vilket jag tolkar som de delar som kom att äga
rum utanför Prästgårdens utställningsrum. I kronor handlade det om halva budgeten
(150 000 kr). Ann-Sofi Noring, ”Angående samarbete Statens konstråd/Moderna Museet”, 16/12 1999, F1c: 8, MMA; Ann-Sofi Noring, ”Bekräftelse angående samarbete
mellan Moderna Museet och Statens konstråd, Liesbeth Bik och Jos van der Pol”, 25/8
2000, F1c: 8, MMA.

Arbetet resulterade i valet av ett antal platser runt om i Stockholm med
omnejd som man på olika sätt menade sade något om denna ideologi. Verket
bestod utöver installationen i Prästgården av ett antal datum, platser och
programpunkter. En beskrivning av Absolut Stockholm skulle därför kunna
ta formen av ett kalendarium och se ut så här:
Måndagen den 4 december 2000
Visning av Wenner-Gren Center Sky Bar av Ulf Melander, arkitekt och byggnadsantikvarie, Sveavägen 166
Onsdagen den 13 december 2000
Filmvisning i Folkets hus, Årsta Folkets Hus. Filmer ur Moderna
Museets samling, i urval av Frida Cornell, curatorstudent vid
Konstfack och Maria Lind, Årsta torg
Måndagen den 8 januari 2001
Föreläsning och paneldiskussion, medverkande Uwe Bödewadt,
arkitekt, Catharina Gabrielsson, arkitekt, Marianne Hultman,
curatorstudent vid Konstfack, Jakob Lind, kommunikatör, Rasmus Waern, arkitekt, Sverigehuset Hamngatan 27
Torsdagen den 11 januari 2001
Öppet samtal i utställningen Utopi och verklighet, medverkande
Maria Lind, Bik van der Pol, Eva Rudberg, arkitekt och forskare,
och Cecilia Widenheim, Moderna Museet, Stockholm
Måndagen den 15 januari 2001
Fyra föreläsningar om form och stil, medverkande formgivningsgruppen Uglycute: Markus Degerman, Anders Nobel, Jonas Nobel, Fredrik Stenberg, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Måndagen den 22 januari 2001
Historien om Sveaplans orgel, demonstration av Jan Börjesson,
orgelrestauratör, Sveaplans vuxengymnasium (nuv. Socialhög-
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skolan), Sveavägen 160, Stockholm
Torsdagen den 25 januari 2001
Föredrag och rundvandring i kollektivhuset på John Ericssons
gata 6, Stockholm, av Jan Lisinski, arkitekt, och Gunnar Arkner,
ordförande i föreningen Kollektivhuset217

Dessa aktiviteter presenterades inte som programpunkter kopplade till utställningen i Prästgården, utan som delar i utställningen Absolut Stockholm
som ägde rum på en rad platser och pågick under två månaders tid. För att
ta del av verkets samtliga delar måste betraktarna röra sig mellan de olika
platserna och delta i de olika aktiviteterna.
Bik van der Pols, Ersens och Rönickes tillvägagångssätt kan förstås som
en konsekvens av projektseriens övergripande curatoriella strategi. Lind
betonade att utställningsserien syftade till att varje utställning skulle kunna realiseras på konstnärens villkor, och att museet skulle fungera som en
”barnmorska” i förlösningen av nya konstverk.218 Det var naturligtvis varken
första eller sista gången som museet var inblandat i produktionen av nya
verk. Vad som däremot utmärkte Moderna Museet Projekt var att det formulerades som en viktig del i det curatoriella grepp som genomsyrade serien
i dess helhet. Inför varje utställning erbjöds konstnärerna en kortare eller
längre vistelse i Stockholm, och Moderna Museet bistod dem med infra-
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217. Uppställningen hade också kunnat sorteras efter platserna där aktiviteterna
ägde rum, vilket skulle betona den geografiska spridningen. Det var på det sättet som
Absolut Stockholm kom att presenteras i den dokumenterande utställningskatalogen. I utställningskatalogen presenteras också en filmvisning med föredrag, diskussion och bar
som ägde rum i Moderna Museets biograf och Bloms bar, Arkitekturmuseet, Stockholm
24/1 2001. Denna punkt finns dock inte med på den karta som delades ut i samband
med utställningen i Prästgården, inte heller i presentationen av verket på Moderna Museets hemsida. ”MMP: Liesbeth Bik och Jos van der Pol. 30 november 2000–28 januari
2001” (kopia av hemsida), F1c: 8, MMA; ”Absolut Stockholm. Karta”, F1c: 8, MMA.
I anslutning till utställningen genomfördes också ett seminarium inom ramen för serien Koppling: 7 seminarier om samtidskonst på temat Den nya sociala skulpturen. Om den
samtida versionen av konst som intervention i samhället” 1/12 2000. Medverkande var
Nicolas Bourriaud, Maria Lind, Catrin Lundqvist, Magdalena Malm och Bik van der
Pol. Seminariet genomfördes i samarbete med Kungliga konsthögskolan, Stockholm.
”Absolut Stockholm. Label or Life – City on a Platform”, F1c: 8, MMA.
218. Lind använder det engelska ordet ”midwife” i intervju: Maria Lind. Se även
Lind, ”Learning from Art and Artists”, i Selected Maria Lind Writing, s. 245.

struktur och kontaktnät.219 Flera av konstnärerna, såsom Ersen, Rönicke och
Bik van der Pol, använde tiden till att utforska något i den lokala kontexten.
I det avseendet kom Moderna Museet Projekt att generera en typ av lokalt
engagerad konst som blev vanlig under 1990-talet.220 Platsspecificiteten i
Bik van der Pols, Ersens och Rönickes projekt var av den typ som Miwon
Kwon har karaktäriserat som diskursiv. Utställningarna var platsspecifika
inte primärt för att de visades på Jerusalem Grill House, Kulturhusets läsesalong, Bredängs bibliotek eller i ABF-husets föreläsningssal, utan för att de
på olika sätt engagerade de sociala, kulturella och ekonomiska problem som
219. Undantaget var Fanni Niemi-Junkolas utställning som bestod i visning av ett
äldre verk. Maria Lind, ”To Fanni Niemi Junkola”, 23/11 1998, F1c: 3, MMA. De konstnärer som vistades en längre tid i Stockholm finansierades genom ett samarbete med
Iaspis. De som tilldelats ett arbetsstipendium från Iaspis som tidsmässigt stämmer överens med deras engagemang på Moderna Museet var Maria Lindberg (1998), Bik van der
Pol, Jason Dodge (1999), Dolores Zinny och Juan Maidagan (2000), Esra Ersen och Pia
Rönicke (2001). Därutöver återfinns ytterligare ett antal konstnärer i Iaspis rullor, före
eller efter deras utställning för Moderna Museet Projekt, såsom Peter Geschwind (1998),
Koo Jeong-a (1999–2000), Johanna Billing, Annika Eriksson, Tobias Rehberger (1999),
Annika Larsson och Apolonija Šušteršič (2001). Se vidare www.konstnarsnamnden.se,
8/1 2012. Konstnärsnämndens lista är dock inte helt tillförlitlig då den saknar Honoré
d’Os namn, som var Iaspis-stipendiat från början av januari till början av februari 2000,
”Brev från Maria Lind till Jan Verlinden”, 6/12 1999, F1c: 6, MMA.
Samarbetet mellan Moderna Museet Projekt och Iaspis bestod i att Iaspis stod för
resor till och från Sverige, bostad och ateljéplats i Stockholm samt ett stipendium som
uppgick till 10 500 kr/månad för en period mellan en och tre månader. Se brev från Daniel Birnbaum, ställt till Maria Lind och betitlat ”Angående samarbete mellan Moderna
Museet Projekt och Iaspis under 2001”. I brevet bekräftas att det förekommit ett samarbete mellan Iaspis och Moderna Museet Projekt under 1999 och 2000. Det uttrycks även
en önskan om fortsatt samarbete. Samtliga konstnärer som deltog i serien erbjöds ett
kortare besök i Stockholm inför arbetet med utställningen, ett så kallat site visit. Vanligtvis samlades då de konstnärer som engagerades i Moderna Museet Projekt under ett år.
220. I en amerikansk kontext talade man omväxlande om new genre public art och
community art för att beskriva allt från en typ av offentlig platsspecifik konst som utgick
från lokalt deltagande, till mer aktivistiska ingrepp i offentliga miljöer. Se vidare Mapping the Terrain. New Genre Public Art, red. Suzanne Lacy, Bay Press, Seattle 1995, och en
återblickande reflektion av samma författare i artikeln ”Time and Place. New Genre
Public Art a Decade Later”, i The Practice of Public Art, red. Cameron Cartier och Shelly
Willis, Routledge Taylor and Francis Group, New York och London 2008, s. 18–32.
Jämför också med Hal Foster, ”The Artist as Ethnographer”, i The Return of the Real:
The Avant-Garde at the End of the Century (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1996, i
svensk översättning av Nils Olsson, ”Konstnären som etnograf ”, i Glänta, nr 2–3, 2000,
s. 45–62, och Kester, Conversation Pieces.
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konstnärerna kom att relatera till dessa platser. Kwon beskrev det dominerande intresset i vad hon kallar ett tredje paradigm av platsspecifik konst
som en strävan efter ett mer intensivt engagemang i världen utanför och
vardagslivet. Med Kwons ord handlar det om: ”a critique of culture that is
inclusive of nonart spaces, nonart institutions, and nonart issues (blurring
the division between art and nonart in fact).”221
Det sätt på vilket platserna och deras respektive identitet eller problem
inkluderades i Bik van der Pols, Ersens och Rönickes verk behöver dock inte
nödvändigtvis ses som en överträdelse mellan konst och icke-konst, som
Kwon indikerar i det citerade stycket. Snarare skulle ansatsen att integrera
verken i de situationer de avsåg att kommentera kunna resultera i att den
konstinstitutionella inramningen blev än viktigare i dessa projekt. Det är
en fråga som jag återkommer till nedan.
I linje med de integrerande anspråken undvek Lind dock konsekvent att
tala om (konst)utställningar eller (konst)verk, utan valde istället att omnämna aktiviteterna som ”projekt”.222 Begreppet projekt underströk seriens
prövande karaktär. Istället för att visa redan ”avslutade” verk, flaggade begreppet för att curatorn och museet gav sig in i ett undersökande arbete tillsammans med den inbjudna konstnären. Projekt kommer från latinets projectum vilket betyder ungefär ”det framkastade”. I Svenska akademiens ordbok
förklaras ordet med ”förslag, utkast, plan”. Ordvalet signalerar en ambition
att omförhandla konstbegreppet som sådant. Konstverket, utställningen
eller ”projektet” framställdes i fall som Bik van der Pols, Ersens och Rönickes
som en testyta där besökarna tillsammans med konstnären, curatorn och
konstinstitutionen antogs prova sätt att förhålla sig till en rad olika fenomen. Ansatsen kan förstås mot bakgrund av den institutionsreflekterande
tradition som under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet fokuserade
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221. Kwon, One Place after Another, s. 24. Kwon var inte ensam om att tala om den
plats som verket tar i anspråk som diskursiv snarare än fysisk, se exempelvis James
Meyer ”The Functional Site”, i Space, Site, Intervention: Situating Installation Art, red.
Erika Suderburg, s. 27; Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics, s. 318, 374 och not 121.
222. Exempelvis skriver Maria Lind i ett mejl till Pia Rönicke daterat 3/7 2001: ”PS
Vi talar alltid om Moderna Museet Projekt (med K även på engelska) och inte ett projektrum, trots att vi under tre år hade Prästgården som tillfälligt projektrum eller plattform”, i ”E-postkorrespondens mellan Maria Lind och Pia Rönicke”, 3/6 2001, F1c: 9,
MMA.

på relationen mellan konst, konstinstitution och politik.223
Linds insisterande på begreppet ”projekt” för att beskriva ett verk som
Absolut Stockholm framstår, om vi följer ordboksdefinitionen, som fullt rimligt. I utställningskatalogen används ord som modell, plattform och språngbräda för att understryka att utställningen inte var något som presenterades
för betraktaren utan tog form under utställningsperioden.224 Absolut Stockholm var ett utkast eller en skissartad struktur som under utställningsperio
den fylldes med innehåll. I den mån konstnärernas insats överhuvudtaget
kan separeras från curatorns, medarbetarnas, de inbjudna föredragshållarnas
eller betraktarnas så torde detta bestå i formuleringen av ramen för diskussionen – den svenska modellen och dess relevans i det tidiga 2000-talets
Sverige – vilket manifesterades i valet av platser.225 Valet av platser var resultatet av efterforskningar och antogs vara betydelsebärande i sig (jämförbara
med ett färgfält i en abstrakt målning eller en komponent i en installation).
De aktiviteter som dessa platser sedan fylldes med tycks Bik van der Pol
däremot delvis ha överlämnat till andra. Filmvisningen i Årstas Folkets hus
bestod exempelvis av ett urval filmer ur Moderna Museets samling som

223. Se diskussionen ovan s. 84–91 och nämnda What Do You Expect from an Art Institution in the 21st Century, red. Jérôme Sans och Marc Sanchez; In the Place of the Public
Sphere?, red. Simon Sheikh; Verksted: New Insitutionalism, red. Jonas Ekeberg; Art and Its
Institutions, red. Nina Möntmann och Open. Art as Public Issue, red. Jorinde Seijdel. Den
sistnämndas omslag pryds av ett fotografi av den reklamkampanj som Bik van der Pol
utgick från då de gjorde Absolut Stockholm.
224. Maria Lind använder ordet plattform i utställningskatalogens introduktion,
s. 2, Nicolas Bourriaud talar om modell i sin text i samma katalog, ”Bik van der Pol,
förhandlare”, s. 6, och Bik van der Pol talar själva om både plattform, modell och språngbräda i sitt bidrag till katalogen, ”Absolut Stockholm. Label or Life – City on a Platform”, s. 14, allt i Moderna Museet Projekt: 24.11 2000–28.1 2001 Liesbeth Bik, Jos van der Pol,
red. Maria Lind.
225. Bik van der Pol presenterade sina idéer för Maria Lind, varpå hon och Pia Kristoffersson (vars tillfälliga anställning vid museet finansierades av Statens konstråd och
syftade till att genomföra detta projekt) tog fram en lista på tänkbara platser i Storstockholmsområdet. Bik och Pol besökte sedan platserna tillsammans med Kristoffersson
innan de träffade de slutgiltiga valen, vilka de beskriver som väldigt intuitiva. Inspelad
intervju med Bik van der Pol gjord av Annika Hansson, finns i Moderna Museets ägo.
Vid tiden för intervjun fanns även planer på att förlägga aktiviteter till Rinkeby, Tensta
och Vällingby, vilka också fanns med på den karta som guidade besökaren mellan verkets
olika delar. Inga aktiviteter kom dock att äga rum på dessa platser.
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inte direkt anknöt till temat.226 Initiativet till samtalet i Moderna Museets
tillfälliga utställning Utopi och verklighet: svensk modernism 1900–1960 (7/10
2000–14/1 2001) togs av en av museets intendenter.227 Bik van der Pol tycks
kort sagt ha lämnat mycket öppet i programläggningen av Absolut Stockholm,
och förmodligen var det just denna öppenhet – inbjudan till medarbetare
och betraktare att fylla verket med innehåll – som var deras tydligaste konstnärliga ställningstagande.
Jag uppfattar Bik van der Pols, Ersens och Rönickes val av format som
strategier för att i möjligaste mån konkretisera verkets tematik och integrera
det i de sammanhang det avsågs kommentera. Likväl sätter ambitionen att
implementera verken i platser och diskussioner utanför sedvanliga konst
institutionella ramverk fingret på en väsentlig aspekt av vad som framstår
som dess motsats: konst som urskilt eller autonomt fenomen. Den verklighet
som utställningarna i sin gestaltning grep efter och som katalogtexter och
pressmeddelanden talar om blir meningsfull först då den förstås i relation
till det konstbegrepp som de tog spjärn emot. Utan den specifika synlighet
som konstbegreppet inrättar skulle flera av utställningsseriens så kallade ingrepp inte framträda i sin egenart. Bik van der Pols föreläsning i ABF-huset
hade exempelvis blivit just en del av ABF:s programverksamhet, men händelsens identitet som institutionskritik hade gått förlorad. Samtidigt finns
det, i strikt bemärkelse, inte något i sig som skiljer den föreläsning som Bik
van der Pol arrangerade från de andra föreläsningar som hölls i ABF-huset
vintern 2000–2001. Ambitionen att integrera verket i sammanhang utanför
den konstinstitutionella inramningen drevs i fallet Absolut Stockholm så långt
att den enda kvarvarande länken till dess identitet som konst var diskursiv.
De spridda händelserna skrevs in som konst i pressmeddelandet, i katalog
texterna och i den karta som fanns i anslutning till installationen i Prästgården.
På motsvarande sätt aktualiserade Ersens verk ett politikbegrepp som
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226. De filmer som visades var Det stora tågrånet (1903) av Edwin S. Porter, Den
andalusiska hunden (1928–1929) av Luis Buñuel och Salvador Dalí, En dag i staden (1955–
1956) av Ponus Hultén, Hans Nordenström och Gösta Winberg, QM, I think I call her QM
(1997) av Ann-Sofi Sidén. ”MMP: Liesbeth Bik & Jos van der Pol, webbsida”, F1c: 8,
MMA.
227. Samtalet initierades av intendent Catrin Lundqvist. Utställningen Utopi och
verklighet var ett samarbete mellan Moderna Museet och Arkitekturmuseet, samt Nationalmuseums konsthantverks- och designavdelning. Catrin Lundqvist, ”Utopi och
verklighet/Utopia and Reality”, i Moderna Museet Projekt: Liesbeth Bik, Jos van der Pol 24.11
2000–28.1 2001, red. Maria Lind, s. 76.

i presentationen av verket framstår som tämligen frikopplat från verkets
identitet som konst. I textproduktionen kring verket var det konstnärens
relationer till hennes kurskamrater, hennes identitet som invandrare och
valet att visa verket på Jerusalem Grill House som lyftes fram som kritiskt
verksamma. I en analys som tar fasta på denna information hade frågor
som Ersens relation till kurskamraterna varit en tänkbar utgångspunkt.
Likaså hade den summariska beskrivningen av dessa som ”invandrare och
flyktingar” som alla känner sig hemma på Jerusalem Grill House (vare sig
de var från Turkiet, Kina eller Ryssland) blivit föremål för diskussion. En
sådan typ av analys skulle ha fortsatt att hantera verket som just den integrerade handling den presenterades som. På ett mer övergripande plan
öppnar utställningsseriens granskning av museet som samhällsinstitution
upp för en liknande typ av analys. Den nya institutionalismens granskningar
av konstinstitutioners sociala och ekonomiska premisser (personalens sammansättning, museets finansieringskanaler, konstnärernas ersättningsnivåer, kvadratmeteryta vigd åt utställningar respektive shop, restaurang eller
entré) fokuserade på museets infrastruktur och organisation. I denna typ av
analyser blir konst, som urskilt fenomen, per definition politiskt impotent.
Konstens autonomi framstår i dessa presentationer som något som måste
överträdas för att verket ska kunna bli politiskt effektivt. Som diskussionen
i kapitlet ovan visade är tanken inte unik för vare sig Moderna Museet
Projekt eller det sena 1990-talets och tidiga 2000-talets institutionskritik.
Snarare har den varit en grundbult i 1900-talets aktivistiska paradigm som
ställt konstens autonomi mot dess funktion i samhället. Ambitionen att så
långt som möjligt integrera verken i de situationer de avsåg att kommentera
framstår som försök att göra konsten politiskt relevant. Det politikbegrepp
som de studerade utställningarna genererade ligger i den meningen tämligen nära ordets vardagsspråkliga betydelse. Bik van der Pols, Ersens och
Rönickes respektive utställningar behandlade ämnen och frågor som också
hade kunnat diskuteras på dagstidningars ledarsidor eller i partipolitiska debatter. Bara det faktum att utställningarna överhuvudtaget kan sägas handla
om det ena eller det andra (bostadspolitik, integration eller välfärdsstatens
förfall) betyder också att de präglades av intention. Konstnärerna ville med
sina utställningar engagera betraktarna i vissa problem eller frågor, och
deras respektive verk blev medel att göra just det. Vilka konsekvenser får
konstnärernas politiska intentioner för de betraktare som befinner sig i deras
utställningar? Hur påverkar utställningarnas övergripande ärende det sätt
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på vilket potentiella betraktare tilltalas?

