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Sammanfattning
I denna undersökning har jag utgått ifrån Sassower och Cicotellos bok The Golden Avant-Garde:

Idolatry, Commercialism, and Art. I den diskuterar författarna deras uppfattning utav vad som utgör
en avant-garde konstnär och de bygger upp en modell för detta. Jag har utgått ifrån denna modell
och jämfört en dåtida avant-garde konstnär, Marcel Duchamp, och en samtida, Cory Arcangel, för
att ta reda på eventuella likheter och skillnader. Mitt syfte har varit att ta reda på om avant-garde
som koncept har förändrats från 100 år sedan, på Duchamps tid, fram till nu. Sassower och
Cicotellos teori utgår mycket ifrån en ekonomisk synvinkel och de diskuterar ämnen som
konstmarknad och monetärt värde i samband med avant-gardens innebörd. Författarna tar upp ett
par, för mig, nya koncept; technoscience och detached engagement, som de menar är avgörande att
besitta för att som konstnär anses som avant-garde. En del av mitt syfte har också varit att ta reda på
om Sassower och Cicotellos modell är ett givande sätt att undersöka avant-garde som koncept. Jag
kommer fram till att modellen är trovärdig och givande samt att det är ett intressant sätt att ta sig an
avant-garde som konstform. I min undersökning hittar jag många likheter och olikheter emellan de
båda konstnärerna utifrån Sassower och Cicotellos modell och därför kommer jag också fram till att
det är svårt att göra en exakt jämförelse på en så pass liten skala. För att komma fram till ett mer
omfattande resultat hade jag behövt göra fler jämförelser mellan flera olika konstnärer.
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Inledning
Introduktion
Jag har alltid varit intresserad av den sidan utav konst som anses som framåtskridande och har tagit
tillfället i akt att med min C-uppsats göra en undersökning om konstens avant-garde. Avant-Garde
som konstgenre är intressant för mig och jag har ofta tänkt på vad som skulle kunna anses vara
avant-garde idag. Jag fick inspiration till idén ifrån Sassower och Cicotellos bok The Golden AvantGarde: Idolatry, Commercialism, and Art att göra en jämförelse utav en konstnär ifrån 100 år sedan
då konstgenren Avant-Garde var aktuell och en samtida konstnär som har blivit kallad
framåtblickande. Bokens tema involverar avant-garde som koncept i samband med kapitalism,
kommersialism och teknologi. Detta är något som intresserar mig mycket på grund utav min syn på
samtida konst som ekonomiskt fokuserad och inspirerad. Det är något som jag inte har studerat
särskilt mycket i och vill därför ta upp i denna undersökning. Med denna uppsats vill jag sätta de
teorier som Sassower och Cicotellos lägger fram i sin bok på prov och göra en jämförelse med
utgångspunkt i deras idéer. Jämförelsen kommer som sagt att utföras mellan två konstnärer, en
samtida och en från 100 år tillbaka. Jag vill veta om denna typ av jämförelse kan vara givande och
om Sassower och Cicotellos teori är rimlig att applicera på samtida konstnärer såväl som konstnärer
som var aktiva 100 år sedan. Undersökningen kommer att ha en stark inriktning på ekonomiska
teman då bland annat ekonomisering och komodifiering utav konst diskuteras. Jag kommer därför
att använda mig av bland annat Marxistisk teori som diskuterar och är generellt kritisk till
kapitalism och dess komodifiering utav det som, enligt dem, inte borde vara en handelsvara. Jag har
valt att undersöka avant-garde som koncept på grund av att Sassower och Cicotellos bok diskuterar
på ett övertygande sätt hur det ekonomiska perspektivet utgör en stor del utav vad avant-garde
innebar för 100 år sedan.

Syfte och problemformulering
Mitt syfte med denna undersökning är att, på ett avgränsat sätt, undersöka huruvida definitionen
och synen på avant-garde konst är annorlunda idag än den var för hundra år sedan. Detta gör jag
genom att använda mig av Sassower och Cicotellos teori om vad som gör en konstnär till avantgarde. Jag genomför det genom att skapa ett antal punkter som är relevanta för Avant-Garde
konströrelsen men även för avant-garde som tankesätt och metod. På så sätt kommer jag att kunna
!1

se skillnader och likheter mellan “dåtid” och “nutid” mycket med tanke på de ekonomiska aspekter
som Sassower och Cicotello diskuterar i sin modell för vad som utgör en avant-garde konstnär. Det
jag vill ta reda på med den här undersökningen är alltså hur mycket den samtida konsten har
gemensamt med avantgardisterna ifrån tidigt och mitten av 1900-talet.