Politisk intention och betraktarens agens
I Bik van der Pols, Ersens och Rönickes utställningar för Moderna Museet
Projekt var betraktarens delaktighet central. Verkens utformning, deras karaktär av projekt, gjorde att betraktarens fysiska deltagande situerades i dem.
Det fanns i Absolut Stockholm inte någon enskild position som betraktaren
kunde inta gentemot verket, istället handlade det om ett antal (i tid och
rum) spridda positioner som var placerade i det verk som tog form under
hela utställningsperioden. Detta tilltal har vissa beröringspunkter med det
som framträdde i analysen av Visningsmagasinet, Dylaby och Hon ovan, där
betraktarnas fysiska samspel med utställningsrummet eller utställningarna
blev en komponent i respektive utställningssituation. I Absolut Stockholm
är situationen dock något annorlunda eftersom betraktarnas medverkan
i någon mening har flyttats in i själva produktionsfasen.228 Kan detta indragande av betraktaren i ett till synes ännu ofärdigt verk förstås som ett
sätt att undkomma den objektivering av dennas delaktighet som utmärkte
de utställningssituationer som diskuterades i föregående kapitel? I utställningar som Dylaby och Hon och i någon mån också Visningsmagasinet var,
respektive är, betraktaren situerad som kropp i utställningsrummet; det
var och är dennas fysiska rörelse som efterfrågas. Så var fallet även i Absolut
Stockholm – utan publikens fysiska deltagande i de olika filmvisningar, föreläsningar och demonstrationer som arrangerades skulle verket ha varit påfallande tomt. Också den vikt man lade vid valet av platser för dessa evenemang
vittnar om en omsorg om verkets materiella gestaltning (det är inte ett
konceptuellt verk i betydelsen reducerbart till sin idé). Därutöver tilltalades
betraktaren i Absolut Stockholm också som diskussionspartner – tillsammans
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228. Detta ligger återigen i linje med det Kwon har karaktäriserat som en diskursiv platsspecificitet. Som en biprodukt till Kwons genomlysning av begreppet plats
specificitet framträder en diskussion kring de subjektspositioner som respektive strategi
genererar. De minimalistiska skulpturerna talade till en kroppslig, fysiskt närvarande
betraktare, den institutionella kritiken till en distanserat resonerande deltagare medan
den diskursiva platsspecificiteten uppmuntrade engagemang och delaktighet i själva
upprättandet av platsen. Kwon summerar dessa tre arter av platsspecificitet i det in
ledande kapitlet till One Place After Another, ”Genealogy of Site Specificity”, s. 11–31.

med deltagarna ville man reflektera över den svenska välfärdsstatens historia
och eventuella förfall.
Bik van der Pol hade en uttalad intention med sitt verk, de valde just
dessa platser för att de ”spelat en avgörande roll i utvecklingen av emancipation, jämlikhet, lika möjlighet och öppenhet”.229 Deras genomgående fokus
var ställt på hur dessa platser förändrats och, återigen med Bik van der Pols
ord, tagits över av ”krafter såsom individualism, kommersialism och andra
aspekter av det moderna livet”.230 Formuleringarna visar att det redan från
början fanns en idé om vilka svar utställningen skulle ge. Vilken roll fick
den betraktare som bjöds in till utställningens olika aktiviteter? Det faktum
att verket rymde en rad direkta frågor till betraktaren (exempelvis om hur
vi ska förstå arvet av den svenska modellen i det tidiga 2000-talets Sverige?) betyder inte att denna automatiskt intog den tolkande situationens
jagposition som Bal talat om. Tvärtom skulle den uttalade avsikten om vad
verket skulle åstadkomma kunna ses som en begränsning av betraktarnas
handlingsutrymme. Även Ersen hade, trots att hon inbjöd till delaktighet i
verkets utformning genom samarbetet med sina studiekamrater, en tydlig
vision om vad hon ville uppnå med verket. I ett fax betitlat ”Rapport om
Esra” nämns problem som uppstått vid genomförandet av Ersens verk. När
översättningarna av elevernas svar på frågan ”Vad skulle du säga om du
kunde tala svenska?” började komma in visade det sig att Ersen var missnöjd med svaren. I faxet står att Ersen ”är besviken på elevernas ytlighet,
som hon uttrycker det”, vidare står att ”Esra ville ha politiska meningar och
tankar om hur det är att vara invandrare, men som du ser i texterna som
jag bifogar är det bara ett av möjliga alternativ som Esra anger. En elev har
skrivit att det bästa som finns är att bli förälder, en har sagt att den ser fram
emot att träffa sin pappa. De eleverna vill Esra inte filma.”231 Den slutgiltiga
filmen består till största delen av den typen av reflektioner som Ersen sökte,
men där förekommer också berättelser om både frälsning och förälskelse.
Ersens reaktion på svaren visar dock på hur en tydligt formulerad intention
riskerar att blockera de lika tydligt formulerade ambitionerna om öppenhet
och delaktighet.
229. Bik och Pol, ”Absolut Stockholm, Label or Life – City on a Platform”, i Moderna Museet Projekt: 24.11 2000–28.1 2001 Liesbeth Bik, Jos van der Pol, s. 14.
230. Ibid., s. 15.
231. Faxet var skrivet av Camilla Carlberg som vid denna tid var utställningsassistent på Moderna Museet.
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I ett verk som Absolut Stockholm kan en politisk intention läsas in i själva
skärningspunkten mellan frågeställning, budskap, produktionsvillkor och
presentation. Detsamma gäller för Ersens och Rönickes verk. Det faktum
att dessa delar är svåra att separera gör inte verkens tilltal mer öppna eller
villkorslösa, däremot innebär det att betraktarpositionen förflyttats. Istället
för en tänkt position inför verket, eller antagen som en komponent i dessa
utställningar (som i Dylaby, Hon och Visningsmagasinet), är betraktaren delaktig i produktionen av verken. Denna involvering av betraktarna i verkets
formering förutsätter att en tämligen konfliktfri gemenskap inrättas i verket.232 För att Absolut Stockholm ska fungera som en granskning av den svenska
välfärdsstatens förfall under det tidiga 2000-talet krävs att betraktarna godtar ett antal grundpremisser (såsom att den svenska välfärdsstaten faktiskt
har förfallit och att detta är ett problem). Den gemensamma förståelse
horisont som verket kräver kan i sig framstå som tämligen okontroversiell, men själva situeringen av betraktarna i verkets utformning medför att
avståndet mellan verkets budskap och betraktarens tolkning reduceras. Då
betraktaren antas vara en instans i verkets pågående utformning kringskärs
också dennas utrymme för kritik. På samma sätt som en dialogisk situation
förutsätter två positioner, ett ”du” som kan skifta till ett ”jag” och vice versa,
torde denna åtskillnad mellan positionerna också vara en förutsättning för
meningsskiljaktigheter eller kritik. Om betraktarens deltagande görs till en
del av verkets utformning kan denna inte inta en position varifrån det är
rimligt att förhålla sig till verket.
En alternativ tolkning av en av seriens utställningar kan tjäna som exempel på hur en annan betraktarposition, och därmed ett annat politikbegrepp,
skulle kunna formuleras i relation till Moderna Museet Projekt. Tolkningen
innefattar en fokusförflyttning, från integration och deltagande till distans.
Ériks Božis utställning bestod i en kopia av en av Telias telefonkiosker,
uppförstorad med 25 % och under utställningsperioden (13/6–16/8 1998)
placerad på Hötorget i centrala Stockholm. Božis ”ingrepp i vardagslivet”
bestod i den överraskningseffekt verket antogs ha på förbipasserande och
osäkerheten verket kunde ha väckt om huruvida det var en fungerande
telefonkiosk eller inte.233 I Moderna Museets utställningslokaler skulle den
effekten ha uteblivit och placeringen var därför en nödvändig del av verket,
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232. Resonemanget kan jämföras med Kwons diskussion kring John Ahearns skulpturer i södra Bronx skulpturpark, Kwon, One Place after Another, s. 94–99.
233. ”Pressmeddelande Ériks Božis 13.6–16.8 1998”, F1c: 2, MMA.

minst lika viktig som utförande och materiell gestaltning.
Božis telefonkiosk var en subtil förvrängning av stadsrummet. I konst
närens projektbeskrivning är syftet med verket formulerat på engelska: ”Art
is that [sic] happens in this 25 % add size and in these few seconds of confusion and surprise.”234 I pressmeddelandet författat av museet poängteras också
att verket har ”placerats mitt i stadens visuella brus”.235 Metoden bestod med
andra ord i att först integrera verket i en situation utanför konstmuseet och
sedan skapa ett brott gentemot denna situation. De två citaten visar att man
strävade efter att skapa ett utrymme i stadsrummet och en kontrast till de
ändamålsenliga aktiviteter som ofta upptar detta rum (shopping, ärenden,
möten, förflyttning från punkt a till punkt b).
För att ett brott gentemot dessa vardagliga situationer ska komma till
stånd krävs att någon form av distans inrättas till dem. Snarare än att inte
grera verket med platsen gjorde den udda skalan att Božis telefonkiosk blev
något av ett främmande element. För att verket skulle bli meningsfullt krävdes det att de förbipasserande uppmärksammade skalförskjutningen och
ägnade någon sekund åt att reflektera över det udda inslaget i stadsrummet.
I sin enkelhet kan Božis verk åskådliggöra fokusförflyttningen från konstnärens intentioner till betraktarens reception.
Om betraktarens erfarenhet fokuseras snarare än konstnärens eventuella
intention, ogiltigförklaras i någon mån också skiljelinjen mellan konst och
liv, verklighet eller politik. I betraktarens respons frikopplas verket från
sin autonomi. Då en verksam relation mellan verk och betraktare inrättas
situeras verket ofrånkomligen i betraktarens ”liv”. Och vice versa blir verket
meningsfullt först då denna överlappning äger rum. Samtidigt som betraktaren i tolkningen för in verket i sin ”verklighet” uppfattas också verkets
vardagliga material som ”konst”.236 Principen är densamma som för den
interaktivitet som utspelade sig mellan en nutida betraktare och äldre verk,
åskådliggjord i analysen av Målning gjord genom dans i föregående kapitel. I
234. Ériks Božis, ”Artwork for Stockholm Moderna Museet Project”, F1c: 2, MMA.
235. ”Pressmeddelande Ériks Božis 13.6–16.8 1998”.
236. Resonemanget liknar det som Michail Bachtin för kring verkets dialogiska
karaktär. Bachtin beskriver denna överlappning, som sker i betraktarens tillägnelse av
verket, som en form av dialog mellan verkets gestaltade värld och den värld som läsaren befinner sig i. Michail Bachtin (”Formy vremeni i chronotopa v romane: otjerki po
istoritjeskoj poetike” 1937–1938, publicerad 1975) i ”Kronotopen: tiden och rummet i
romanen. Essäer i historisk poetik” i Det dialogiska ordet, Gråbo: Bokförlaget Anthropos,
1990; 1997, s. 160–162.
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resonemanget ovan blir Božis verk meningsfullt inte för att det representerar
något (en telefonkiosk, vilket skulle placera det i det som Rancière kallar den
representationella regimen) eller för att det fyller en viss funktion (möjlig
att ringa från, vilket skulle placera det i det som Rancière kallar den etiska
regimen) utan för att det inrättar en viss typ av erfarenhet (ett brott mot sedvanliga aktiviteter på torget, vilket placerar det i vad som Rancière kallar den
estetiska regimen). Denna erfarenhet blir påtaglig först då den står i kontrast
till mer vardagliga erfarenheter av denna plats. För de förbipasserande som
inte uppmärksammade skalförskjutningen, eller använde telefonkioskerna
enkom för att ringa ifrån, inrättades aldrig en sådan kontrast. Verket föll,
skulle man kunna säga, i de här fallen in i den plats där det visades. För att
verket också skulle bli något annat än en onödigt stor telefonkiosk krävdes
att de gränser som konstbegreppet, eller konstinstitutionen i konceptuell
bemärkelse, inrättade förblev intakta. Rancière har i linje med detta resonemang skrivit:
It thus appears that art does not become critical or political by
”moving beyond itself”, or ”departing from itself”, and intervening in the ”real world”. There is no ”real world” that functions as
the outside of art. Instead, there is a multiplicity of folds in the
sensory fabric of the common, folds in which outside and inside
take on a multiplicity of shifting forms, in which the topography
of what is ”in” and what is ”out” are continually criss-crossed and
displaced by the aesthetics of politics and politics of aesthetics.237

Politiken i en sådan modell är inte ett resultat av att verket eller utställningen placerats utanför museets huvudbyggnad. Snarare äger den rum just
i tolkningsakten, i det sätt på vilket verket förmår inrätta ett brott gentemot
vanemässiga seenden, förståelser och handlingar. Rancières begrepp dissensus
är relevant i sammanhanget eftersom det beskriver en form av konflikt, i
detta fall mellan de förbipasserandes funktionella användning av platsen och
erfarenheten hos dem som valde att svara på verket som konst.
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237. Jacques Rancière, Dissensus: On Politics and Aesthetics, red. och övers. Steve Cor
coran, London: Continuum, 2010; 2012, s. 148. Jämför också med Rancière, ”The
Emancipated Spectator”, i Artforum, mars 2007, s. 270–281.
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UTSTÄLLNINGSR UMMET I FOKUS:
FORTY-PART MOTET

I detta kapitel undersöker jag fortsatt konstinstitutionens roll för begreppen
konst och politik. Men istället för den institutionskritik som diskuterades i
föregående kapitel utgår jag här från ett verk som inramades av ett avskalat,
vitmålat utställningsrum. Det verk som står i centrum för undersökningen
kan vid första anblicken framstå som alltigenom apolitiskt. Konstnären tycks
inte ha något budskap med sitt verk, det finns inte heller något dagsaktuellt
eller känsligt ämne som verket kan sägas kommentera. Detta kapitel undersöker huruvida det är rimligt att tala om ett sådant verk i termer av politik.
Fokus för analysen är, precis som i de tidigare, betraktarrollen. Min
diskussion handlar därför om det sätt på vilket verket riktar sig mot en
betraktare, vad verket tillåter denna att göra, och vilka svar som framstår
som mindre troliga. Även här används några av Rancières begrepp. Denna
gång handlar det inte bara om att Rancières estetik- och politikbegrepp
komplicerar den uppdelning mellan konst och verklighet som stod i centrum i föregående kapitel. Fokus ligger här framförallt på Rancières sätt
att beskriva hur och när politik äger rum. Framförallt är jag intresserad av
hur betraktarrollens aktivitet kan förstås utifrån ett verk som inte primärt
påkallar fysiskt deltagande.
Betraktarrollen ställs i detta kapitel mot olika förståelser av subjektet
och dess handlingsutrymme. I den kritiska teorin behärskades livets alla
plan av den kapitalistiska ordningen; det var inte bara de fysiska kropparna
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som reglerades i fördelningen mellan arbetstid och fritid, också individens
känslor, begär och drömmar reifierades i det ekonomiska systemet.238 Subjektets handlingsutrymme var begränsat även i de franska teoribildningar
som kom att motivera stora delar av new art history. Hos Louis Althusser
beror subjektets identitet på omgivande sociala relationer (interpellation),
hos Jacques Derrida identifieras subjektet som en position i texten och i
Jacques Lacans semiotiskt grundade psykoanalys formar språkets strukturer
subjektets själva jagblivande.239 Följaktligen har dessa teoriers tillämpningar
inom konstvetenskap till stor del kommit att fokusera på olika former av
identitetspolitik. Det har handlat om att avkoda hur kategorier som klass,
genus och etnicitet konstrueras. Den institutionella kritik som diskuterades i
det ovanstående kapitlet kan förstås som en instans av dessa teoribildningar.
I synliggörandet av konstmuseers historiska, sociala och ekonomiska villkor
har dess utställningsrum också ”avslöjats” som i sig betydelsebärande. Däri
ligger också den nya konstvetenskapens politik: då identiteter liksom utställningspolitik förklarats som konstruerade framstår de också som möjliga
att förskjuta och omformulera. Tanken på en uppsättning underliggande
strukturer ställer dock frågan om agens på sin spets.
1

Vårvintern 2006 visades Cardiffs verk Forty-Part Motet (A reworking of ”Spem
in Alium” by Thomas Tallis 1573) (2001) inom ramen för den utställningsserie
som Moderna Museet då drev för samtida konst, 1:a på Moderna (2004–
2008). Verket visades i Konstnärshusets stora galleri i centrala Stockholm
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238. Detta är ett av huvudargumenten i Max Horkheimer och Theodor W. Adorno,
”Kulturindustri: upplysning som massbedrägeri”, i Upplysningens dialektik.
239. Louis Althusser, ”Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards
an Investigation)”, i Lenin and Philosophy and Other Essays (”Idéologie et appareils idéologiques d’État”, i La Pensée 1970), övers. Ben Brewster, London: Monthly Review Press,
1971, s. 127–186; Jacques Lacan, ”Spegelstadiet som utformare av jagets funktion sådan
den visar sig för oss i den psykoanalytiska erfarenheten”, i Écrits: Spegelstadiet och andra
skrifter i urval av Iréne Matthis (”Le stade du miroir comme formateur de la fonction du
Je”, i Écrits 1966, från föredrag hållet 17/7 1949), övers. Iréne Matthis och Françoise
Rouquès, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur, 1989, s. 27–36; Jacques Derrida,
”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs” (”La structure, le signe et le
jeu dans le discours des sciences humaines” först som föreläsning 1966, sedan i L’écriture
et la différence 1967), övers. Mikael van Reis, i Res Publica, nr 8, 1987.

1/2–26/2 2006. Cardiffs ljudinstallation är baserad på den engelska renässanskompositören Thomas Tallis (ca 1505–1585) motett Spem in alium,
troligen beställd av Thomas Howard, den fjärde hertigen av Norfolk, och
förmodligen framförd första gången under tidig höst 1570.240 Stycket var
Tallis magnum opus – ett omfattande verk med fyrtio sångare fördelade på
åtta körer om fem sångare vardera. Tallis hade förmodligen Henry Fitz
alans (den tolfte greven av Arundel och Howards svärfar) sommarresidens,
Nonsuch Palace, i åtanke redan då han skrev verket.241 Slottets banketthall
var åttkantig och försedd med fyra balkonger som körer kunde placeras i.
På så vis hade stycket som är dialogiskt uppbyggt redan hos Tallis en tydligt
rumslig dimension. Åhörarna placerades i mitten av salen och omgärdades
av körernas call and response, först från vänster till höger, sedan från den
främre till den bakre delen. Musiken kunde också löpa som i en cirkel kring
åhörarna. Styckets originaltext var ett latinskt responsorium, en liturgisk
växelsång. Originaltexten, som uppges ha varit en bearbetning av Judits
bok, har dock gått förlorad.242 Den engelska, sekulariserade text som har
överlevt (Sing and Glorify Heaven’s High Majesty) har daterats till 1600-talets
första decennium.243
240. Det finns olika teorier om dateringen av stycket; den mest förekommande baseras på att det beställdes av Thomas Howard. Hertigens personliga historia tyder på
att stycket framfördes första gången hösten 1570. Hertigen fängslades i oktober 1569
och frigavs i augusti året därpå för att sedan återigen fängslas i september 1571 och
avrättas i juni 1572. Troligen framfördes Tallis stycke någon gång under hertigens tretton månader långa tid i frihet mellan augusti 1570 och september 1571. Arthur Cohn,
Dorothy Reina Jobin, Sara Davidson, Virginia och Smith Gregg, ”Tallis, Thomas”, i The
New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. Stanley Sadie och John Tyrell, London: Macmillan, 2001, s. 36–48; Suzanne Cole, Thomas Tallis and His Music in Victorian
England, Woodbridge: Boydell & Brewer, 2008, s. 98; Philip Legge, ”Spem in alium: A
Motet for 40 Voices”, i The Choral Public Domain Library: www.cpdl.org, 30/4 2012.
Forty-Part Motet utgår från ett uppförande av Spem in alium med Salisbury Cathedral
Choir, inspelning och postproduktion genomfördes av SoundMoves, George Bures Miller redigerade verket och Field Art Projects producerade. ”Janet Cardiff & George Bures
Miller”, http://www.cardiffmiller.com/, 1/6 2012.
241. Cohn m.fl., ”Tallis, Thomas”, i The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
s. 41; Legge, ”Spem in alium: A Motet for 40 Voices”, i The Choral Public Domain Library,
opaginerat.
242. Cohn m.fl., ”Tallis, Thomas”, i The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
s. 45.
243. Stycket framfördes 1610 och 1616 för att fira installeringarna av Henry respektive Charles som tronarvingar. Ibid., s. 42.
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Janet
 ardiff
C
Forty- Part
Motet (A
reworking
of ”Spem
in Alium”
by Thomas
Tallis 1573)
(2001), 1:a
på Moderna, Konstnärshuset,
Stockholm
1/2–26/2
2006.