För att förenkla min problemformulering har jag skapat ett par frågeställningar:
• Har avant-garde som koncept förändrats de senaste 100 åren enligt Sassower och Cicotellos
modell?
• Är Sassower och Cicotellos modell ett konstruktivt sätt att ta sig an en jämförelse om avant-garde
som koncept?

Teori och metod
Den huvudsakliga teori jag kommer att utgå ifrån i min undersökning är den som Sassower och
Cicotello lägger fram i sin bok The Golden Avant-Garde. I deras bok beskriver de deras idé om
vilka karaktärsdrag som gör en konstnär till en avant-garde konstnär. De kopplar konceptet mycket
till på vilken nivå konstnären är medveten om att denne är beroende utav technoscience1.
Författarna menar att de konstnärer som är avant-garde måste acceptera deras beroende utav
technoscience eftersom det är oundvikligt att som avant-garde konstnär inte använda sig utav den.
De är alltså mer eller mindre bundna till hur teknologi utvecklar sig i samhället. Jag förstår vad
författarna menar med detta eftersom konst på ett eller annat sätt alltid verkar ha varit beroende,
eller åtminstone starkt influerad, utav technoscience. Till exempel oljefärgens utveckling ifrån att
konstnären var tvungen att blanda färgerna själv hemma till att de fanns tillgängliga på tub gjorde
att konstnärer kunde måla på nya sätt till exempel ute i naturen. Eftersom technoscience utvecklade
oljefärgen på tub förändrades också sättet konstnärer arbetade på. Konstnären ska alltså veta med
sig att teknologi är en essentiell del utav konsten och dess utveckling och konstnären ska dessutom
vara villig att underkasta sig detta beroende. En annan viktig aspekt utav författarnas teori är vad de
kallar detached engagement.2 Med detta menas att konstnären använder sig av dessa teknologiska
och dessutom ekonomiska aspekter utav konsten men samtidigt har en frånskild attityd till
koncepten. Sassower och Cicotellos bild av avant-garde konstnärer innebär alltså att konstnären/-
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erna måste vara högst medvetna om konstobjektets monetära värde, konstmarknadens innebörd för
konstnären och konsten, technoscience som väsentlig och grundläggande för att blicka framåt, och
de måste även besitta denna detached engagement-attityden. Först när konstnären tar alla dessa
perspektiv under övervägande kan de anses som avant-garde, alltså framåtskridande.

Skälet varför jag har valt att göra en jämförelse med ett ekonomiskt perspektiv är delvis på grund
utav att Sassower och Cicotellos bok inspirerade mig till detta, och delvis för att jag redan tidigare
har varit intresserad i kommersialisering och ekonomisering utav konst och konstobjekt. På grund
utav denna specialisering har jag valt att inte ta med några andra perspektiv då jag behöver begränsa
min uppsats på grund av utrymme.

För att bedriva min undersökning på ett givande och strukturerat sätt har jag sammanställt ett antal
frågor som jag kommer att utgå ifrån i min jämförelse. Jag har valt att använda mig utav just dessa
frågeställningar på grund utav att de, enligt mig, är de mest relevanta för mitt ämne. Sassower och
Cicotellos idé om en avant-garde konstnär uppgörs utav ett antal aspekter och de nedanstående fyra
frågeställningar representerar dessa aspekter bäst:

1. Hur hanterar konstnärerna konstens monetära värde i samband med dess estetiska värde?
2. Vilken inställning har konstnärerna till de affärsmässiga aspekterna kring konst?
3. Vilken betydelse har technoscience för konstnärerna?
4. Visar konstnärerna tecken på detached engagement?

Begreppförklaring
Jag kommer här att förklara ett antal begrepp som jag använder mig av i min undersökning. Detta
göra jag för att underlätta för läsaren och även mig själv då texten kommer att flyta bättre om jag
förklarar dem innan själva undersökningen i motsats till i själva undersökningen. Dessa begrepp är
följande:

Avant-Garde/avant-garde
I min undersökning kommer jag ofta att använda dess två begrepp och det är viktigt att veta vad jag
hänvisar till. När jag skriver Avant-Garde med versaler hänvisar jag till konströrelsen modernism
(efter sekelskiftet vid år 1900) som mer eller mindre är förknippad med Avant-Garde. Duchamps
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verk Fountain från 1917 anses ha spelar en stor roll i starten av Avant-Garde rörelsen. När jag
skriver avant-garde med gemener hänvisar jag till konceptet “att vara avant-garde”. Alltså att vara
framåt tänkande i allmänhet och att vara “ett steg före” i utvecklingen. Detta begreppet är inte bara
applicerbart på konst, utan även det mesta annat..