Cardiffs verk är 14:07 minuter långt (11 minuter sång och 3 minuter paus)
och manifesteras i utställningsrummet som en ljudinstallation bestående av
fyrtio högtalare fästa på manshöga stativ. Vid inspelningen av stycket registrerades varje stämma separat och i utställningsrummet återges också de fyrtio rösterna på var sin högtalare. På så vis kan Cardiffs tekniska återgivning
av stycket reflektera de dialoger som Tallis skrev in i verket. I installationen
markerar ett litet avstånd mellan var femte högtalare de körer som Tallis
arrangerade. I uppförandet för Moderna Museets räkning var högtalarna
placerade i en långsmal oval och i rummets mitt stod två bänkar för tänkta
betraktare. Forty-Part Motet är ett exempel på Cardiffs återkommande ambition att utforska ljudets inte bara temporala utan även rumsliga karaktär.244
Visningen av Cardiffs installation på Konstnärshuset i Stockholm 2006
skulle nog ha fungerat också i det curatoriella koncept och utställningsformat som präglade Moderna Museet Projekt i den meningen att det var ett
av de fåtaliga verk i utställningsserien som visades utanför museets huvudbyggnad. Valet av metod och material i Forty-Part Motet skulle vidare kunna
läsas som ett sätt att utmana en tänkt gräns mellan konst och en så kallad
verklighet. I likhet med flera andra av Cardiffs verk bygger Forty-Part Motet
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244. Janet Cardiff återkommer ofta till den skulpturala effekten av hennes ljud
installationer, bland annat i ett inspelat offentligt samtal med Magnus af Petersens, som
ägde rum i samband med öppningen av hennes utställning på Konstnärshuset / Moderna
Museet, 2/1 2006, och som finns i Moderna Museets ägo.

på ett tekniskt raffinemang. Körens stämmor flödar genom rummet och
omsluter den betraktare som befinner sig just där och då, men det faktum att
stämmorna är förinspelade innebär också att verket både kan upprepas och
förflyttas. Den starka uppmaningen till betraktaren – det är rimligt att tala
om både förförelse och manipulation – som överlag utmärker Cardiffs verk
befinner sig nära underhållningsindustrins uppslukande tilltal. I Forty-Part
Motet utgår Cardiff från ett körverk från 1500-talets senare del, i andra verk
återanvänder hon ljudslingor från Hitchcockfilmer, musik av Jimi Hendrix
eller gatuljud.
Utställningsserierna 1:a på Moderna och Moderna Museet Projekt hade
flera beröringspunkter. Utöver det faktum att båda serierna ägnades åt samtida konst, producerade de också utställningar av det mindre formatet, ofta
tillägnade en enskild konstnär. Liksom i fallet Moderna Museet Projekt
fanns det också en uttalad ambition att 1:a på Moderna skulle låta konstnärens önskningar och verkets premisser diktera utställningarnas format och
placering.245 Men serierna skiljer sig också åt på några avgörande punkter.
Där Moderna Museet Projekt skulle ”förlösa” den konst som var på väg
att ta form, var ambitionen bakom 1:a på Moderna folkbildande: ”Vi vill
visa för vår publik hur konstnärer tänker och arbetar just nu”, står det i ett
internt arbetsdokument inför starten.246 De olika utgångspunkterna blir
tydliga i respektive series fokus: medan Moderna Museet Projekt fäste stor
vikt vid att visa nyproducerade verk kom 1:a på Moderna framförallt att
erbjuda utställningsyta åt existerande verk som ibland redan ingick i den
egna samlingen.247 I Moderna Museet Projekt var ambitionen att erbjuda
skäliga produktionsvillkor, relativt höga utställningsersättningar och erbjudan om site visit i Stockholm som ett led i förarbetet till utställningen.248
Till varje Moderna Museet Projekt producerades också en katalog i vilken
verket dokumenterades i form av fotografier och minst en nyskriven text.
Katalogen gavs således ut efter att utställningen hade öppnat och dess huvudsyfte var att dokumentera de platsspecifika och högst tillfälliga verken,
vilket kan jämföras med den informationsfolder som presenterade varje 1:a
på Moderna. Skillnaden vittnar om ett skifte i fokus, från konstnär och
245. ”Arbetspapper, konstnärsförslag”, 2004, F1a: 251, MMA; ”Beskrivning av utställningsserien [1:a på Moderna]”, 2005, F1a: 272, MMA.
246. ”Arbetspapper, konstnärsförslag”, 2004, F1a: 251, MMA.
247. ”Beskrivning av utställningsserien [1:a på Moderna]”, 2005, F1a: 272, MMA.
248. Se diskussionen i kapitel 3 ovan.
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produktion till förmedling och publik. Ytterligare en skillnad var att 1:a på
Moderna producerades av en grupp av museets curatorer, vilket resulterade i
en något mer eklektisk samling utställningar.249 1:a på Moderna saknade en
genomgående sammanhållen curatorröst, därför blev också seriens koncept
något vagare än det som präglade Moderna Museet Projekt.250		

Utställningsrum utan väggar: The Walk Book
Forty-Part Motet framfördes inte i Moderna Museets utställningssalar men
visades i lokaler avsedda för konstutställningar. Konstnärshusets stora galleri har vitmålade väggar, vacker parkett och en vid lanternin. Det handlar
därför i fallet Forty-Part Motet inte om ett explicit utpekande av arketypiska
offentliga rum (gator, torg), såsom ofta var fallet i Moderna Museet Projekts
utställningar. Valet av Konstnärshuset kan inte heller betraktas som en kon-
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249. I ett första skede var Camilla Carlberg, Ann-Sofi Noring och Magnus af Petersens ansvariga för utställningsserien, ”Arbetspapper, konstnärsförslag”, 2004, F1a:
251, MMA. Under årens lopp kom dock flertalet av museets indententer att involveras i
arbetet, bland andra Lena Essling, Annika Gunnarsson, Fredrik Liew, John Peter Nilsson och Cecilia Widenheim.
250. Avsaknaden av en tydligt sammanhållen curatoriell agenda visar sig i frånvaron
av den typen av programförklarande dokument som hörde till Moderna Museet Projekt, se exempelvis David Elliots ovan nämnda presentation av serien i Elliott, ”Förord”,
i Moderna Museet Projekt: Maria Lindberg 14.2–19.4 1998. Den korta presentation av 1:a
på Moderna som trycktes på varje utställnings informationsfolder lyder: ”Den 1:a på
Moderna är en ny utställningsserie med svensk och utländsk samtidskonst. Vernissage
är alltid den första i varje månad, och utställningarna kommer att äga rum på olika
platser i och utanför museet.” Se exempelvis ”Den första på Moderna Lars Vilks På
myndigheternas spelplan 1 maj 2004 18–20”, 2004, F1a: 251, MMA. Foldern till seriens
första utställning hade en något fylligare idéskiss som också visar på ett större släktskap
med ambitionerna bakom Moderna Museet Projekt: ”Den 1:a på Moderna Museet – en
ny utställningsserie med svensk och utländsk samtidskonst. Den första i varje månad
öppnar en mindre utställning i eller utanför museet med nu levande konstnärer. Konstformen och utställningsformen varierar med konstnärerna; konceptet är öppet för att
erbjuda de bästa möjligheterna. Vissa utställningar varar en månad medan andra pågår
under en längre period. Den 1:a på Moderna Museet kan äga rum på olika platser i och
utanför museet – men vernissage är alltid den första i varje månad, året runt. Konstnärerna närvarar vid öppningen.” ”Den 1:a Mars 04 på Moderna Museet Miriam Bäckström Carsten Höller Den sista bilden”, 2004, F1a: 252, MMA.
Seriernas olika anslag kan också förklaras med att ett chefsbyte ägde rum 2001, då
David Elliott efterträddes av Lars Nittve, och deras respektive ledarstilar.

kretisering av verkets tema jämförbar med Bik van der Pols, Rönickes och
Ersens utställningar.251 Den preliminära slutsatsen i föregående kapitel blev
att den fysiska förflyttningen från Moderna Museets huvudbyggnad knappast resulterade i att verken kom att integreras i en mer ”verklig” situation.
Tvärtom blev verkens skillnad, deras identitet som konst, än viktigare för att
de olika aktiviteternas egenart skulle framträda. För att dessa verk skulle bli
meningsfulla var det nödvändigt att läsa dem gentemot en konstinstitutionell inramning. De tidigare diskuterade utställningarna i Moderna Museet
Projekt präglades av en uttalad intention – såväl curator som konstnärer
avsåg att undersöka och diskutera ett antal för tiden aktuella problem. I
Forty-Part Motet går det inte att utläsa en motsvarande intention. Vid första
anblicken framstår den ljudinstallation som visades i Konstnärshusets stora
sal vårvintern 2006 som alltigenom apolitisk. Fokus för den här analysen
är dock det politikbegrepp som den konstinstitutionella inramningen i sig
genererar. I den meningen bygger analysen av Forty-Part Motet vidare på de
slutsatser som undersökningen av Moderna Museet Projekt gav vid handen.
Om förflyttningen av verk till platser utanför konstinstitutionens fysiska
byggnad inte på allvar kan sägas överträda den konstinstitutionella inramningen, är det då istället möjligt att lokalisera någon form av politik till
det specifika rum som konstinstitutionen i sig är? Om så är fallet, vilka är
premisserna för denna politik och vilka effekter genererar den?
För att tydliggöra poängen med jämförelsen mellan Forty-Part Motet och
de diskuterade fallen i Moderna Museet Projekt gör jag en utblick mot en
av Cardiffs så kallade promenader, The Walk Book (2005). Cardiffs promenader omgärdas nämligen emellanåt av de begrepp som även utmärkte den
nya institutionalismen. James Lingwood, chef för Artangel i London, har
exempelvis beskrivit särarten i en av Cardiffs tidigare ljudpromenader, The
Missing Voice: Case Study B (1999) med orden: ”It was not, as the walks at the
Lousiana Museum or in Münster or São Paolo had been, part of a larger exhibition or connected to a museum. It would be out there, in the city, on its
own.”252 Lingwoods betoning av att verket inte ägde rum i en konstutställ251. Utställningen var ett samarbete med Stockholm New Music Festival som invigdes
18/2 2006. Konstnärshuset är beläget på Smålandsgatan 7 i Stockholm, i en byggnad
som ritades av arkitekt Ludvig Peterson och invigdes 7/1 1899. Platsen valdes framförallt
utifrån dess akustiska kvaliteter. Intervju: Magnus af Petersens.
252. Mirjam Schaub, Janet Cardiff: The Walk Book, s. 286. Artangel grundades 1985
och beställer och producerar platsspecifika verk som äger rum i London med omnejd.
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ning eller ett museum, utan ”där ute” ligger helt i linje med den curatoriella
tradition som jag fann präglade Moderna Museet Projekt.
The Walk Book producerades på uppdrag av Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary Foundation (T-BA21) i Wien samtidigt som utställningen
Janet Cardiff: Walking thru’ visades i stiftelsens utställningslokal (4/4–26/6
2004).253 The Walk Book innehåller både en sammanställning av tidigare promenader, en essä över Cardiffs konstnärskap och en promenad i egen rätt.
Författaren Mirjam Schaubs text bryts upp av Cardiffs egna analyser och
kommentarer (markerade med ljusblå text), brottstycken ur promenader,
bilder, utskrifter av ljudredigeringspartitur, anteckningar från Cardiffs och
George Bures Millers arbetsprocess, handskrivna brev och lösa, instuckna
fotografier. Den ljud-cd som följer med boken speglar den uppbrutna berättarlogik som gestaltas i bokens formgivning. Cardiffs röst (nedan kallad
Janet) kommenterar Schaubs text, hon citerar, bekräftar och kritiserar.254
Schaubs skrivna text är också genomkorsad av instuckna ord (skrivna i mindre
stil mellan raderna) och markeringar i fet stil, en typografisk utformning som ger
sken av att någon (Cardiff/Janet) i efterhand har gått igenom texten för att
förtydliga, understryka och komplettera det redan skrivna. Men framförallt
är ljud-cd:n en portabel promenad som besökarna kunde köpa med sig hem
i samband med Moderna Museets utställning.
Cd:n inleds, precis som video- och ljudpromenaderna, först med instruk-

130

Lingwood delar sedan 1991 på chefskapet med Michael Morris.
253. Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Foundation grundades 2002 i Wien
av Francesca von Habsburg med ambitionen att beställa nya verk av samtida konstnärer.
På stiftelsens hemsida formuleras uppdraget som följer: ”Projects initiated by the foundation promote artistic practices that are architectural, context- and site-specific, performative, and often informed by an interest in social aesthetics and sociopolitical concerns.
Many of the projects reflect the shift away from the material object and toward the concept, as well as the use of unconventional and ephemeral materials and the employment
of new technology as an essential component of the work. These strategies challenge
interpretation and the traditions of collecting, preserving, and presenting works of art.”
Formuleringarna är inte helt olika de som återfanns i inramningen av Moderna Museet
Projekt. De verk som stiftelsen producerar visas antingen i den egna utställningslokalen
i Wien (det var där som Cardiffs utställning Walking thru’ visades), eller på andra museer
eller institutioner. T-BA21 samarbetar med bland andra New York Public Art Fund och
Artangel i London. ”Thyssen-Bornemisza Art Contemporary”, www.tba21.org/mission,
4/4 2012.
254. Jag kommer nedan att skilja mellan konstnären Janet Cardiff och den semi
fiktiva person som framträder i verken genom att kalla den förra för Cardiff och den
senare för Janet.

tioner och sedan en uppmaning till betraktaren om att denna bör använda
hörlurar (”this is the right ear, this is the left”) och en portabel cd-spelare
(”so you can walk with me later”).255 Bokens promenad gestaltas sedan på
så sätt att betraktaren ombeds bläddra till vissa sidor i boken (läsa utvalda
stycken, se på särskilda bilder eller fotografier), registrera vad som finns
utanför det egna fönstret, vandra genom det rum som han eller hon råkar
befinna sig i eller spola i en förmodad kökskran. Bokens promenad byggs på
detta vis upp till och med spår 13. Från spår 14 är cd:n en sammanställning
av äldre promenader.256 På spår 4, som är 2:30 minuter långt och betitlat
”Leaving the Building”, lämnar Janet sin lägenhet och betraktaren uppmanas att följa med.
I denna promenad, som helt och hållet är bokens, flätas stycken ur äldre
promenader in. Bokens Janet minns promenaderna, och i vissa passager
talar hon med den yngre Janet som befinner sig i dessa (vilket gestaltas med
ljudet av en knastrig inspelning). I spår 8, ”Bench Stop”, ber bokens Janet
betraktaren att bläddra fram till sidan 159 i boken, sedan läser hon: ”Cardiff,
too, must ensure that the spoken text doesn’t become a cobble-stone to the
path of understanding, or becoming too trite. Unlike a book, a walk does
not allow you to flick back through the pages.”257 Bandet spolas tillbaka och
den sista meningen upprepas två gånger varpå en konversation mellan de
två rösterna tar vid:
Inspelad Janet: Where are you now, Janet?
Bokens Janet: I am sitting on a park-bench in Berlin. Where are
you?
Inspelad Janet: I am walking along a street in Philadephia, George
and I are here doing a project. You’re here too.
255. Janet Cardiff, The Walk Book, CD, spår 1. Den första promenaden gjordes 1991
med hjälp av en walkman och ett kassettband. Då The Walk Book skrevs (2005) skulle
Cardiff och Bures Miller precis gå över till att använda ipod. Schaub, The Walk Book, s. 45.
256. Cardiff, The Walk Book, CD.
257. Ibid., spår 8; Schaub, The Walk Book, s. 159. Den skrivna texten i boken skiljer
sig något från den som Janet läser upp, i boken står det: ”Cardiff, too, must ensure that
her text doesn’t interfere with understanding, or becoming too trite. Unlike a book, a
walk does not allow you to flick back through the pages.”
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Bokens Janet: Yes, I’m in Philadephia right now, but I’m also still
on this bench.258

Den korta passagen är ett typiskt exempel på ljudpromenadernas berättarlogik. I promenaderna sker en överlappning mellan de förinspelade ljuden
och de som omger betraktaren i realtid. På grund av inspelningens tekni
ska raffinemang är det inte bara två ljudkällor som läggs ovanpå varandra.
Snarare genererar promenaderna upplevelsen av två simultana platser, där
den inspelade promenaden förmår att rucka på förståelsen av den plats där
betraktaren faktiskt befinner sig. Promenaderna spelas in med hjälp av en
docka och ett tvåkanaligt ljudsystem, vilket gör att ljudet fullkomligt omger
betraktaren. I verken utnyttjar Cardiff och Bures Miller ljudets kapacitet att
skapa rumslig orientering. Ljuden kommer bakifrån eller framifrån, och kan
ge en uppfattning om huruvida händelsen utspelar sig i ett stort och öppet
rum eller i ett mindre. I promenaderna hörs också alltid Janets steg, de anger
den takt betraktaren förväntas hålla, medan hennes röst ofta ligger alldeles
nära, som om hon gick precis intill. Promenadens berättelse tar sedan form
med hjälp av såväl de berättade historierna som betraktarens omgivande ljud
(passerande bilar, fotgängare, fågelsång), och avbryts av Janets vägledning
(sväng vänster, upp för trapporna, följ stigen och så vidare). Berättelserna
har ofta en gåtfull kärna, de är fragmentariska och utmärks av en uppbruten
kronologi, där röster från det förgångna vävs samman med de ljud som befinner sig i betraktarens nu.
Trots att Cardiffs promenader har uppförts på olika typer av offentliga
platser, som museer, bibliotek, stadsgator, tunnelbanestationer (London,
New York), parker (Louisiana) och skogspartier (Wanås), genererar de,
kommer jag att hävda, ett annat tilltal än det som präglade exempelvis Bik
van der Pols, Ersens och Rönickes verk för Moderna Museet Projekt.259 De
omgivande miljöerna är en förutsättning för Cardiffs promenader, precis
som i Bik van der Pols, Ersens och Rönickes verk, men till skillnad från dessa
var de inte promenadernas egentliga ämne. Snarare än att konkretisera eller
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258. Cardiff, The Walk Book, CD, spår 8.
259. Jag syftar på följande promenader: The Missing Voice: Case Study B (1999), Artangel, London; MoMA Walk (1999), Museum of Modern Art, New York; P.S. 1 Walk
(2001), P.S. 1 Contemporary Art Center, Queens, New York; Her Long Black Hair (2004),
The Public Art Fund, Central Park, New York; Louisiana Walk (1996), Louisiana Museum of Modern Art, Danmark, Wanås Walk (1998), Wanås Konst.

återuppföra verkets tematik används de omgivande miljöerna i Cardiffs promenader som kulisser för hennes fiktiva historia. Om betraktarens realiseringen av promenaderna förstås som det egentliga verket, skulle denna även
här kunna beskrivas som delaktig i verkets produktion. Berättelsens Janet
delar med sig av vad som framstår som privata minnen och reflektioner, från
ett avstånd som ger intrycket av att hon går alldeles intill. Betraktaren blir
snart allierad med denna fiktiva figur. Hur skulle betraktaren kunna inta en
kritisk position utifrån en sådan pakt?
Samtidigt avskärmar också dessa ”intimiserande” strategier den tid och
plats som verket inrättar – verkets fiktiva värld och betraktarens realisering
av den blir en plats som istället för att integreras i de platser där de utförs
håller dem på avstånd. Det faktum att verken utförs i olika typer av offentliga rum gör Cardiffs avskärmande strategier än viktigare. Den avancerade
tekniken och Janets pendling mellan förförelse och tydliga instruktioner
kompenserar för utställningsrummets förlorade väggar. En närmare granskning av vilka mekanismer detta utställningsrum, fiktivt i promenaderna eller
reellt i Forty-Part Motet, aktiverar skulle kunna förtydliga hur en eventuellt
kritisk betraktarposition konstrueras i Cardiffs verk.

Konstruktionen avett fokuserat utställningsrum
I följande stycke förstås den konstinstitutionella inramningen som ett medel
för att inrätta en viss distans mellan verket och betraktaren. Resonemanget
bygger på det antagande som utvecklades i föregående kapitel: att ett visst
avstånd är en förutsättning för att en dialogisk situation ska kunna uppstå
mellan betraktare och verk. Forty-Part Motet har visats flera gånger och i
många olika typer av utställningsrum, men väl installerat inrättar verket
ett rum i rummet. Oavsett vilken typ av miljö verket visas i gör dess egen
utbredning att ett rum – eller snarare ett tomrum – inrättas i verket. Instruktionerna för installationen av verket är tydliga:
The piece requires its own space. No text or any other works
should be in the space. The exhibition space is to be a closed off,
dedicated space which will need to be fully securable, and have
full-time invigilation or security.
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The walls in the exhibition space should be painted in light gray
or white. Ideally the space has windows.
[…]
No background or ambient noise should be audible in the proposed space (i.e. mechanical systems, air conditioning, street noise,
tour group lobby, cash registers, theatre etc.). If necessary, venues
should be prepared to build a room within the gallery to achieve
this requirement […].
No other artwork will be placed within the exhibition space.
No special events or functions, smoking, eating or drinking not
permitted in the dedicated exhibition space.
A hall entrance may have to be built to protect sound from other
areas in the museum.
Visitors must be able to circulate freely; no permanent seating
should be present except for the required seating (2 benches at
either end are necessary). – The benches should approximate 150
cm long x 43 cm wide x 46 cm high […]. Benches must be built
or borrowed at the expence of the Presenter. Ideally the colour
should match the floor. See diagram below.260

Utställningsrummet skulle vidare helst vara 21 x 17 m och ha en takhöjd
på minst 4 meter och ljuset naturligt.261 Intill verket fanns också en skylt
med information om verkets längd och en uppmaning (”Gå gärna runt
bland högtalarna”).262 Utställningen i Konstnärshuset följde i stort dessa
instruktioner.

134

260. ”Appendix A: Technical Requirements to the Exhibition Space”, F1a: 281,
MMA.
261. ”Appendix B: Technical Requirements to the Exhibition Space”, F1a: 281,
MMA.
262. ”Väggtext: 1:a på Moderna, Janet Cardiff”, F1a: 281, MMA. På informationsskylten angavs också att verket var en omarbetning av Spem in alium (1575) av Thomas

Vilken typ av tilltal genereras av denna inramning? Ett för ändamålet
iordningställt rum där varje störande moment rensats bort – ”dedicated”
var det ord som Cardiff använde.263 Installationsbeskrivningen innehåller
en rad krav som museet förväntas uppfylla. Väggarnas färg, rummets ljussättning, angränsande ljud och till och med tänkbara aktiviteter regleras i
dessa instruktioner för att skapa ett så fokuserat rum som möjligt. De enda
föremålen i rummet var de fyrtio högtalarna på stativ, två enkelt utformade bänkar och nämnda informationsskylt. I övrigt fanns bara betraktaren
och det överväldigande ljudet. Den reduktion av omgivande element som
installationsbeskrivningen talar om betyder på intet sätt att den museala
diskursen reducerats till ett minimum. Den nogsamma avskärmningen av
verket och ambitionen att undanröja alla störande yttre moment blottar
tvärt om ett tydligt ställningstagande. Reduktionen bär också på ett specifikt
historiskt och teoretiskt bagage. Denna typ av utställningsrum kom inom
1960- och 70-talens institutionella kritik att karaktäriseras som ”isolerad”,
i den pejorativa bemärkelsen samhällsfrånvänd. Under beteckningen ”den
vita kuben” kom detta utställningsideal för modern konst också att kritiseras
för att vara en ideologisk plats – ideologisk i bemärkelsen att dess neutralitet
pekades ut som skenbar och kapabel att dölja museirummets ekonomiska,
sociala och politiska verkligheter.264
Generationer av kritiska konstnärer, curatorer och konsthistoriker har i
linje med denna typ av analys föresatt sig att avslöja det som de vitmålade
väggarna antas dölja, det vill säga konstinstitutionens reella organisation
och dess ekonomiska, politiska och sociala premisser. Det var detta som stod
på spel när Michael Asher monterade ned väggen mellan utställningsrumTallis. Här fanns också information om hur verket producerats.
263. Nu var inte utställningen för 1:a på Moderna helt och fullt det reducerade rum
som beskrivs i anvisningarna för installationen av verket. Viss textinformation fanns
att tillgå i utställningsrummet, dels i form av nämnda informationsskylt, dels i form av
en standardiserad folder som delades ut i samband med alla utställningar inom serien
1:a på Moderna. Texten i foldern var författad av utställningsansvarig curator Magnus
af Petersens. Efter titeln ”Ledd av röster – Janet Cardiffs förföriska konst” följer en beskrivning av verket, Cardiffs konstnärskap i stort och en kort analys. Informationsskylten och foldern var den vägledning i form av text som museet tillhandahöll besökaren.
Magnus af Petersens, ”Den 1:a på Moderna (på Konstnärshuset), Janet Cardiff FortyPart Motet, 1 feb 2006 kl 18–20”, F1a: 281, MMA; ”Väggtext: 1:a på Moderna, Janet
Cardiff”, F1a: 281, MMA.
264. O’Doherty, Inside the White Cube. Se även den inledande diskussionen kring
begreppet konstinstitution, s. 26–28 ovan.
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met och galleriets kontor i Untitled på Claire Copely Gallery i Los Angeles
1974. Även Charlotte Klonk iscensätter en sorts avslöjande då hon visar att
influenserna till de ljusa utställningsrum som utmärkte Museum of Modern
Art (MoMA) i New York på 1930- och 40-talen inte enbart kom från de
tyska museer som Alfred H. Barr Jr, museidirektör mellan 1929 och 1944,
och Philip Johnson, ansvarig för MoMAs avdelning för arkitektur mellan
1932 och 1934, hade besökt under det sena 1920- och det tidiga 1930-talet.265
Influenser från samtida ideal för heminredning och studier av konsumenters
rörelsemönster i de stora varuhusen kom också att prägla utställningsrummens utformning.266 Vidare argumenterar Klonk för att MoMA spelade en
roll i den amerikanska ekonomins återhämtning efter depressionen.267 Betraktarna i denna typ av utställningsrum tilltalades som utbildade konsumenter, hävdar Klonk.268
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265. Barr besökte och hämtade inspiration från bland annat Museum Folkwang i
Essen, Kronprinzenpalais i Berlin och Bauhaus skola i Dessau. Från 1930 ofta tillsammans med Johnson. Staniszewski, The Power of Display, s. 64; Klonk, Spaces of Experience,
s. 135, samt not 3 och 4, s. 252.
266. Klonk, Spaces of Experience, s. 100–101 och 147.
267. Klonk påpekar att MoMA grundades av familjen Rockefeller, med Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss och Mary Quinn Sullivan i spetsen. Museets styrelse
bestod av en grupp amerikanska affärsmän och när Barr lade fram sina visioner för museets verksamhet gjorde han det med termer hämtade från finansvärlden. Ibid., s. 136
och 150–154.
268. Ibid., s. 170–171. Moderna Museet skiljer sig i det avseendet från MoMA. I
Stockholm var den flexibla inredningen framförallt ett svar på ett konstbegrepp stadd i
förändring. Då museet öppnade 1958 bestod inredningen till största delen av flyttbara,
vitmålade skärmar, och begreppet rörlighet återkommer i diskussionerna kring det nya
museets utformning. I det osignerade dokument som refererats ovan skriver författaren
apropå gestaltningen av rummen: ”Eftersom vi nu mindre än någonsin klart kan f örutse
i vilka riktningar de konstnärliga strävanden kommer att gå inom några årtionden,
förefaller det klokast att försöka hålla möjligheterna öppna i så hög grad som det är möjligt.” Man valde dock att hålla sig till ljusa, neutrala färger och rektangulära rumsformer,
men kanske skulle oregelbundet svängda eller kantiga rum egentligen passa den aktuella
konsten bättre, tillägger författaren, ”Osignerat dokument”. Valet av flexibel inredning
var också en ekonomisk fråga. Museet finansierade till stora delar ombyggnaden av exercishallen självt (1 miljon kr togs ur Emma Spitzers donationsfond medan statens lotteri
fond bidrog med 400 000 kr), Olsson, ”Moderna Museet”, i Moderna Museet 1958–1983,
s. 17. Spitzer hade redan 1927 donerat en summa till Föreningen för konst som bildats
1925 och verkade för att Nationalmuseum skulle inrätta en flygel för modern konst.
Sundberg, ”Kronologi över Moderna Museets historia”, i Historieboken, s. 347.

De omfattande utställningarna Cubism and Abstract Art (1936) och Fantastic Art, Dada, Surrealism (1937) på MoMA har blivit något av en symbol för
konsolideringen av de ljusa, reducerade utställningsrummen som 1900-talets
dominerande utställningsideal. Om Fantastic Art, Dada, Surrealism ställs bredvid den konstnärsorganiserade utställningen Exposition I nternationale du Surréalisme (1938) framträder det vita rummets reducerade utställningsdesign i
sin egenart.269 I Exposition Internationale du Surréalisme, som arrangerades av
André Breton och Paul Éluard och visades på Galerie Beaux-Arts 17/1–22/2
1938, placerades verken i en miljö där gränserna mellan de enskilda verken
blev svåra att urskilja. Redan utanför utställningslokalen möttes besökarna
av Salvador Dalìs Le Taxi pluvieux, en taxibil försedd med ett ”inomhusregn” vari två skyltdockor samsades med sniglar och växtlighet. Väl inne i
utställningen passerade besökarna genom en gång kantad av sexton skyltdockor som dekorerats av konstnärer som Marcel Duchamp, André Masson,
Joan Miró, Max Ernst, Kurt Seligmann, Marcel Jean, Léo Malet och Óscar
Domínguez. I det centrala utställningsrummet stod sängar utplacerade i
varje hörn, där fanns Domínguez Never och en grammofon som spelade
upp ljudet av ett ”hysteriskt” skratt, och ur vilken ett kvinnoben stack ut.
Golvet var bestrött med sand och löv, taket upptogs av Duchamps 1200 Coal
Sacks och på väggarna hängde målningar, grafik och fotografier. Över utställningen låg en doft av rostat kaffe. Man Ray, som ljussatt utställningen,
hade skapat så mörka rum att man på öppningskvällen delade ut ficklampor
som besökarna fick leta sig fram i rummen med.270 Man kan kort sagt likna
utställningen vid en stor installation där de olika verken löpte in i varandra
och besökarna inte bara tilltalades som seende subjekt utan också uppmanades att uppleva utställningen med alla sina sinnen. Kontrasten gentemot
utställningen Fantastic Art, Dada, Surrealism är slående. På Museum of Modern Art visades konsten på ljusa väggar, verken var placerade i ögonhöjd
på en jämn linje och med behörigt avstånd mellan varandra.
269. Cubism and Abstract Art hade undertitlen Painting, Sculpture, Constructions, Photography, Architecture, Industrial Art, Theatre, Films, Posters, Typography och ambitionen var
att visa bredden i 1900-talets tidiga avantgarderörelser. När stolar av Marcel Breuer, Le
Corbusier och Gerrit Rietveld visades i utställningen hängdes de vågrätt ut från väggen.
Det rådde alltså inte någon tvekan om att det var föremålens form snarare än funktion
som stod i fokus. Staniszewski, The Power of Display, s. 75–76.
270. Lewis Kachur, ”The Origin of Surrealist Exhibition Space: The 1938 Paris
Exposition Internationale du Surréalisme”, i Displaying the marvelous, s. 20–101; Bruce
Altshuler, ”Exposition internationale du surréalisme”, i Salon to Biennial, s. 281–294.
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Det vitmålade utställningsrummet har på grundval av denna sparsmakade inredning varit föremål för en historiografisk kritik. Utställningsrummet har kritiserats för att dekontextualisera och dehistorisera de föremål
som visas där. Argumentet är att utställningsrummet frikopplar föremålen
från tidigare användbarhet, funktion och historiska sammanhang, för att
istället visa fram dem som konst. Museernas utställningsrum uppmuntrade
en fokusering på föremålens, eller konstens, formella kvaliteter (komposition, färg, material) vilket i sin tur gjorde det möjligt att inordna dem i en
greenbergiansk utvecklingshistoria som ledde fram mot en allt högre grad
av abstraktion och mediespecificitet.271 Så kan, i korta drag, invändningarna
mot den typen av utställningsrum sammanfattas.
Det går att invända mot denna karaktärisering. Kritiken av den så kallade
vita kuben var från början tillspetsad och har med tiden kommit att stelna
i ett slentrianmässigt avfärdande av ljusa utställningsrum som sådana.272
Brian O’Doherty, som sammanfattade den institutionella kritik i Inside the
White Cube: The Ideology of the Gallery Space (1976), var själv en av de konst
närer som under 1960-talet formulerade sin konstnärliga praktik som en
kritik av konstinstitutionen. Konstruktionen av den vita kuben som en isolerad, ”samhällsfrånvänd” plats var nödvändig i en sådan positionering.273
En utställning som består av ett enda verk är ojämförbar med storskaliga
projekt som Cubism and Abstract Art och Fantastic Art, Dada, Surrealism, men
Cardiffs installationsbeskrivning aktualiserar de specifika betydelser som
vita, avskalade utställningsrum kommit att få i kritiska (konstnärliga och
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271. Se exempelvis Crimp, On the Museum’s Ruins; Carol Duncan, ”The Modern Art
Museum: It’s a Man’s World”, i Civilizing Rituals; Mary Anne Staniszewski, ”Aestheticized Installations for Modernism, Ethnographic Art, and Objects of Every Day Life”, i
The Power of Display; Hayden, Modernismen som institution, s. 123.
272. Charlotte Klonks diskussion visar på vilket inflytande idén om den vita kuben
haft, även om hennes egentliga ärende är att nyansera bilden av den vita kuben som den
under 1900-talet helt överskuggande utställningsmodellen. Klonks ingående analyser
av vilken färgnyans väggarna i olika utställningsrum egentligen hade (var de kritvita,
ljusgrå, beige eller rent av violetta?) avslöjar hur laddad frågan om väggarnas färg har
kommit att bli. Se framförallt kapitel 3 och 4 i Klonk, Spaces of Experience, Charlotte
Klonk, ”Exteriority and Exhibition Spaces in Weimar Germany” och ”The Spectator as
Educated Consumer”, i Spaces of Experience, s. 87–133 och 135–171.
273. Detta är något som Charlotte Klonk påpekar i Klonk, Spaces of Experience, s.
217–218. Se även Jeff Werners slutsatser efter en genomgång av samlingarnas visningar
på Göteborgs konstmuseum i Jeff Werner, ”Häng dom högt”, i Hängda och utställda, s.
204–208.

konsthistoriska) traditioner under senare delen av 1900-talet. Dessa kritiker
har funnit politiska dimensioner i de moment då konstverk (skenbart) lyckas bryta igenom museirummets logik. Som analysen av Moderna Museet
Projekt visade utgår detta resonemang från ett motsatsförhållande mellan
konst och verklighet. En tillämpning av Rancières estetikbegrepp, och det
okonventionella förhållande mellan konst och politik som det rymmer, gör
det däremot möjligt att se andra aspekter i det fokuserade utställningsrum
som Cardiffs installation krävde.
Det utställningsrum som installationsbeskrivningen förutsatte kan, i linje
med karaktäriseringen av den vita kuben, förstås som ett sätt att frikoppla
verket från omgivande rum. Den detaljerade beskrivningen gör att ljud
installationen inrättar ett slags rum i rummet. Läst mot Rancières estetikbegrepp kan detta urskiljande förstås, inte som samhällsfrånvänd isolering,
utan som en estetisk suspension som bereder plats för en förskjutning av det
sätt vi erfar, ser och förstår det som visas.274 Genom minutiösa förberedelser
inrättar installationen ett rum som också skulle kunna beskrivas som ”lik
giltigt” i Rancières mening, i den bemärkelsen att det inte har ett budskap
som låter sig avkodas. Den detaljerade installationsbeskrivningen ger uttryck
för en intention (avsikten tycks ha varit att avskärma ett rum för ljudverket
där de omgivande elementen reducerats till ett minimum) men denna låter
sig inte formuleras som ett meddelande eller budskap. Arrangemanget av
högtalarna i Forty-Part Motet vill inte betraktarna någonting, det har inte något att förmedla förutom just en sorts ordlös uppmaning till betraktarna att
vistas i verket. Ambitionen att tömma utställningsrummet på aktiviteter och
funktioner (”No special events or functions, smoking, eating or drinking
not permitted in the dedicated space”), andra ljud (”mechanical systems, air
conditioning, street noise, tour group lobby, cash registers, theatre, etc.”)
eller visuella fixpunkter (”No text or other works should be in the space”)
förstås här som ett sätt att inrätta ett visst tidrum. Detta i sig betyder inte att
en vistelse i Forty-Part Motet skulle ha varit vare sig mer eller mindre ”verklig” än en vistelse i gatukorsningen utanför Konstnärshuset. Men det betyder att en kontrast har inrättats gentemot erfarenheten i gatukorsningen.
Det är i denna kontrastverkan som installationen kan sägas gripa in i vad
Rancière kallar ”delandet av det sinnliga”. Konstinstitutionen har i linje med
diskussionen kring den så kallade vita kuben kritiserats för att den inrättar
274. Rancière, Dissensus, s. 137.
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statusmässiga hierarkier (föremål lyfts fram som konst och höjs därmed över
bruksföremålets funktion). Men det är också möjligt att tvärtom betrakta
konstinstitutionen som en ram som möjliggör en nivellering av hierarkier.
Väl antaget som konst blir det framvisades alla delar potentiellt meningsbärande, allt blir lika meningsfullt eller lika meningslöst och sedvanliga
hierarkier och kategoriseringar sätts ur spel. I linje med detta resonemang
har Rancière också talat om att museirummet bereder plats för just en ”likgiltig” blick. Likgiltig syftar här på att alla, i princip, har kapacitet att inta
den tolkande positionen. Sociologiskt inriktade analyser har visat på raka
motsatsen, att det konstinstitutionella rummet inte alls är en plats som alla
har tillgång till, utan tvärtom riktas mot en relativt snäv kulturell klass. Det
jag talar om här är dock inte Moderna Museets museala diskurs, pedagogiska
tilltal eller förmåga att uppfylla de statliga instruktionerna. Istället syftar jag
på hur verken i sin ”likgiltighet” genererar ett tilltal som saknar urskiljning.
Med Rancières ord:
’Aesthetic’ designates the suspension of every determinate relation correlating the production of art forms and a specific social
function. The statue of which Winckelmann and Schiller speak
[Apollo di Belvedere och Juno Ludovisi] is no longer an element
in a religious or civic ritual; no longer does it stand to depict
belief, refer to a social distinction, imply moral improvement,
or the mobilization of individual or collective bodies. No specific audience is addressed by it, instead the statue dwells before
anonymous and indeterminate museum spectators who look at
it as they can a Florentine painting of the Virgin Mary, a little
Spanish beggar, a Dutch peasant marriage or a French still-life depicting fish or fruit. In the museum, which is not merely a specific
type of building, but a form of framing of common space and a
mode of visibility, all these representations are disconnected from
a specific destination, are offered to the same ’indifferent’ gaze.
This is the reason that the museum today can accommodate not
only all kinds of prosaic objects, but also forms of information
and debate in public issues that challenge mainstream forms of
information and discussion.275
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275. Ibid., s. 138–139.

Konstmuseet beskrivs här som en form av inramning som inrättar ett moment av distans mellan konstnärens avsikt, föremålens eventuella tidigare
funktion och betraktarens reception. Föremålen som visas i utställningsrummet blir synliga och förnimbara på ett sätt som de inte är utanför detta
specifika rum. Det viktiga här är inte att göra en värdering mellan de olika
formerna av synlighet; det viktiga är just skillnaden, att konstinstitutionen
inrättar en annan typ av synlighet.
I en konsthistorisk kontext kan resonemanget jämföras med det som
Bryson för då han redogör för Bals metod med hjälp av uttrycket semantisk
rörlighet. Bal hanterar konstverk som semantiskt rörliga (semantically mobile), menar Bryson och skriver:
The fact that works of art occupy a different kind of space from
the space of other objects in the world – a space which in the case
of painting is marked by the four sides of the frame – means that
the work is built to travel away both from its maker and from its
original context, carried by the frame into different times and
places. The frame establishes a convention whereby art is marked
as semantically mobile, changing according to its later circumstances and conditions of viewing.276

Det innebär att verket, relativt frikopplat från den kulturella kontext och
historiska situation det kommit till stånd i, tolkas utifrån den position som
dess betraktare befinner sig i. En sådan tolkningssituation är avhängig av
den konstinstitutionella ramen, om än ej dess arkitektoniska byggnad. Ett
föremåls identitet som konst gör det till ett objekt för tolkning där alla dess
delar blir potentiellt meningsbärande.277 Betraktare kan fokusera på olika
aspekter och därmed utvinna olika tolkningar ur ett och samma objekt.
Annorlunda uttryckt blir föremålet genom sin identitet som konst en aktiv
agent och har som sådan kapacitet att rikta sig mot en betraktare. Betraktarens tolkning blir ett slags framträdande (performance) i verkets ”field”.278
276. Bal, Looking In, s. 3.
277. Nelson Goodman har talat om det visuella tecknets ”täthet” (density). Notera
dock att Goodman uttryckligen talar om bilder. Se Language of Art: an Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis: Hackett, 1969; 1976, s. 225–232.
278. Jämför med Brysons formuleringar i introduktionen till Bals Looking In: ”The
meaning of a work of art does not, for Bal, lie in the work by itself but rather in the
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Forty-Part Motet har inte haft någon tidigare funktion, verket producerades för en utställning år 2001 på MoMA PS1 i New York och ägs av National
Gallery Canada. Installationen har visats i en rad olika typer av utställningsrum. Bara i Sverige har verket visats i Gotiska hallen på Historiska Museet,
Stockholm (27/10 2012–1/4 2013) och på ett loft på Wanås Konst (24/6–3/9
2006). Verket har en permanent placering i Rideau Chapel, National Gallery of Canada, Ottawa. Oaktat dessa utställningsrums olika inredningar har
verket aldrig haft någon annan identitet än konst. Forty-Part Motet har med
andra ord aldrig varit del av en kontext som museirummet kan dekontextualisera. Som rum betraktad duplicerar installationen snarare museirummets
inramande och avskiljande mekanismer. Just eftersom installationen aldrig
har haft någon annan funktion än att vara konst eller upptagit en annan
plats än utställningsrummet, blir Forty-Part Motet en sorts upprepning, eller
ett slags utpekande, av museirummets specificitet.
På vilket sätt är det möjligt att tala om denna skillnad som en form av
politik? Vad krävs för att det specifika tidrum som installationen inrättar
också ska upprätta nya indelningar av det gemensamma? För att komma
närmare ett svar på dessa frågor krävs en mer detaljerad analys av hur verket tilltalar potentiella betraktare. Lika mycket som verket består av fyrtio
högtalare och deras respektive ljudslingor består Forty-Part Motet av rummet
mellan dessa och den plats som tänkta betraktare antas inta.
1

Forty-Part Motet skulle kunna beskrivas som ett tomt verk; installationens
högtalarstativ öppnar upp ett tomt centrum och det återgivna stycket bygger på en sedan länge förlorad textkälla. Just som frånvaro kan dock den
berättelse om Judit som originaltexten ska ha byggt på peka ut en central
aspekt i Cardiffs ljudinstallation. Berättelsen om Judit, änkan som räddar
det judiska folket från assyriernas fälttåg genom sin brutala men rättfärdiga
handling (att förföra och mörda den assyriske fältherren Holofernes) har
gestaltats av otaliga konstnärer i den västerländska konsthistorien. Bal har
kallat berättelsen för en ideo-story, en plats för motstridiga tolkningar och
konkurrerande ideologier. I Judits bok ser Bal en berättelse som ger sken

142

specific performances that take place in the work’s ’field’: rather than a property the
work has, meaning is an event; it is an action carried out by an I in relation to what the
work takes as you.” Bryson, ”Introduction: Art and Subjectivity”, i Looking In, s. 5.

av tydliga karaktärer och uppenbara gränser mellan rätt och fel men som i
själva verket kan användas i olika syften. Bal skriver:
Ideo-stories are not closed but extremely open; yet, they appear
to be closed, and this appearance of closure encourages the illusion of stability of meaning. But their openess makes it ’naturally’
necessary to fill them up, so as to suggest closure. Hence the recurrence of such stories in cultural history. For in their openess
they pose a threat to ideological certainties, including cognitive
ones; they put knowledge at risk.279

Genom analyser av ett antal konstnärliga bearbetningar av berättelsen (Henrik Goltzius (ca 1585)), Michelangelo Merisi da Caravaggio (1598–1599),
Artemisia Gentileschi (två versioner 1612–1613 och 1620) och Rembrandt
Harmenszoon van Rijn (ca 1652)) visar Bal att Judits roll är komplex. Åtskillnaden mellan gott och ont, manligt och kvinnligt, subjekt och objekt
sätts i dessa återgivningar på spel och resulterar i en sammanblandning,
”confusion” skriver Bal, som får oss att på ett fruktbart vis ifrågasätta det
vi ser och vet.280
I det körverk som återges i Forty-Part Motet har den förlorade texten om
Judit ersatts av en hyllningssång till rådande monarker. Just som frånvarande
referent kan dock berättelsen om Judit visa på något centralt i ljudinstallationens sätt att skapa mening. Oavsett om styckets text skulle berätta om
Judits hjältedåd eller lovsjunga någon av de samtida prinsarna lär betraktaren i Cardiffs installation inte kunna urskilja textens berättelse. Körens
stämmor flyter in i varandra och de enskilda orden löses upp i melodierna.
Den öppenhet, eller förvirring, som Bal fann i berättelsen om Judit finns
i den meningen närvarande även i Forty-Part Motet. Frånvaron av styckets
originaltext korresponderar på ett innehållsmässigt plan mot det tomma
rum som ljudinstallationens högtalarstativ öppnar i utställningsrummet.
Den betraktarposition som Forty-Part Motet inbjuder till tycks påbjuda ett
slags vistelse i verket, ett utdraget momentum innan förklaringar tar vid för
att överbrygga avsaknaden av ord, berättelse och riktning.
279. Mieke Bal, ”Head Hunting: ’Judith’ On the Cutting Edge of Knowledge”, Journal for the Study of the Old Testament, vol. 19, nr 63, januari 1994, s. 14.
280. Bal använder termen ”confusion” vid flera tillfällen för att beskriva berättelsen
om Judit, se bland annat ibid., s. 13.
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Det finns ett antal olika bilder för att tala om denna öppna situation
som politiskt potent, varav samtliga utgår från en idé om betraktarrollens
eller det tolkande subjektets agens. Bals bild av hur betraktaren i en aktiv
tolkningssituation kan skifta från ett tilltalat ”du” till ett svarande ”jag”
har berörts ovan. Tanken är att enskilda betraktares tolkningar blir ett
slags framträdande (performance) i relation till verket, ett bland flera möjliga
svar.281 Andrew Benjamin har på ett liknande vis beskrivit tolkningen som
ett beslut, eller som ett tillfälligt stopp i verkets potentiella betydelseproduktion, där den öppna situationen får en preliminär riktning. Tolkningen blir
ett påstående eller ett hävdande som likafullt kan kompliceras eller motsägas
av nästa tolkning. Benjamin läser in en politisk dimension i just verkets kapacitet att förbli en sådan plats för förhandling.282 Poängen med Benjamins
bild av verket som en plats för förhandling är att enskilda tolkningar är just
tillfälliga och preliminära medan verkets potentiella meningsproduktion
förblir i vardande. Bilden kan jämföras med Rancières tanke på en irreducibel konflikt som upprätthåller politiken som ett per definition aldrig
avslutat pågående. Resonemanget kan också jämföras med den förståelse av
politik som Thierry de Duve finner i sin omläsning av Kant. På frågan om
konstens kritiska funktion svarar de Duve med en redogörelse för det estetiska omdömet. Den kritiska instansen förläggs därmed till betraktaren. Till
skillnad från 1800-talets och det tidiga 1900-talets avantgarderörelser menar
de Duve att det inte längre är möjligt att betrakta konst som en del i ett frigörande projekt. Ett projekt tenderar enligt de Duve att vara en tidsbegränsad
insats, det är något som utförs (revolution), fullbordas och avslutas (frigjorda medborgare och Utopia förverkligat). Istället använder de Duve begreppet maxim för att beskriva konstens koppling till politik. Konst som en
kritisk instans är inte ett medel i ett revolutionärt projekt, snarare bör det
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281. Bal har utvecklat detta resonemang i relation till Ann Veronica Janssens konstnärskap, då med explicit koppling till vad hon kallades ett ”empowerment” av betraktaren och en utredning av konstens politiska potential. Bal, Endless Andness, s. 147–156. I
Bals analys av Janssens verk är betraktaren dock inkorporerad som en deltagare i verket
och den betraktarposition hon beskriver har stora likheter med den jag läste in i de utställningar som Visningsmagasinet hänvisade till (Dylaby och Hon). Bal skriver exempelvis hur betraktaren inför Janssens verk Espace infini (1999) upplever en ”complete spatial
disorientation”. Ibid., s. 146. För en illustration av denna betraktarposition, se prologen
i samma bok, s. 1–6.
282. Benjamin, ”Including Transformation: Notes on the Art of the Contemporary”, i The New Aestheticism, s. 213–214.

förstås som en ständig strävan, en antagen men aldrig fullt infriad möjlighet till kritik – ett som om, med de Duves ord. Detta som om har hos de Duve
dessutom en allmänmänsklig dimension. Övertygad om att människan föds
prematurt och därför aldrig kommer att bli den fullt ut mogna och rationella
individ som den moderna liberalismen syftade till, betyder maximen som om
att vi trots detta väljer att behandla henne som om hon vore kapabel.283 Det
tolkningsrum som jag menar öppnas i verkets inbjudan kan med de Duves
terminologi då betraktas som en form av bemyndigande av betraktaren.
Det som Bals, Benjamins och de Duves olika bilder har gemensamt är att
de fokuserar på betraktarens aktivitet i tolkningsakten. Läst utifrån denna
typ av resonemang kan det tomrum som Forty-Part Motet både rumsligt och
innehållsmässigt kretsar kring förstås som ett sätt att tilltala betraktarna som
politiska subjekt. Tomrummet betraktas då som en början snarare än som
ett slutgiltigt konstaterande om verkets beskaffenhet. Bals, Benjamins och
de Duves bilder, och min tolkning av dem i relation till Forty-Part Motet, är
tämligen generella och förmodligen giltiga för en hel kategori av tillräckligt
abstrakta verk. Förtjänsten med dessa diskussioner är dock att de visar på
hur ett politikbegrepp som utgår från betraktarens framträdande i tolkningsakten på ett principiellt plan låter sig frikopplas både från konstnärens
intention och verkets ämne.
Rancières politik har karaktäriserats som just tom. Arsenjuk använder
detta ord då han beskriver hur Rancières politik opererar enligt en sorts
”tomrummets och tilläggets logik”.284 Ordvalet signalerar att den politik
det handlar om inte utgår från någon korrekt modell, eller övergripande
ideologi mot vilken enskilda handlingar kan testas. Snarare är den politik
som Rancière beskriver något som uppstår i singulära situationer. Denna
politik uppstår i de enskilda tillfällen då en del som ännu inte räknats bryter
in på det gemensammas scen och därigenom åstadkommer en omstrukturering av det gemensamma. Det är därför som Rancière kan karaktärisera
den politiska händelsen som en subjektivation. Ytterst grundar sig denna
politik på en tvist om logos. Med hänvisning till Aristoteles påstående att
människan skiljer sig från djuret i det att hon äger ett språk, och därmed
283. Duve, ”Archaeology of Practical Modernism”, i Kant after Duchamp, s. 441–444
och passim. Se också Rancière, Den okunnige läraren; Rancière, ”The Emancipated Spectator”, i Artforum, mars 2007, s. 270–281.
284. Arsenjuk, ”Introduktion till Jacques Rancière”, i Fronesis: Det politiska, s. 91. Se
även Rancière, ”Politikens början”, i Texter om politik och estetik, s. 35–39.
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inte bara kan signalera smärta eller njutning utan också forma ord som kan
skilja mellan rätt och fel, visar Rancière att det som står på spel i politiken
i själva verket är en tvist om gränserna för detta språk. Politiken uppstår då
någon som uttryckt vad som uppfattas som ett läte gör anspråk på en plats
i språket. Skillnaden mellan läten och ord är att orden också är begripliga
för andra. Att inta en plats i språket är därför, på det mest fundamentala
planet, att agera i en offentlighet.285 Utifrån detta kan politiken också beskrivas som ett framträdande, eller ett ianspråktagande av en plats i någon
form av offentlighet. Rancière har använt uttrycket ”scen” för att tala om
hur den politiska händelsen tar sig ut.286 I den anförda texten av Arsenjuk
formuleras det som att politiken hos Rancière ”inte handlar om något annat
än folkets framträdande, skapandet av en scen på vilken folket uppenbarar
sig som politisk subjektivitet”.287 Avsaknaden av riktning i Forty-Part Motet
blir i denna begreppsvärld inte en brist på politik, utan en förutsättning för
politik. Den typ av politik som Forty-Part Motet inrättar är inte avhängig av
budskap eller resultat, utan består just i det moment som verket rymmer.
Installationens centrum blir i en sådan tolkning inte heller helt och hållet
tom, utan det handlar snarare om ett utrymme som är riktat mot verkets
potentiella betraktare.
En utblick mot ljudslingan i The Walk Book kan klargöra vad detta är för
typ av utrymme. Ljudpromenaderna, som vid en första anblick kan tyckas så
fulla av instruktioner och styrningar, rymmer också de ett överlämnande av
situationen till betraktaren. Cardiffs berättande i ljudpromenaderna byggs
upp av fragment, och historierna undflyr ett sammanhängande helt. Precis
som berättelsen om Judit mer än något annat pekar ut en frånvaro i Tallis stycke, kretsar Cardiffs berättelser i promenaderna ofta kring ett tomt
centrum. Som av centrifugalkraft genereras berättelsen sedan av tillägg: det
som omgivningen tillför i form av miljöer, ljud och karaktärer, och det som
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285. I linje med detta resonemang har Rancière skrivit: ”Det finns ordning i samhället för att vissa styr och andra lyder. Men för att lyda en order fordras minst två saker:
man måste förstå den och man måste förstå att man ska lyda. Och för att förstå detta
måste man redan vara jämlik med den som befaller. Denna likhet är det som förstör varje
naturlig ordning.” Rancière, ”Politikens början”, i Texter om politik och estetik, s. 36. Se
även Jacques Rancière, ”Orätten: politik och polis” (”Le tort: politique et police”, i La
Mésentente, politique et philosophie 1995), övers. Sven-Olov Wallenstein, i Texter om politik
och estetik, s. 41–43, och passim.
286. Se exempelvis Rancière, ”Orätten: politik och polis”, s. 46–47.
287. Arsenjuk, ”Introduktion till Jacques Rancière”, i Fronesis: Det politiska, s. 90.

betraktaren bidrar med då denna väver samman den omgivande miljön med
egna minnen och förnimmelser samt den värld som ljudslingan suggererar
i sig. Promenaderna bygger ofta på visuella element, betraktaren ombeds
iaktta en detalj i omgivningen eller betrakta en viss plats med omsorg. I
återgivningen av ett stycke ur Her Long Black Hair (2004) i The Walk Book
ber Janet betraktaren att ta upp ett fotografi som ligger instucket i boken:
Hold it up. This is a photo I took the last time I was here. Look
at it closely. [Det omgivande ljudet tystnar.] The ice on the lake,
the barren trees. Let yourself really go into the scene. Now look
at the view in front of us [det omgivande ljudet återkommer,
fågelkvitter, ljud från dammen], really look at it. Smell the air.
Now again, back at the photo. [Ljudet försvinner igen.]288

Janet berättar sedan hur kallt det var den dagen då fotografiet togs, hur
hon återvände till hotellet och tog ett varmt bad. Her Long Black Hair var en
promenad som utspelade sig i New York, och i det avsnitt som återges här
stod betraktaren framför dammen i Central Park och betraktade ett fotografi
av samma vy. Ljudslingans instruktioner och fotografiet blir en manipulation av betraktarens upplevelse av den plats där hon eller han befinner sig.
Omgivningen framstår som något annorlunda då den kombineras med til�läggen i Her Long Black Hair. En skillnad inrättas på så vis mellan dammen
i Central Park och dammen i Her Long Black Hair. Verket har gjort platsen
synlig på ett visst sätt, precis som utrymmet i Forty-Part Motet ägde en synlighet som det inte skulle ha haft utanför det utställningsrum det visades i.
Denna förskjutning av det vanemässiga seendet, som sorterar och väljer bort
alla de delar som inte är nödvändiga i stunden, blir också en omfördelning
av synfältets sedvanliga hierarkier. Det centrala här är inte huruvida verket åstadkommer en överlappning mellan ”fiktion” och ”verklighet”, utan
att betraktaren placeras i skärningspunkten mellan flera olika versioner av
samma vy: den fysiska platsen, fotografiets avbildning och instruktioner288. Något före och parallellt med den första meningen hörs också en mansröst, i
manuskriptet beskriven som ”the poet”, läsa:
”And to bind these docile lovers fast
I freeze the world in a perfect mirror”
Texten i The Walk Book skiljer sig något från den upplästa texten, vilken jag utgår
från. Cardiff, The Walk Book, CD, spår 15; Schaub, The Walk Book, s. 54.
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nas utpekande av densamma. I det avseendet bereder verket plats för en
form av politik som i singulära situationer åstadkommer brott gentemot den
sedvanliga indelningen av platser, synligheter och aktiviteter. För att detta
ska komma till stånd krävs dock en betraktare som accepterar villkoren för
verket, det vill säga en betraktare som intar den angivna platsen, betraktar
fotografiet och godtar instruktionerna. I den meningen förbereder Cardiff
för en situation som hon slutligen överlämnar till betraktaren. Det korta
stycket ur Her Long Black Hair visar hur Cardiffs ljudverk i högsta grad är
visuella men att denna visualitet beror på betraktarens förmåga att realisera
verkets instruktioner. Cardiff överlämnar till betraktaren att ”göra något” av
de bilder som hon från andra sidan av ljudinspelningen endast kan peka på.
Dessa avbrott i berättelsen gör också att betraktaren tvingas pendla mellan
det behagfulla lyssnandet och en mer aktiv tillägnelse. Med hjälp av avbrott,
inzoomningar och direkta tilltal ruckas berättelsens tempo. På så vis tar
historien form genom sin rytm – temposkiftningar, fokusförflyttningar och
skiftande rumsupplevelser – lika mycket som genom berättelsernas handling
eller ämne. Betraktaren blir ett slags nav, där verkets olika delar (Cardiffs
instruktioner, verkets berättelse, de omgivande miljöernas rekvisita) strålar
samman. Som verkets centrum antas hon eller han binda samman de olika
delarna till ett tillfälligt helt. Den aktivitet som verket påbjuder kan utifrån
ovanstående resonemang beskrivas som en subjektivation – betraktaren blir
i hanteringen av verkets olika delar situationens subjekt. Verkets tilltal kan
i linje med detta också förstås gentemot det som de Duve ovan talade om
som ett bemyndigande. Om än på mikronivå.
Det sätt på vilket betraktaren skrivs in i verkets produktion kan jämföras
med den betraktarposition som skapades i Bik van der Pols verk för Moderna Museet Projekt. Utan betraktaren skulle inte promenadernas ljudslinga
och de omgivande miljöerna länkas samman, och det verk som är promenaden skulle strängt taget ha uteblivit. Betraktaren används alltså även i
Cardiffs promenader som en komponent i verket. Därtill är promenaderna
uttryckligen styrande. Cardiffs instruktioner (”Walk past the statue. And
then down the stairs… all the way to the bottom.”289) är inte något som
betraktaren kan reflektera över eller förhålla sig kritiskt till. Instruktionerna
måste åtlydas för att verket ska kunna realiseras. Samtidigt är styrningen av
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289. Från Her Long Black Hair, Central Park, New York (2004), återgiven i Schaub,
The Walk Book, s. 75.

ett annat slag än den som präglade Absolut Stockholm, den har också andra
syften.
I Absolut Stockholm rörde styrningen inte bara det sätt på vilket betraktaren vistades i verket (som publik under en visning av Wenner-Gren Centers skybar och i Årstas Folkets hus, som åhörare till en rad föreläsningar
i Sverigehuset och ABF-huset eller som diskussionspartner i ett samtal i
utställningen Utopi och verklighet på Moderna Museet). Även slutsatserna
av dessa olika erfarenheter var en inskriven del i verkets koncept (de skulle
generera reflektioner över den svenska modellens tynande tillvaro under
det tidiga 2000-talet). I promenaderna är situationen annorlunda i den
meningen att Cardiff förbereder men slutligen överlämnar situationen till
betraktarna. Även om betraktarens rörelse och fokus är styrda i promenaderna (”Hold it up. This is a photo I took the last time I was here. Look
at it closely”) antas betraktaren fortfarande agera för att göra de olika delarna meningsfulla. Situationen är i den meningen styrd men inte avslutad.
I Cardiffs promenader är styrningen en lösning på det praktiska problemet
som det innebär att lotsa betraktaren i verket. I Absolut Stockholm berodde
styrningen på konstnärernas ambitioner att verket skulle generera en viss
typ av frågor och diskussioner. Styrningen var en effekt av konstnärernas intention och resulterade i det avseendet i att betraktarnas tolkningsutrymme
kringskars. I Cardiffs promenader antas betraktaren överbrygga det glapp
som finns inskrivet i verket, mellan Cardiffs berättelse och de miljöer som
omger betraktaren i realtid.

Individ och kollektiv
Till sin komposition är Tallis stycke konstruerat som ett livligt spel mellan
körerna. Dessa alternerar mellan att sjunga och lyssna, eller anropa och
svara. Stundtals framträder alla rösterna i en stark unison sång, stundtals
hörs en enskild stämma sjunga som i fjärran. Den polyfona komposition som
utmärker katolsk renässansmusik avslöjar ett förhållande mellan individ och
kollektiv som skiljer sig från vår moderna uppfattning. Någon individuell
sångare framträder inte i stycket, utan rösterna flätas samman till ett helt och
musiken böljar fram genom intensifieringar och lösningar. I det avseendet
tilltalas betraktaren inte som ett ”du” av ett ”jag” utan placeras mitt i den
ström av musik som far genom rummet.
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På vilket sätt kan denna erfarenhet sägas inrätta en skillnad? Vad i verket
gör upplevelsen till något annat än ett tämligen friktionsfritt, behagfullt
lyssnande? Om betraktaren fullt ut bejakar denna lyssnarens position tycks
verket omöjligen kunna åstadkomma den omfördelning eller förskjutning av
identiteter, erfarenheter och synligheter som jag ovan utifrån Rancières begreppsvärld beskrivit som en form av politik. Skillnaden tycks ligga i det att
Forty-Part Motet inte bara är inspelad musik utan också en installation som
under en begränsad period vårvintern 2006 visades i Konstnärshusets stora
sal. Till skillnad från en uppspelning av Tallis stycke hemma i vardagsrummet inrättar installationen en offentlighet, i bemärkelsen att den finns där
för att delas av fler. Denna form av synlighet gör att betraktaren aldrig fullt
ut tillåts glömma sin egen fysiska situering i verket. Installationen öppnar på
så vis en yta där undandragandet av visuellt fokus understryker besökarnas
fysiska närvaro i verket. Åhörarnas synlighet inför varandra komplicerar
därmed verkets uppslukande tilltal. Samtidigt som installationens ljud är
överväldigande gör dess avsaknad av visuellt fokus att åhörarna tvingas betrakta sina egna och eventuellt andras rörelser i rummet.
I Forty-Part Motet är de betraktare som vistas i verket medvetna om varandras närvaro. Till skillnad från biografsalongens mörker eller museirummets så kallade black box, som ju också påkallar betraktarens inlevelse, gör
det ljusa utställningsrummet i Forty-Part Motet att betraktarna blir synliga
för varandra. I den svarta lådan däremot tillåts betraktaren sjunka in i rummets mörker, som ju är en relativt avskild plats.290 I Forty-Part Motet kan
betraktaren aldrig helt glömma sin egen fysiska närvaro i verket, inte heller
att detta är en offentlig plats som delas med andra. Det individuella tilltalet
i Forty-Part Motet äger med andra ord rum i en ytterst kollektiv situation.
Kan då det delade utrymmet i Forty-Part Motet sägas inrätta en form av kollektivitet, jämförbar med den som maskineriet i Pontus Hulténs visningsmagasin uppbådade?
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290. Klonk har talat om att den svarta lådan fullföljer de principer som O’Doherty
tillskrev den vita kuben: ett kroppslöst, semireligiöst betraktande där vi förlorar vår
”situatedness in the world”. Även om den så kallade vita kuben som isolerad plats enligt
Klonk aldrig existerat (se diskussion ovan), så menar hon att denna idé, eller fantasi,
fullföljs i de mörka utställningsrummen för video och film. Se vidare Klonk, Spaces of
Experience, s. 216–218.

I Pontus Hulténs visningsmagasin fanns en uppmaning till betraktaren
att agera inbyggd i själva det tekniska maskineriet. Utställningsrummet kan
betraktas som en scen konstruerad för just interaktivitet och handling. FortyPart Motet skiljer sig från detta fall i det avseendet att den aktivitet som
efterfrågas i ljudinstallationen varken primärt eller enbart är fysisk handling. Även om informationsskyltens korta uppmaning ”Gå gärna runt bland
högtalarna” var ett försök att på en ganska banal nivå aktivera betraktarna,
leder rörelsen i Forty-Part Motet inte till någonting. Den betraktare som är
satt i rörelse mellan Forty-Part Motets högtalarstativ möts av olika stämmor
i Tallis stycke, vars text knappast är urskiljbar och vars källa sedan länge är
förlorad. I Pontus Hulténs visningsmagasin kan betraktaren däremot svara
med en knapptryckning (eller snarare en förfrågan till värden om en knapptryckning). Forty-Part Motets inskrivna betraktare skiljer sig också från den
som Visningsmagasinet förutsatte i det avseendet att dennas deltagande
inte på något avgörande sätt förändrar verket. Högtalarstativen står där de
står och musiken följer sin egen rytm. I Visningsmagasinet var betraktarnas
aktiva engagemang nödvändigt för att maskineriet skulle sättas i rullning.
Interaktiviteten var också, som analysen ovan hävdade, mer ett led i en
avantgardistisk uppgörelse med etablerade utställningsformat och betraktarkonventioner, än ett överlämnande av situationen till betraktaren. Trots
att betraktaren var kapabel att sätta Visningsrummets skärmar i rörelse var
den inskrivna betraktarpositionen i utställningsrummet relativt låst. FortyPart Motet skiljer sig från ett uppförande av Tallis stycke just i det avseendet
att varje stämma har spelats in separat och att installationens utbredning i
rummet gjort det möjligt för betraktarna att röra sig fritt mellan högtalar
stativen. Betraktaren kan välja att under hela stycket stå vid en enda högtalare och på så vis inta positionen av en av de fyrtio sångarna, eller sätta sig
ned på en av bänkarna och höra stycket som från körens mitt. Hon eller han
kan också vandra runt i rummet och på så vis höra de alternerande körerna
från ständigt nya perspektiv.
Spelet mellan det individuella och det kollektiva som försiggår i installationen kan också betraktas som en konkretisering av ett av subjektivationens grundproblem. Om politiken uppstår i språket, då det någon uttrycker
uppfattas som meningsbärande av andra, hur kan då denna politik åstadkomma förändring? På vilket sätt är det möjligt att tala om enskilda, individuella erfarenheter med hjälp av ett språk som redan från början är offentligt? Hur kan, kort sagt, något nytt formuleras med ett språk som bygger på
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repetition?291 Problemet är intimt förknippat med frågor som rör subjektet
och dess agens. I vilken grad kan subjektet betraktas som bestämd av sin omgivning eller omvänt, kapabelt till individuellt agerande? Den politik som
Rancière beskriver uppstår i singulära situationer, i enskilda tilltal, då ett
tidigare läte uppfattas som ord och därmed åstadkommer en omfördelning
av den tidigare ordningen. Resonemanget utgår från att individer äger kapacitet att initiera förändring. Synsättet kan kontrasteras mot en föreställning
om subjektet, inte som en individ som bär på sin högst unika historia utan
som en position i språket som olika individer vid olika tillfällen kan inta.
Agens kan visserligen fortfarande utövas utifrån en väl vald position, men
de överordnande strukturerna (eller det offentliga språket) föregår subjektet.292 Individer kan utifrån ett sådant resonemang inte skapa oförutsägbara
positioner, men däremot inta och utnyttja befintliga.
I Forty-Part Motet, liksom i The Walk Book, aktualiseras detta problem.
Återgivningen av Tallis stycke är mekanisk och den förblir identisk vid varje
uppspelning. Det är betraktarens tillägnelse av verket som skiftar, inte bara
i den meningen att varje tolkning är subjektiv, utan också i helt konkret
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291. Frågorna har intagit en central position i den senare hälften av 1900-talets
språkteoretiskt influerade humanvetenskaper. Problemet var centralt hos Saussure, se
exempelvis Ferdinand de Saussure, ”Tecknets oföränderlighet och föränderlighet”, i Kurs
i allmän lingvistik, s. 99–106, och i Ludwig Wittgensteins senare arbeten, för en tillgänglig redogörelse, se Georg Henrik von Wright, ”Wittgenstein on Certainty”, i Wittgen
stein, Oxford: Blackwell, 1982, s. 163–182. Det är också ett återkommande problem hos
Jacques Derrida, se exempelvis hans resonemang kring händelse (”event”) som singularitet och dess nödvändiga förankring i upprepning, i Jacques Derrida, Without Alibi
(sammanställning av texter publicerade mellan 1994 och 2000), övers. och red. Peggy
Kamuf, Stanford: Stanford University Press, 2002. Rossholm Lagerlöf har talat om detta problem som själva huvudfrågan inom performativitetsstudier. Rossholm Lagerlöf,
”The Apparition of Faith: The Performative Meaning of Gian Lorenzo Bernini’s Decoration of the Cornaro Chapel”, i Performativity and Performance in Baroque Rome, s. 180.
292. Se exempelvis Gilles Deleuze som i sin läsning av Michel Foucault talat om
subjektet som en position i en utsaga, i Foucault (Foucault 1986), övers. Erik van der
Heeg och Sven-Olov Wallenstein, Stockholm: Symposion, 1990, s. 33. Denna bild kompliceras visserligen i hans läsning av Foucaults senare texter (Sexualitetens historia II: njutningarnas bruk och Sexualitetens historia III: omsorgen om sig, utgivna på franska 1984 och
översatta till svenska 1986 respektive 1987), där Foucault ställer frågor kring tänkandet:
”Vad betyder det att tänka? Vad är det man kallar att tänka?”, Foucault, s. 163. Utifrån
detta betraktar Deleuze subjektets formering (subjektivation) som en process där ett yttre
flätas samman med ett inre, likt en ”veckning”. ”Att tänka är att vecka, att dubblera ett
inre med ett koextensivt yttre”, skriver Deleuze på s. 165.

bemärkelse. Det faktum att körens stämmor separerats på fyrtio högtalare
som ställts ut längs det rektangulära rummets väggar gör att det inte finns
en angiven position varifrån verket ska höras. Respektive betraktares rörelser
och stopp blir ett slags komponerande i rummet som gör att stycket skulle
kunna återges något olika för varje betraktare.
Principen gäller även för The Walk Book. När betraktaren uppmanas att
bygga vidare på de historier som Cardiff har påbörjat skapas med nödvändighet en unik situation – varje genomförd promenad ser något annorlunda
ut beroende på hur betraktaren realiserar den, hur denna associerar kring
och visualiserar de givna bitarna. På så vis punkteras på sina ställen det
gemensamma språk (de förinspelade instruktionerna, den omgivande arkitekturen, stadsmiljön eller vad som kan beskrivas som rekvisita) som är
promenadernas grundstomme, och en singulär situation kan bryta fram.
Pendlingen mellan det unika och det gemensamma i verken återspeglar
en spänning mellan öppningar för förändring och de konventioner som
krävs för att brotten ska bli synliga. Konstinstitutionen, återigen inte som
en arkitektonisk byggnad utan som en estetisk suspension, eller en konceptuell konstruktion som möjliggör en viss typ av synlighet, kan göra att till
synes ovidkommande företeelser uppfattas som betydelsebärande.293 För att
det tomma rummet i Forty-Part Motet ska förstås inte som tomt utan som
ett utrymme, krävs den konstinstitutionella inramningens utpekande av
platsen. Likaså blir det först där som betraktarens hantering av verket kan
formuleras som ett ianspråktagande av en plats i en offentlighet. Forty-Part
Motets detaljerade installationsbeskrivning, liksom promenadernas tydliga
instruktioner, vittnar om att ett sådant utrymme inte bara finns; det är med
viss ansträngning som det inrättas.
Om betraktaren accepterar verkets ramar innebär det att hon eller han
accepterar det som potentiellt meningsbärande och inte bara som ett ”läte”
att passera igenom. Eftersom Forty-Part Motet är abstrakt i den meningen att
det inte förmedlar ett avkodbart budskap eller en gripbar berättelse finns
inte ett givet facit för tolkningen. Med Bals begrepp tilltalas betraktaren
som ett ”du” som i sitt svar skulle kunna skifta till ett ”jag”. Politiken ligger
då i en form av bemyndigande av betraktaren, som antas vara kapabel att
svara och därmed kunna inta en formerande pol i språket. Den politik som
293. Minns citatet ovan (s. 138) där Rancière karaktäriserar museirummet inte primärt som en fysisk plats utan som ”a form of framing of common space and a mode of
visibility”, Rancière, Dissensus, s. 138.
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ett verk som Forty-Part Motet kan sägas generera befinner sig då på denna
singulära nivå. Det rör sig om en subjektivation där betraktarens vistelse i och
svar på verket inrättar meningar som inte fanns dessförinnan. Den politik
det handlar om uppstår med andra ord i enskilda situationer. Att utifrån
denna situation försöka utvinna ett program för att realisera en mer övergripande politisk strategi vore att omintetgöra situationens möjlighet till
politik. I ett sådant program skulle politiken återigen bli ett medel mot ett
tänkt mål, dess underliggande konflikt skulle finna sin lösning och politiken,
i den mening som den definierats ovan, skulle upphöra. Samtidigt är den
situation som inrättas i Forty-Part Motet inte helt slumpartad. Installationen
har uppförts på en rad olika platser och tagit emot ett stort antal besökare.
För dessa kan verket gång efter annan bereda plats för potentiellt politiska
situationer, men verkets egen räckvidd stannar just vid denna potentialitet.
För att en politisk händelse ska komma till stånd krävs en betraktare som
är i position att svara.
Politik som formulerats som en sådan mikrohändelse, och som bygger på
så pass osäkra grunder, kan framstå som tämligen obetydlig. Å andra sidan
visar den hur konst i sig kan tänkas som en form av politik.
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SLUTDISKUSSION

Undersökningen inleddes med ett antal öppna frågor – hur förhåller sig
konst till politik, när är konst politik, och varför är konst i vissa fall politik?
Frågorna är av det slag som inte låter sig besvaras med otvetydiga formuleringar. Det finns inte ett sätt på vilket konst förhåller sig till politik, inte
en situation då konst kan bli politik och inte ett svar på varför konst i vissa
fall är politik. Undersökningens analyser av tre olika utställningssituationer
har genererat en rad olika hållningar, positioner och modeller där de två
begreppen på olika sätt griper in i varandra. Det är inte heller så att de tre
fallstudierna har genererat tre distinkta idéer om hur konst kan ge politik,
möjliga att hålla helt åtskilda. Snarare har analyserna uppenbarat en rad
olika teman eller återkommande problem som är gemensamma för samtliga
fall, om än i varierande grad och med skiftande fokus.
Ett sådant tema är föresatsen att betraktarna i utställningsrummet antas
som deltagare och att deras agerande sammantaget utgör ett kollektiv. I
Pontus Hulténs visningsmagasin tycks utställningsrummets tekniska konstruktion påbjuda en förhandlingssituation betraktarna emellan. Eftersom
endast en skärm i taget kan viras ned i ögonhöjd måste de besökare som
befinner sig i rummet samtidigt förhålla sig till varandras val. I en avant
gardistisk tanketradition har idén om hur betraktarna inrättar en kollektivitet varit central för att förklara konstens kapacitet till politik. Walter
Benjamin talade om hur de tekniskt reproducerbara medierna, som film och
Former av politik © Anna Lundström & Makadam förlag 2015 · www.makadambok.se
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fotografi, äger en revolutionär kraft just för att de förmår tilltala en mass
publik. Tankefiguren återkommer, om än i något annorlunda språkdräkt, i
det tidiga 2000-talets kritiska curatoriella tradition. Bilden av hur betraktarna i utställningsrummet inrättar en kollektivitet vittnar om vad konstens
politik i dessa fall innebär. Hos Benjamin, liksom i den marxistiskt präglade
kritiska teorin överlag, handlade det om att ”mobilisera en masspublik”.294
Det finns två aspekter i denna formulering som är relevant för diskussionen
här. För det första handlar det om en mobilisering: någon mobiliserar, det
vill säga någon utanför gruppen orkestrerar denna mot ett givet mål. För
det andra talas det om en masspublik, det vill säga en konstellation där gruppen som helhet går före individuella avvikelser. Sammantaget ger detta en
politik som ligger nära partipolitiken – medlemmar samordnas och åstadkommer förändring i sin egenskap av grupp, vilket kan kontrasteras mot ett
tillstånd av anarki där individer agerar regellöst.
Pontus Hulténs visningsmagasin är ett utställningsrum som föreskriver
ett visst agerande från betraktarens sida. Betraktarens respons fullföljer en
funktion som finns inskriven i maskineriets konstruktion (att beställa vald
skärm och därmed sätta mekaniken i rörelse). I den meningen finns inte
särskilt mycket utrymme för oväntade handlingar eller individuella initia
tiv i utställningsrummet. Principen liknar den som präglade några av de
utställningar som Visningsmagasinet både till sin arkitektoniska gestaltning och till sitt innehåll refererade till – Rörelse i konsten, Hon och Dylaby.
I en med dessa utställningar samtida textproduktion förekom uttryck som
att betraktarna skulle ”provoceras till deltagande”, och att dessas ”omedvetna delaktighet” var central.295 Betraktarnas agerande i utställningssituationerna var föreskriven. Dennas fysiska rörelse i utställningarna blev också
en komponent i ett övergripande avantgardistiskt brott mot etablerade utställningsformat och betraktarkonventioner. I Visningsmagasinet osäkrades
dock aldrig betraktarnas orientering i rummet. Maskineriets betoning på
betraktarens fysiska interaktivitet utesluter på intet sätt dennas tolkande
aktivitet. Inför enskilda skärmar eller verk kan betraktare upprätta ett slags
subdiskurser, och svara på situationen på ett annat sätt än vad utställningsrummets övergripande tilltal föreskriver.
Även i de studerade utställningarna i serien Moderna Museet Projekt
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294. Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern”, i Walter Benjamin, s. 86.
295. Nordenström, ”Hon’s förhistoria 1955–1966”, i Hon: en historia, s. 4; Spoerri,
”Dynamisk labyrint: autoteater-skådespel”, i Rörelse i konsten, s. 10.

inrättades en viss kollektivitet. De betraktare som kom för att se Bik van
der Pols, Esra Ersens eller Pia Rönickes utställningar möttes av situationer
som på olika vis påkallade vad som skulle kunna beskrivas som en fysisk
aktualisering av verkens tematik. Det handlade i dessa fall om en förflyttning av betraktaren från konstinstitutionens arkitektoniska byggnad och till
de situationer som utställningarna avsåg att kommentera. I Ersens fall blev
visningen av verket på Jerusalem Grill House ett sätt att spela upp verkets
innehåll (översättningens problem, kulturella identiteter, upplevelsen av
marginalisering alternativt samhörighet) in situ. Verket ägde rum i en miljö
där dessa frågor antogs ta praktisk form. I Rönickes fall skedde en liknande
förflyttning då betraktarna kunde tillgå verket (som behandlade frågor som
bostadspolitik och lokala identiteter) antingen på ett antal kommunala bibliotek eller i sina respektive hem. Då betraktarna inbjöds att delta i olika
evenemang på platser som på ett eller annat sätt antogs säga något om den
svenska välfärdsstatens förfall, i ett verk som skulle behandla just detta,
som i Bik van der Pols Absolut Stockholm, skedde en likartad konkretisering
av verkets frågor och problemområden. Den kollektivitet som inrättades
i respektive utställningssituation byggde på att betraktarna i och med sitt
agerande i verket också upprättade verket. Vad som skedde i dessa fall kan
delvis jämföras med den delaktighet som Pontus Hulténs visningsmagasin påkallade. Det som efterfrågades var betraktarnas fysiska engagemang i
utställningssituationerna. I Visningsmagasinet renodlades interaktiviteten
till en kapacitet att sätta maskineriets skärmar i rörelse. I de ovan citerade
utställningarna i Moderna Museet Projekt diversifierades däremot deltagandet till en rad olika handlingsmönster. I Ersens verk skulle en lyckad betraktarposition kunna innefatta att äta kebab, småprata med de andra gästerna,
läsa notiser på en eventuell anslagstavla och därtill betrakta filmen Om du
kunde tala svenska… På motsvarande sätt går det att finna en rad olika former
av deltagande i Rönickes och Bik van der Pols verk. Det centrala här är att
dessa verk inte bara engagerar betraktarnas deltagande som sådant, utan att
den fysiska aktiveringen av betraktaren föranleds av en ambition att skapa
diskussioner kring vissa specifika teman. Det kan vara rimligt att tala om
konkretiserade diskussioner i dessa fall, eftersom temat inte bara aktualiserades
verbalt eller intellektuellt utan också, idealt, spelades upp rent fysiskt och
rumsligt i utställningssituationerna.
Den nyansskillnad i innebörden av betraktarnas deltagande som analysen
av Pontus Hulténs visningsmagasin och de studerade fallen i serien Moderna
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Museet Projekt visar på får vissa konsekvenser för utställningssituationernas
respektive politik. Den aktualiserar nämligen ytterligare ett tema som har
genomsyrat analyserna av samtliga fall, frågan om politisk intention eller
budskap. Då betraktarna antas som deltagare i den typen av konkretiserade
diskussioner som beskrivits ovan deltar de inte bara i realiseringen av verkets
fysiska utformning utan också i produktionen av dess innehållsliga tematik.
Som analysen av Bik van der Pols, Ersens och Rönickes verk visade hade
konstnärerna ett visst ärende med sina verk och en vision om vad de skulle
kunna åstadkomma. Denna intention gick att utläsa dels i arbetsdokument
och formuleringar i de texter som presenterade utställningarna, dels i verkens gestaltning och utställningarnas presentationsform. Den fysiskt gestaltade och verbalt formulerade avsikten gjorde att betraktarens hantering
av verket i viss mån redan var given. På motsvarande vis som betraktarens
fysiska aktivitet fanns inskriven i Pontus Hulténs visningsmagasin, var hennes eller hans tolkningar och slutsatser i någon mån förutsatta även i Bik
van der Pols, Ersens och Rönickes verk. Då betraktarna i Absolut Stockholm
bjöds in för att tillsammans med konstnärerna utforska och diskutera den
svenska modellens tynande tillvaro under det tidiga 2000-talet fanns ett
antal grundpremisser för deras deltagande på plats redan från start. Förståelsen av vad den svenska modellen innebar, att den var hotad under det tidiga
2000-talet och att detta var ett problem, var förgivettagna utgångspunkter i
verket. I en sådan samstämmig relation mellan avsikt och respons tenderar
verket att bekräfta givna identiteter, åsikter och relationer.
Så långt mobilisering. Deltagandet i Pontus Hulténs visningsmagasin
och de diskuterade utställningarna från Moderna Museet Projekt tolkades
som en mobilisering av betraktarna. De individuella betraktarnas agerande
infogades i konstnärens eller curatorns mer övergripande projekt, vilket
gjorde att dennas individuella handlingsutrymme kringskars. Den kollektivitet som dessa utställningssituationer inrättade bygger i den meningen på
samstämmighet – den förutsätter att alla rör sig åt samma håll. Den politik
som dessa utställningssituationer inrättar ligger i det avseendet nära det som
i vardagsspråk kallas just politik.
Även i studiens sista undersökning av Janet Cardiffs ljudinstallation
Forty-Part Motet inrättades en kollektivitet eller offentlighet, i bemärkelsen
att de betraktare som befann sig i ljudinstallationen samtidigt var synliga
för varandra. Då ljudverket saknade visuella fixpunkter och stod uppställt i
ett ljust, närapå omöblerat rum blev betraktarnas fysiska närvaro i rummet

påtaglig. Till skillnad från de diskuterade utställningarna i Moderna Museet Projekt saknade Forty-Part Motet angivelser för betraktarnas agerande.
En informationsskylt intill verket uppmanade visserligen betraktarna att
gå ”runt bland högtalarna” men vart denna rörelse skulle leda förblev öppet. Den kollektivitet som inrättades i Forty-Part Motet bestod i att ett antal
enskilda betraktares vistelser i verket ställdes jämte varandra. Det gick inte
heller att utläsa ett budskap ur ljudinstallationen, eftersom texten knappast
var urskiljbar för betraktarna i utställningsrummet. I den öppna situation
som Forty-Part Motet inrättade saknades angivelser för situationens riktning, syfte och övergripande mål. Om allt detta hade funnits på plats hade
konstens effektivitet också i detta fall instrumentaliserats, det vill säga gjorts
till medel för att uppnå ett mål och inlemmats i det sedvanliga schemat av
aktiviteter, handlingar och funktioner. I analysen talade jag istället om att
verket skapade ett tomt rum, eller mer positivt formulerat, ett utrymme.
Jag menar att verket beredde plats för betraktarna att träda fram, både rent
fysiskt i rummet och intellektuellt i tolkningen av det i ovanstående avseenden abstrakta verket.
Utifrån den tolkningen är det svårt att tala om kollektiviteten i FortyPart Motet som en form av mobilisering. Cardiff hade visserligen en avsikt
med sitt verk, vilket den detaljerade installationsbeskrivningen vittnar om,
men det rörde sig inte om att orkestrera publiken mot ett givet mål. Snarare
anger installationsbeskrivningen hur ett fokuserat rum ska inrättas för att
slutligen överlämnas till betraktarna. Jag beskrev politiken i denna typ av
tilltal som ett bemyndigande, med hänvisning till de Duve.296 Det handlar
då om singulära händelser som uppstår i enskilda situationer, i enskilda
betraktares tolkningsakter. Utifrån Rancières terminologi kan situationen
beskrivas som en form av subjektivation. Det handlar om en situation som
initieras då enskilda individer träder fram som kapabla subjekt och tar ett
rum och tid i anspråk. Politiken ligger i att detta framträdande också kan
formuleras som ett inbrytande i, eller en omfördelning av, en given ordning.
Kollektiviteten i Forty-Part Motet går därför inte att förklara som en samordning av betraktarnas rörelser eller handlingsmönster. Snarare bereder verket
plats för singulära situationer där varje enskilt svar på verket potentiellt
inrättar en politisk händelse.
En sådan bild av politik förutsätter en specifik syn på relationen mellan
296. Duve, ”Archaeology of Practical Modernism”, i Kant after Duchamp.
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konst, konstinstitution och politik. Konstinstitutionen är ett tredje tema
som aktualiserats i samtliga fall. Om konstinstitutionen uppfattas som ”isolerad” kan den situation som inrättas i Forty-Part Motet aldrig bli något annat än ett laboratoriskt experiment, det vill säga tillfälligt och avskilt. Om
begreppen konst och politik däremot förstås som genomsläppliga, som olika
ramar eller former för erfarenheter, synligheter och praktiker som korsar
och löper in i varandra, blir situationen annorlunda. Konstinstitutionen kan
då inte tänkas som en gräns som åtskiljer konst från politik, verklighet eller
liv. Snarare inrättar konstinstitutionen eller konstbegreppet en viss synlighet och möjliggör en viss erfarenhet som står i relation till och griper in i
andra former av synligheter och erfarenheter. Betraktat på det sättet kan
det som uppstår i konstinstitutionen på ett ganska okomplicerat sätt verka
i det gemensamma. Rancières estetik- och politikbegrepp möjliggjorde en
sådan förståelse.
När Bik van der Pols, Ersens och Rönickes utställningar i Moderna Museet Projekt visades utanför Moderna Museets fysiska byggnad och när text
produktionen kring dessa beskrev det som att konsten här antog formen
av ingrepp i verkligheten, bekräftades däremot konstinstitutionen som en
”isolerad” plats. Ambitionen att göra konst politisk genom att, åtminstone
retoriskt, frikoppla den från sin status som konst har varit en återkommande
tankefigur inom 1900-talets avantgarderörelser. Okonventionella användningar av utställningsrummet, som maskineriets inbjudan till interaktivitet i
Visningsmagasinet eller Apolonija Šušteršičs funktionsdugliga rum för ljusterapi för Moderna Museet Projekt, visar på ytterligare aspekter av samma
manöver. I Šušteršičs fall ”avslöjades” museet som en verklig och funktionell
plats och i Visningsmagasinet upprättade mekaniken ett brott gentemot historiskt etablerade betraktarkonventioner. Gemensamt för dessa olikartade
grepp är att de syftar till att bryta igenom den konstinstitutionella ramen.
Om konstinstitutionen förstås som ”isolerad” blir allt som utförs inom dess
ramar också per definition politiskt impotent. Resonemanget blir cirkulärt.
Det är därför som ett utträde ur, eller åtminstone ett synliggörande av, denna
världsfrånvända plats i sig har kunnat formuleras som en form av politik.
Som analyserna av Pontus Hulténs visningsmagasin och Moderna Museet Projekt visade kom deras respektive utställningsformat ändå framförallt
att bli gester vars innebörd blev fullt begriplig först då de tolkades utifrån
en konsthistorisk och -teoretisk kontext. Om Bik van der Pols utställning
Absolut Stockholm fullt ut hade integrerats i de olika platser där den visades

hade dess karaktär av kritik gått förlorad. Likaså kräver Visningsmagasinet kunskap om 1900-talets inomkonstnärliga problem för att knapptryckningen i sig ska kunna laddas med betydelse. I båda fallen tycks det handla
om att betraktarna agerar utifrån ett visst mått av självreflexivitet, vilket
aktualiserar ett fjärde återkommande tema, frågan om betraktarens kritiska
distans. I Absolut Stockholm skulle en fullkomlig fokusering på narrativet i de
föreläsningar som Bik van der Pol organiserade i ABF-huset göra att verkets
karaktär av brott mot etablerade utställningskonventioner gick om intet.
De åhörare som endast kom till föreläsningen för att få information om
svensk formpolitik, alternativ arkitektur eller god design och smak, utan
att reflektera över sin position i verket Absolut Stockholm, bidrog inte till
att problematisera Moderna Museet som institution.297 På motsvarande vis
skulle de betraktare som i Forty-Part Motet helt och fullt låter sig försjunka
i musiken, och därmed glömmer sin situering i installationen, inte kunna
sägas ta någonting alls i anspråk. Upplevelsen av verket som enkom musik
skulle då lika gärna kunna äga rum i det egna hemmet, om än möjligen med
något sämre ljudkvalitet. Pendlingen tillbaka till den offentlighet som installationen inrättade var nödvändig för att verket ska kunna sägas påkalla ett
ianspråktagande och därmed en potentiell omfördelning eller förskjutning
av givna positioner, identiteter och hierarkier.
Jag fann att betraktarnas medvetna reflektioner över sin roll i utställningssituationerna var central i samtliga fall. Samtidigt bygger denna självreflexivitet på att en viss distans upprättas mellan betraktarna och den situation dessa befinner sig i. En distans som inte är helt förenlig med idealet om
betraktaren som deltagare eller medproducent. När betraktaren involverades i produktionen av verkets ämne och platser, som i Bik van der Pols verk
Absolut Stockholm, innebar det, åtminstone på ett retoriskt plan, att denna
skillnad mellan verk och betraktare valdes bort. Väl antagen som en del i
verket var den inskrivna betraktarpositionen inte en plats varifrån det var
rimligt att i egentlig mening förhålla sig till verket. Då skillnaden mellan
verk och betraktare på detta vis imploderar i deltagande eller medskapande
riskerar också möjligheten till kritik att gå förlorad. Med kritik syftar jag här

297. För dokumentation av föreläsningarna, se Cecilia Widenheim, ”ABF-huset/
ABF House”, i Moderna Museet Projekt: Liesbeth Bik, Jos van der Pol 24.11 2000–28.1 2001, s.
80–83.
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på separation, eller på det som i analyserna formulerats som en suspension.298
Med Bals pronomen skulle denna kritiska distans kunna formuleras som att
betraktaren tilltalas som ett ”du” som därmed potentiellt kan skifta över till
ett ”jag”. Då betraktaren är en inbegripen del i verket kan hon eller han inte
inta en sådan självständig jagposition gentemot verket. Distans är i denna
bemärkelse också en förutsättning för den konflikt som ligger till grund för
det politiska. Utan ett visst utrymme mellan två synsätt, positioner eller
identiteter kan inte heller en ”tvist” dem emellan uppstå. I installations
beskrivningen till Forty-Part Motet framkommer att ett sådant utrymme inte
är något som självklart existerar; det är med viss ansträngning som det inrättas. I det öppna tilltalet upprättas i installationen förutsättningar för en
politisk händelse, såsom den definierats ovan.
Effektiviteten i en sådan politik kan dock ifrågasättas. Det finns inte någon garanti för att denna typ av singulära situationer någonsin åstadkommer
förändring. Vad som finns är en potential, en närvarande men icke utagerad
möjlighet. Då Bik van der Pols, Ersens och Rönickes verk uppmärksammade
betraktarna på problem eller missförhållanden i den egna tiden kunde konstnärerna däremot vara ganska säkra på att betraktarna ägnade dessa frågor
en stunds reflektion. Verken syftade till en sorts medvetandegörande av
betraktarna. Priset för denna effektivitet var dock de enskilda betraktarnas
agens. Betraktarna tilltalades som en grupp som var möjlig att mobilisera,
alternativt elever möjliga att undervisa. Ett likartat tilltal går att läsa in i
Pontus Hulténs visningsmagasin. Maskineriets kapacitet att föregripa betraktarnas handlande har berörts ovan. Därtill präglades också utställningsrummet av ett pedagogiskt tilltal. När dokumenten på skärm nr 16 lästes
mot det informationsmaterial som fanns tillgängligt i rummet framträdde
en berättelse om Moderna Museet som en öppen och dynamisk plats. Besökaren instruerades i Moderna Museets historia, hon eller han blev det
”du” inför vilken det museala ”jaget” kunde uppbåda ett ”Look!” som också
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298. Resonemanget bygger på Rancières beskrivning av estetisk distans: ”So also
was its [ethical immediacy] contrary, aesthetic distance, which does not consist in the
ecstatic contemplation of the beautiful and thereby work mischievously to conceal the
social underpinnings of art and dispense with concrete action in the ’outside’ world.
Instead, it was first used to refer to the suspension of a determinable relation between
the artist’s intention, a performance in some place reserved for art, and the spectator’s
gaze and state of the community. This is, after all, what ’critique’ means: separation.”
Rancière, Dissensus, s. 137.

innefattade det konstaterande ”this is how it is”.299 Tilltalet ligger i linje med
myndigheten Moderna Museets folkbildande uppdrag. När regeringen säger
att kulturinstitutionerna ska utgå från ”ovana deltagares villkor”, som den
gör i propositionen Kulturpolitik 1996/97:3, ålägger den en institution som
Moderna Museet att i någon mening inta lärarens position.300
Detta sätt att tala om konstens politik som något som uppstår i olika
former av tilltal (institutionens, utställningarnas, verkens) till betraktarna
kan framstå som tämligen allmänt. Institutionen Moderna Museets folk
bildande, pedagogiska tilltal är inte något unikt för just detta museum.
Betraktarnas interaktivitet har varit ett centralt grepp som löpt genom
1900-talets avantgarderörelser (Pontus Hulténs visningsmagasin). Likaså
har ambitionen att göra betraktarna till medproducenter lyfts fram av en hel
generation curatorer sedan mitten av 1990-talet (Moderna Museet Projekt).
På motsvarande vis tycks det som jag har beskrivit som ett öppet tilltal vara
giltigt för en hel kategori av konstverk vars effekt på betraktaren går att
frikoppla från konstnärens intention och verkets budskap (Forty-Part Motet).
Samtidigt krävdes närgångna analyser av tre sinsemellan olikartade fall
för att precisera vad dessa olika situationer bestod i. Kontrasteringen mellan
de former av kollektivitet som upprättades i respektive fall aktualiserade en
hel rad nyanser av betraktarens deltagande. Betraktaren kunde mobiliseras, hon kunde agera medproducent eller anta positionen av ett svarande
”jag”. De olika alternativen uppenbarade också olika föreställningar om
konstinstitutionen och dess mekanismer. I egenskap av en konceptuellt och
arkitektoniskt isolerad och isolerande plats skulle den överträdas. I egenskap
av historiskt förlamande och passiviserande rum skulle den aktiveras. I egenskap av ram för en viss typ av synlighet blev konstinstitutionens kapacitet
att inrätta en skillnad både oproblematisk och angelägen.

299. Bal, Looking in, s. 164–165.
300. Persson och Ulvskog, Kulturpolitik, s. 28.
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ENGLISH SUMMARY
Forms of Politics: Three Exhibition Situations
at Moderna Museet 1998–2008
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How does art engage in politics? When is art politics? And why is art in
some cases politics? These questions are not the kind to be answered unambiguously. There is not simply one way in which art is engaged in politics,
nor only one situation when art can become politics or just one answer to
why art in some cases is politics. The delimitation to Moderna Museet in
Stockholm made these questions somewhat more concrete. The study is
not a purely theoretical co-reading of the concepts art and politics; it also
investigates how these are actualised in a number of the museum’s exhibitions and rooms. The emphasis was put on the fact that Moderna Museet is
a museum of modern art, that is that the focus was on its normative and institutionalised mechanisms. The aim with the three studied exhibition situations was to investigate the different forms of politics they may generate.
The first case in this study was the permanent exhibition space “The
Pontus Hultén Study Gallery”. The exhibition space opened in 2008 in
conjunction with the museum’s 50th anniversary. Cecilia Widenheim, then
employed at the museum, was the project manager and curator. The Pontus
Hultén Study Gallery is both a study room where the visitors can study
parts of the collection and a mechanical construction to physically set the
collection in motion. The Study Gallery has mechanical screens that are
manoeuvred by a host who executes the visitors’ orders. The content, the architectural construct, and the name all refer to Pontus Hultén (1924–2006),
Former av politik © Anna Lundström & Makadam förlag 2015 · www.makadambok.se

who was associated with Moderna Museet between 1956 and 1973, and from
1963 was its director. Analysing the exhibition space therefore also led to a
discussion about the early, formative years in the museum’s history.
The second case was the exhibition series “Moderna Museet Projekt”,
which consisted of twenty-nine separate exhibitions. The series was placed
in an annexe to the museum between 1998 and 2001 and the curator was
Maria Lind, then employed at the museum. In the study of Moderna Museet
Projekt, the emphasis was on the series’ character of institutional critique.
Moderna Museet Projekt was an exhibition series that was initiated by David Elliott, the director at the time, and its explicit purpose was to critically
consider the museum as an institution. In this respect Moderna Museet
Projekt was representative of a curatorial tradition, which during the 1990s
and the early 2000s would use the art institution to investigate the relationship between art and politics, often referred to as the new institutionalism.
In the analysis, the focus was on some of the exhibitions in the series that
where held outside the museum’s architectural building. In the analysis, the
focus was on some of the exhibitions in the series that were held outside the
museum’s architectural building, notably Ériks Božis Untitled (1998), Esra
Ersens If You Could Speak Swedish… (2001), Liesbeth Bik och Jos van der Pols
gemensamma verk Absolut Stockholm. Label or Life – City on a Platform och Pia
Rönickes Have you any influence in your housing area? (2000). In these cases,
the ambition to integrate the pieces in contexts outside the physical spaces
of the museum became explicit and questions regarding the relationship
between art and a presumed reality became crucial in the study of Moderna
Museet Projekt.
The third and last case in this study consisted of Canadian artist Janet
Cardiff’s exhibition of the sound-installation Forty-Part Motet (A reworking of
“Spem in Alium” by Thomas Tallis (1573) (2001). Forty-Part Motet was exhibited
in 2006 at Konstnärshuset in central Stockholm and was a part of the series
then devoted to contemporary art at Moderna Museet, “1:a på Moderna”
(2004–2007). The curator was Magnus af Petersens. The artwork consists of
a recording of the piece Spem in Alium by the renaissance composer Thomas
Tallis from the early 1570s. In Cardiff’s artwork each of the forty voices has
been recorded separately, and in her installation they are each rendered a
separate speaker. The installation consists of these forty speakers attached to
stands and positioned in an oval shape in which two benches for spectators
have been placed. Forty-Part Motet seemed at first sight to be an apolitical
Former av politik © Anna Lundström & Makadam förlag 2015 · www.makadambok.se
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piece through and through. Including a piece such as Forty-Part Motet as one
of the cases in the thesis allowed for the study of a concept of politics that
does not depend on the subject of the piece, nor the explicit intention of the
artists, the curator or the institution. Cardiff’s sound-installation also actualises the light reduced exhibition space, which in the institutional critique
of the 1960s and the 1970s would be characterised as isolated, in pejorative
terms of being detached from society. Therefore, in addition, the analysis of
Forty-Part Motet allowed for a discussion of this type of exhibition space and
its capacity, or lack thereof, to accommodate any form of politics.
Focus was also put more precisely on how each exhibition engaged or
addressed the presumed spectator. This spectator was to be understood as a
position inscribed in each exhibition situation. In this sense, the spectator
was both the result of the different addresses of the exhibition situation, and
a consequence of the interpretation of these situations. To stress that this
spectator was partly a result of the interpretation, I chose to use the expression inscribed spectator, rather than use Wolfgang Kemp’s more established
implied spectator. Furthermore, I used Mieke Bal’s semiotically grounded
analysis of the addresses and subject-positions of the exhibition-medium.
In Looking-In: The Art of Viewing (2001), Bal develops a reasoning built on a
certain number of pronouns. Briefly, in this model, the museum assumes the
position of an “I” whose intention is to narrate something to a spectator,
a “you”. What this “I” narrates is rendered through the exhibited pieces,
which assume a third person position. There is an authoritative feature in
this arrangement. The “I” rarely appears in person. Instead, it subsides into
a more constative narrative. The constative address tends to make auditors
out of the visitors, rather than interlocutors. In this type of narrative, that
which is discussed, the artworks, becomes a passive representation assisting the overall narrative. Bal has also discussed this address as the museal
discourse, which she describes as a “Look!” implying “That’s how it is”.301 At
the same time the fact that the artworks (the third person position) are exhibited and therefore present in the space makes it possible to alter positions.
Spectators can choose a different interpretation than the one the museal “I”
prescribes, and the artworks can therefore be liberated from the overall passivised narrative. Oscillation between singular I–you relations and a more
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301. Mieke Bal, Looking In: The Art of Viewing (Abingdon: Routledge, 2004:
2001), p. 164–165.

overarching museal discourse was used in the study to pair close analyses of
artworks and exhibitions with a more general understanding of the institution as such. One of the main objectives in the study was to investigate how
parameters in the chosen cases were directed towards a presumed spectator
and whether he or she was assigned a position from where it was possible to
respond. The main purpose was on the quality itself in this exchange. The
politics examined were in this sense and to a high degree a question of the
spectator’s agency.
In the analyses, different forms of politics were actualised. The chosen
cases engaged both what is in everyday language called politics and what is,
within a tradition of continental philosophy, called the political. The political
as a concept was coined by Carl Schmitt in Der Begriff des Politischen (1932)
and has in a French context been developed by among others Alain Badiou,
Philippe Lacoue-Labarthe, Claude Lefort, Chantal Mouffe, Jean-Luc Nancy
and Jacques Rancière. The concepts vary between the different authors, but
they all presuppose a distinction between an operative and a possible type
of politics. I used the concepts the political (le politique) and politics (la
politique) to visualise this distinction. Unlike politics (la politique), which is
the administrative organisation of society in authorities of political parties,
police and law, the political functions on a more fundamental, and at the
same time more abstract, level. Rancière’s reasoning of politics as always being a singular event or as a form of subjectivization (la subjectivation) became
important in the analyses. Rancière’s understanding of the political event
as an instance where established hierarchies and identifications are altered
or renegotiated enabled an analysis of how the singular addresses of the
exhibition situation can be understood as a form of politics.
1

The analyses of three different exhibition situations generated a number of
different stances, positions and models, where the concept art and politics
were in different ways intertwined. The three case studies did not produce
three distinct ideas about how art can provide policies that are possible to
keep completely separate. The analyses have rather revealed a number of
themes, or reoccurring problems, which run through all the cases, although
to varying degrees and with different foci.
One of these themes was the intention that the spectators in the exhi-
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bition space be admitted as participants and that their actions comprise a
collective. In The Pontus Hultén Study Gallery, the technical construction
in the exhibition space seemed to impose a situation of negotiation between
the spectators. The fact that only one screen at the time can be lowered to
eye level forces the spectators in the space to take into consideration each
others choices. In an avant-garde tradition, the idea of how the spectator
establishes a collectivity has been imperative in explaining art’s capacity to
politics. Walter Benjamin discussed how the technologically reproducible
medias, such as film and photography, possess a revolutionary power because of the fact that they are able to address a mass public. The idea recurs,
although in a slightly different designation, in the early 2000s critical curatorial tradition. The idea of the way the spectator in the exhibition space
constitutes a collectivity demonstrates what politics in these cases signify.
Benjamin’s theory, as well as in the critical theory marked by Marxism,
is about “mobilize the masses”.302 There are two aspects of this wording
that are relevant for my discussion. Firstly, it is a mobilisation: Someone
mobilises, that is someone outside the group is orchestrating it towards a
given goal. Secondly, there is the word mass public; this is a constellation
in which the group as a whole precedes the individual deviations. Overall,
this comprises politics, which closely resembles party politics. Members assemble and change as a group. This can be conceptually opposed to a state
of anarchy where individuals act un-coordinated.
The Pontus Hultén Study Gallery is an exhibition space that prescribes
a certain action from the spectator. The spectators accomplish a function,
which is inscribed in the machinery of the construction (to pick a certain
screen and by doing so set the machinery into motion). In that sense there
is not much room for unexpected actions of individual initiatives in the exhibition space. The exhibitions Dylaby (Stedelijk Museum 1962) and She: A
Cathedral (Moderna Museet 1966), referred to in The Study Gallery, enacted
the same principle. A text production contemporary to these exhibitions
used expressions such as the following: the spectators should “be provoked”
to participate and their “unconscious participation” was crucial. The spectators’ action in each exhibition situation was prescribed. Their physical movement in the exhibitions also became a component in an overall avant-garde
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302. Walter Benjamin, ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”,
in Illuminations, ed. Hannah Arendt (1936), trans. Harry Zohn, New York: Schocken
Books, 1968; 2007, p. 240.

violation against established exhibition formats and spectator conventions.
In The Study Gallery the spectators’ orientation in the space was never lost
and the machinery’s stress on the spectators physical interactivity does not
exclude their interpreting activity. In front of separate screens or artworks,
spectators can establish sub-discourses and respond to the situation in a way
different than the one the overall address prescribed by the exhibition space.
A certain collectivity was also established in the analysed exhibitions that
were produced for the series Moderna Museet Projekt. The spectators who
came to see Liesbeth Bik and Jos van der Pol’s, Esra Ersen’s, Pia Rönicke’s
respective exhibitions were faced with situations that in different ways called
for what could be described as a physical actualisation of the artworks’
themes.303 In these cases, there was a transfer of the spectator from the art
institution’s architectural building to the situations that each exhibition
intended to comment on. In Ersen’s artwork, If You Could Speak Swedish…
(2001), which emanated from a collaboration with a number of people who
studied Swedish in a suburb south of Stockholm, was partly displayed in the
Kebab restaurant Jerusalem Grill House. The site of the exhibition thus became a way of enacting the piece’s content (the translation difficulties, cultural identities, the experience of marginalisation or belonging) in situ. The
piece occurred in an environment where these questions were supposedly
concretized. A similar transfer of the spectators was used in Pia Rönicke’s
piece Have you any influence in your housing area? (2001), which examined the
conditions of those living in a suburb southwest of Stockholm. They were
able to approach the piece (which dealt with questions such as housing policy
and local identities) in either a number of public libraries or in their own
home. In Bik van der Pol’s Absolut Stockholm. Label or Life – City on a Platform
(2001) the spectators were invited to participate in different events located
in places assumed to say something about the Swedish Welfare state. The
piece’s questions and problems were thus concretized in a similar way. The
collectivity that was established in each exhibition situation depended upon
the fact that the spectators, through their activities, also completed the piece.
What happened in these cases can be partly compared to the participation
demanded by The Pontus Hultén Study Gallery. In both exhibition situations the spectators’ physical involvement was demanded. In The Study Gal303. Liesbeth Bik and Jos van der Pol usually collaborate under the name Bik van
der Pol, which is how I will refer to them hereafter.
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lery, the interactivity is refined to a capacity to set the machinery’s screens
in motion. In the above cited exhibitions from Moderna Museet Projekt the
involvement was, however, diversified to participation through a number
of courses of action. In Ersen’s piece, a successful spectator position could
include eating kebab, chatting with other guests, perhaps reading a notice
on a noticeboard and watch the film If You Could Speak Swedish … In a similar
way, it is possible to find a number of different kinds of participation in Bik
van der Pol’s and Rönicke’s pieces. What is of importance here is that these
pieces not only involved the spectators’ participation as such, but that the
physical activation of the spectator was preceded by an ambition to create
discussions concerning specific themes. In these cases it can be reasonable
to talk about concretized discussions since the theme was not only activated
verbally or cognitively, but also enacted ideally, physically and spatially in
each exhibition situation.
The slight difference of meaning concerning the spectators’ participation indicated by the analysis of The Pontus Hultén Study Gallery and the
studied cases from the series Moderna Museet Projekt actualise yet another
theme that has permeated the analyses of all cases: the question of political
intention or message. When the spectator was perceived as a participant
in the kind of concretized discussions described above, she did not only
participate in realising the physical shaping of the art, but also producing the themes of its content. Just like the analyses of the pieces by Bik
van der Pol, Ersen and Rönicke showed, the artists had a specific vision
about what their pieces could accomplish. This intention was apparent in
both the working documents and in the text that presented each exhibition, as well as in the pieces’ physical comportment. The intent that was
expressed both physically and verbally resulted in the fact that the way
the spectators handled the artwork was already to some extent given. In
the same way that the spectators’ physical activity was inscribed in The
Study Gallery, their interpretations and conclusions were to some extent
already presupposed in the presentations of Bik van der Pol’s, Ersen’s and
Rönicke’s works. When the spectators in Absolut Stockholm were invited to
explore and discuss the withering of the Swedish model in the early 2000s
with the artists, there were a number of basic premises for their participation right from the start. Understanding what the Swedish model was,
that it was threatened in the early 2000s and that this was a problem, was
taken for granted. In such a coherent relation between artwork and spec-

tator, the piece tends to confirm given identities, opinions and relations.
Thus far, mobilisation, as the participation in The Pontus Hultén Study
Gallery and discussed exhibitions from Moderna Museet Projekt can be
described as a mobilisation of spectators. The individual spectator’s actions
were incorporated into the artist’s or the curator’s larger project, which
resulted in his or her individual space for action being restricted. The collectivity established by these exhibition situations was in that sense based
on coordination; it implied that everyone moved in the same direction.
A collectivity was also established in the last analysis of Janet Cardiff’s
sound-installation Forty-Part Motet, in the sense that the spectators who
were in the sound-installation at the same time could see each other. Since
the sound piece lacked visual references and was installed in a light, almost
unfurnished room, the spectator’s physical presence in the space became
apparent. Unlike the discussed exhibitions from Moderna Museet Projekt,
Forty-Part Motet lacked instructions for the spectators’ actions. Although a
sign beside the artwork recommended that the spectators “walk amongst
the speakers”, where this movement would lead remained unspecified. The
collectivity in Forty-Part Motet consisted of the independence of a number
of individual spectators’ presence in the artwork and the juxtaposition of
them. It was not possible to grasp a message in the sound-installation, since
the text was hardly perceivable. In the open situation thus established there
were no instructions for the situation’s direction, objective or overall goal.
If all this would have been there, the art’s efficiency would have also been
instrumentalised in this case, that is, it would have become an instrument
towards a goal and incorporated in the usual scheme of activities, actions and
functions. In the analysis, I instead discussed the work as creating an empty
room, or put in more positive way, a space. I found that the piece made room
for the spectator to emerge, physically in the room and intellectually in the
interpretation of the – in the above mentioned respect, abstract – piece.
With that interpretation it is difficult to talk about collectivity in FortyPart Motet as a kind of mobilisation. Cardiff did have a purpose with her
piece, of which the detailed installation description is proof, but it was not
about orchestrating the public towards a given goal. The installation description rather gives information about how a dedicated space should be
constructed and finally handed over to the spectator. I described the political
dimension in this type of address as an authorisation, referring to Thierry
de Duve. This is singular events originated in individual situations, in indi-
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vidual spectators’ interpretative acts. In Jacques Rancière’s terminology the
situation could be described as a type of subjectivization. It is a situation that
is initiated when individuals appear as capable subjects and occupy a space
and time. The political dimension in this is that this appearance can also be
described as an interference or redistribution of a given order. Therefore, it
was not possible to explain the collectivity in Forty-Part Motet as a coordination of the spectators’ movements or line of action. Rather, it made room
for singular situations where each singular response to the piece potentially
established the political event.
That view of politics presupposes a specific way of seeing the relation
between art, art institution and politics. The art institution is a third theme
that has been actualised in all the cases. If the art institution is perceived as
“isolated”, the situation established in Forty-Part Motet never becomes anything other than a laboratory experiment, that is, temporary and detached. If
the concepts art and politics are on the other hand understood as permeable,
as different types of frames or forms of experiences, visibilities and practices
which cross and intervene, the situation is different. The art institution can
no longer be thought of as a barrier separating art from politics, reality or
life. Rather, the art institution, or the concept of art, is related to and intervened with other forms of visibilities and experiences. When regarded as
such, what is created within the art institution can in a quite uncomplicated
way work in the common.
When Bik van der Pol’s, Ersen’s and Rönicke’s exhibitions for Moderna
Museet Projekt were shown outside Moderna Museet’s physical building,
and when the text production around them described it as if the art became
an intervention in reality, this was in fact a confirmation of the art institution as an “isolated” place. The ambition to make art political by, at least
rhetorically, lifting it out of its status as art has been a recurring strategy
through the avant-garde movements of the 20th century. Unconventional
uses of the exhibition space, such as the machinery’s imposing interactivity
in The Study Gallery, or Apolonija Šušteršič’s functioning room for light
therapy (Light Therapy 1999) for Moderna Museet Projekt, demonstrate further aspects of the same manoeuvre. In Šušteršič’s case, the museum was
“unmasked” as a real and functional place, and in The Study Gallery the
mechanism established a violation against historically established conventions of spectatorship. The aim of all these different strategies was to break
through the frame of the art institution. If the art institution is understood

as “isolated”, everything that is done within its frames becomes per definition politically impotent. The reasoning becomes circular. That is why
withdrawal from, or at least a revelation of this detached place, has been
able to be expressed as a form of politics.
Just as the analysis of The Pontus Hultén Study Gallery and Moderna
Museet Projekt showed, both these exhibition forms became, above all, gestures whose significance became fully intelligible only once they were studied in a context of art history and art theory. If Bik van der Pol’s exhibition
Absolut Stockholm would have been fully integrated in the different places
where it was exhibited, its critical character would have been lost. Likewise,
The Study Gallery required knowledge about the 20th century art theory
debate in order to enable the act of pushing a button to be charged with
significance. In both cases it seems as if the spectators’ actions in each situation are based on a certain degree of self-reflexivity, which actualises the
fourth reoccurring theme, the question of the spectator’s critical distance.
In Absolut Stockholm, a full focus on the narrativity in the lectures organised
by Bik van der Pol at ABF (the Workers’ Educational Association) would
make the work lose its character of violation against established exhibition conventions. For the audience who came to the lectures solely to get
information about Swedish form politics, alternative architecture or good
design and taste, without reflecting on their own position in the artwork,
Absolut Stockholm did not contribute in problematising Moderna Museet as
an art institution.304 In a similar way, the spectators of Forty-Part Motet who
completely lose themselves in the music, and hence forget their positioning
in the installation, can not be said to claim anything at all. Experiencing the
artwork as only music could then have taken place in their own home, albeit
with a poorer sound quality. The oscillation back to the public established
by the installation was necessary in order to say that the artwork was imposing a claim and therefore a potential redistribution or dislocation of given
positions, identities, and hierarchies.
The spectator’s conscious reflection about his or her role in each exhibition situation therefore appears as central in all cases. At the same time, this
self-reflexivity was based on the fact that a certain distance was established
between the spectators and the situation they were in: A distance that is
304. For documentation of the lectures, see Widenheim Cecilia, ”ABF-huset/ABF
House”, in Moderna Museet Projekt: Liesbeth Bik, Jos van der Pol 24.11 2000–28.1 2001, p.
80–83.

173

not completely compatible with the ideal of the spectator as a participant or
co-producer. When the spectator is involved in the production of the piece’s
subject, like it was in Bik van der Pol’s work Absolut Stockholm, it means that,
at least on a rhetorical level, this difference between artwork and spectator
was erased. Once it was admitted as a part of the artwork, the inscribed
spectator position was not a place from which it was possible, strictly speaking, to position oneself toward the artwork. When the differences between
artwork and spectator implodes in participation or co-creation, the possibility of critique is at risk of being lost. With critique I refer to separation,
or that which in the analyses has been called “suspension”.305 Using Bal’s
pronouns, this critical distance could be expressed with the spectator being
addressed as a “you”, which could therefore potentially shift to being an “I”.
Since the spectator is an involved part of the artwork, it cannot take on an
independent “I” position with regard to the artwork. Distance, in this view,
is also a condition for the conflict that the political is based on. Without a
certain space between two ways of seeing things, two positions or identities,
a controversy can never occur between them. In the installation description to Forty-Part Motet, it has been found that there is not necessarily such
a space and that it is established only with some effort. It was in this open
address that the conditions for a political event, such as described above,
was established in the installation.
The efficiency of such politics can, however, be questioned. There is no
warranty that this type of singular situation will ever make a change. There
is nevertheless a potential, a present, but not a realised possibility. When the
artworks of Bik van der Pol, Ersen and Rönicke made the spectator aware
of problems in their surroundings, the artists could be quite sure that the
spectators spent some time reflecting on these questions. The objective of
the artworks may thus be regarded as to raise the awareness of the spectators.
The price for this efficacy was, however, the agency of individual specta-
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305. The reasoning is based on Rancière’s description of aesthetic distance: ”So also
was its [ethical immediacy] contrary, aesthetic distance, which does not consist in the ecstatic contemplation of the beautiful and thereby work mischievously to conceal the
social underpinnings of art and dispense with concrete action in the ’outside’ world.
Instead, it was first used to refer to the suspension of a determinable relation between
the artist’s intention, a performance in some place reserved for art, and the spectator’s
gaze and state of the community. This is, after all, what ’critique’ means: separation.”
Rancière, Dissensus, p. 137.

tors. A similar address can be ascribed to The Pontus Hultén Study Gallery. The machinery’s capacity to anticipate the spectators’ actions has been
mentioned above. When the documents on screen 16 were read against the
information material available in the room, a narration of Moderna Museet
as an open and dynamic place emerged. The visitors were taught the history
of Moderna Museet; she or he became the “you” before which the museal
“I” could bring about a “Look!” which also implied the constantive “That’s
is how it is”. The address is in line with the educational task of the authority Moderna Museet. When the government says that the art institutions
should consider “the conditions of untrained participants”, as it does in the
government bill Kulturpolitik 1996/97:3, it imposes on an institution such as
Moderna Museet, in some sense, the position of teacher.
This way of discussing art’s politics as something that arises in different
kinds of addresses (those of the institution, the exhibitions and the artworks)
can seem fairly general. The institution Moderna Museet’s educational and
pedagogical address is not unique. The spectators’ interactivity has been
an important strategy running through the avant-garde movements of the
20th century (The Pontus Hultén Study Gallery). Likewise, the ambition
to make co-producers out of the spectators has been emphasised by a whole
generation of curators since the middle of the 1990s (Moderna Museet Projekt). In a similar way, what I have described as an open address seems to be
valid for a whole category of artworks whose impact on the spectator can
be disengaged from the artist’s intention and the artwork’s message (FortyPart Motet). At the same time, a close analysis of three different cases was
needed to specify what these different situations consisted of. The contrast
between the types of collectivity that was established in each case actualised
an entire series of nuances concerning the spectators’ participation. The
spectator could be mobilised. He or she could act as a co-producer, or take
the position of an “I”. The different alternatives also revealed images of the
art institution and its mechanisms. As a conceptually and architecturally
isolated and isolating place, it would be breached. As something historically
passivising, it would be activated. As a frame for a certain type of visibility,
its capacity to establish a difference became both unproblematic and urgent.
Översättning Maria Jouet
Språkgranskning Ezra Alexander
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2004-08-01–2004-10-03
2004-09-01–2004-10-24
2004-10-01–2004-12-12
2004-11-01–2005-01-23
2004-12-01–2005-04-17
2005-01-01–2005-02-27
2005-02-01–2005-04-10
2005-03-01–2005-04-17
2005-04-01–2005-05-29
2005-05-01–2005-09-25
2005-06-01–2005-07-24
2005-07-01–2005-08-14
2005-08-01–2005-10-23
2005-08-26–2005-09-04
2005-10-01–2005-11-15
2005-11-01– 2006-01-15
2005-12-01–2005-12-27
2006-01-01–2006-02-22
2006-02-01–2006-02-26
2006-03-01–2006-04-23
2006-04-01–2006-07-02
2006-05-01–2006-08-06
2006-06-01–2006-07-16
2006-07-01–2006-09-03
2006-08-01–2006-08-27

Miriam Bäckström och Carsten Höller
Claude Closky, Xu Bing, Olaf Nicolai
Lars Vilks
Su-Mei Tse
Tommi Grönlund och Petteri Nisunen
Carlos Capelán
Emily Jacir
Candice Breitz
Jörgen Svensson
Paulo Climachauska
Adrian Paci
Elisabeth Westerlund
Jonas Mekas
Pierre Huyghe
Ann Böttcher
Johan Waerndt
John Kørner
Nathalie Djurberg
RACA (Pulsk Ravn och Johan Carlsson)
Maja Bajević
Sarah Morris
Christian Andersson
Jesper Just
Janet Cardiff
Jukka Korkeila
Christian Marclay
Dan Perjovschi
Maria Hedlund
Andreas Gedin
Patty Chang
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2006-09-01–2006-10-08
2006-10-01–2006-12-31
2006-11-01–2006-12-03
2006-12-01–2007-01-21
2007-01-01–2007-02-25
2007-02-01–2007-03-18
2007-03-01–2007-05-02
2007-04-01–2007-04-29
2007-05-01–2007-06-24
2007-06-01–2007-07-15
2007-07-01–2007-09-23
2007-08-01–2007-09-16
2007-09-01–2007-10-14
2007-10-01–2007-12-02
2007-11-01–2008-01-06
2007-12-01–2008-04-13
2008-01-01–2008-03-02
2008-02-01–2008-03-16
2008-03-01–2008-04-06
2008-04-01–2008-05-18
2008-05-01–2008-09-07
2008-06-01–2008-08-31

Jens Assur
Janice Kerbel
Mitra Tabrizian
Biljana Djurdjevic
Youg-Hae Chang
El Perro
Thomas Ruff
Tamy Ben-Tor
Klara Lidén
Nigel Cooke
Susan Hiller
Joachim Koester
Maya Eizin Öijer och Bruno K. Öijer
David Svensson
Erik Krikortz
Josiah McElheny
Hito Steyerl
Valeria Montti Colque
Maria Heimer Åkerlund
Enno Hallek
Ivan Moudov
Joseph Kosuth

För mer information, se www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar
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Omslagets insida: Niki de Saint Phalle och Robert Rauschenberg Målning gjord
genom dans (1961). © Estate of Robert Rauschenberg / BUS Stockholm / VAGA,
NY, 2015. © Niki Charitable Art Foundation / ADAGP 2015. Foto: © Moderna
Museet / Albin Dahlström
s. 50: Pontus Hulténs visningsmagasin, Moderna Museet, Stockholm 2009.
Foto: © Moderna Museet / Albin Dahlström
s. 53: Moderna Museets studiesamling, Moderna Museet, Stockholm, 1975. Foto: ©
Moderna Museet / Hans Thorwid
s. 65: El Lissitzky, Kabinett der Abstrakten 1928–1929, rekonstruktion 1968 på
Landesmuseum, Hannover. Foto: © Wilhelm Redemann/bpk, Sprengel
Museum Hannover
s. 69: Hon: en katedral, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely (i förgrunden) och
Per Olof Ultvedt, Moderna Museet, Stockholm, 4/6–4/9 1966. Foto: © Hans
Hammarskiöld / Moderna Museet
s. 71: Tavelgalleri av Daniel Spoerri i utställningen Dylaby, Stedelijk Museum,
Amsterdam 30/8–30/9 1962. Foto: © Ed van der Elsken/Nederlands
Fotomuseum
s. 98: Apolonija Šušteršic, Ljusterapi, Moderna Museet Projekt, Prästgården,
Moderna Museet, Stockholm 4/2–14/3 1999. Foto: © Moderna Museet / PerAnders Allsten
s. 103: Esra Ersen, Om du kunde tala svenska…, Moderna Museet Projekt, Jerusalem
Grill House, Stockholm 15/11 2001–13/1 2002. Foto: © Moderna Museet / Åsa
Lundén
s. 105: Pia Rönickes Har du något inflytande på ditt bostadsområde?, Moderna Museet
Projekt, Bredängs bibliotek, Stockholm 6/12–28/12 2001. © Foto: Moderna
Museet / Albin Dahlström
s. 106: Dolores Zinny och Juan Maidagan, Rörelse i konsten, Moderna Museet Projekt,
Moderna Museet, Stockholm 1/9–5/11 2000. Foto: © Moderna Museet / Åsa
Lundén
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s. 107: Liesbeth Bik och Jos van der Pol Absolut Stockholm. Label or Life – City on a
Platform, Moderna Museet Projekt, Prästgården, Moderna Museet, Stockholm
24/11 2000–28/1 2001. Foto: © Moderna Museet / Per-Anders Allsten
s. 124: Janet Cardiff Forty-Part Motet (A reworking of ”Spem in Alium” by Thomas Tallis
1573) (2001), 1:a på Moderna, Konstnärshuset, Stockholm 1/2–26/2 2006. Foto:
© Moderna Museet / Per-Anders Allsten

		