Technoscience
Detta är ett begrepp som Sassower och Cicotello flitigt använder sig utav. De ger inte en förklaring
av begreppet i boken utan det har jag själv slagit upp. Termen vill peka till den teknologiska
utveckling människan har sett på ett översiktligt sett och i sammanband med vetenskap (eng:
science). Det är alltså ett sätt att se teknologi och vetenskap som två sammanlänkade begrepp som
interagerar med varandra. Till exempel hur teknologi kan hjälpa till att lösa vetenskapliga problem
och hur vetenskap kan vara en lösning till teknologiska problem. Termen innefattar alla
vetenskapliga och teknologiska framsteg ifrån människans början till vår samtid.3

Detached engagement
Sassower och Cicotello använder denna term ofta i sin bok och menar att detta är ett av de främsta
karaktärsdrag en avant-garde konstnär har. De beskriver termen som en blandning av engagemang
och distansering till kommersialism och kapitalism. De menar att konstnärer omöjligt kan ignorera
det monetära värdets innebörd inom konstvärlden men att de samtidigt måste distansera sig till det
för att inte tappa sitt kritiska perspektiv, som behövs hos en avant-garde konstnär.

Post-Internet Art
Trots att denna konstgenres namn låter oss tro att vi redan har kommit förbi Internets era så är det
precis tvärt om. Post-Internet konstnärer gör inte konst som är beroende av Internets nymodighet
utan använder det istället som ett verktyg för att tackla andra ämnen. Innan Post-Internet Art fanns
konst relaterad till Internet endast online men numera kan “webben” användas för att skapa verk
som existerar utanför Internet.

Post-Conceptual Art
Denna termen syftar på den typen av konst som utvecklats ifrån Conceptual Art vars konstverk och
konstnärer lägger vikten på konceptet bakom konsten och inte på det visuella. Post-Conceptual Art
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skulle kunna ses som en blandning utav Conceptual Art och bildlig konst; det vill säga figurativ
konst. Den behöver alltså inte nödvändigtvis ha en förankring i det fysiks utan bygger på bildliga
koncept.

Material
Det material jag har använt mig av när jag genomfört denna undersökning består främst utav
Sassower och Cicotellos bok The Golden Avant-Garde: Idolatry, Commercialism, and Art. Jag har
även läst Avant-Garde and After av Brandon Taylor och The Theory of Avant-Garde av Peter Bürger
som jag har använt för att skaffa mig bakgrundsinformation till ämnet i allmänhet. Min
undersökning baserar sig i Sassower och Cicotellos bok och går till stor del ut på att testa
författarnas modell för en avant-garde konstnär. Faktumet att jag har använt mig av lite stoff skulle
kunna ses som en brist, men det är medvetet gjort på grund av hur jag valt att utforma min
undersökning.

Skälet till varför jag har valt just Cory Arcangel som representant för den samtida konstsidan är på
grund av att jag ville ha ett exempel som var väldigt nutida. Arcangel är en konstnär som är relativt
ung och på väg uppåt i sin karriär och hans arbetsmetoder, enligt min mening, representerar vår
samtid på ett bra sätt. Därför ansåg jag att han var ett utmärkt exempel för mitt syfte i denna
uppsats. Duchamp valde jag på grund av att han är ett praktexempel av både Avant-Garde som
konströrelse och en av de avantgardister som format rörelsen i tidigt skede. Han diskuteras även
flitigt i Sassower och Cicotellos bok i samband med de ekonomiska aspekterna utav avantgardism.

Marcel Duchamp
Konstnärens bakgrund
Marcel Duchamp (1887-1968) har ofta blivit kallad konstnären som “tog död på” konsten på grund
utav att han ifrågasatt och bröt sönder konstens koncept. Han föddes i Frankrike men bodde en stor
del av sitt liv i USA och blev senare Amerikansk medborgare. Han började sin karriär i tonåren med
att skapa oljemålningar i impressionistisk stil för att sedan gå igenom ett antal ismer t.ex. kubism
och fauvism fram tills att han skapade sin egen stil. Duchamp förespråkade konceptet att se konsten
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utifrån ett intellektuellt perspektiv och att inte bara skapa konst som är till för att tittas på. Han
ansåg att konst borde vara något som inspirerade intellektet istället för bara det visuella sinnet.
Duchamp tyckte om att komma på nya ord som han ofta använde i sin konst eller andra konstnärliga
sammanhang. Han kallade till exempel konst som, han ansåg, bara stimulerade ögonen för “retinal”
art, vilket han tyckte illa om. Duchamp utvecklade en ny konstform som han kallade för readymade vilken fortfarande används idag. En ready-made är ett konstobjekt som inte, på ett direkt sätt,
har tillverkats av konstnären själv utan ett objekt som är skapat eller tillverkat utav någon annan och
som sedan approprierats utav konstnären. Ett exempel på en ready-made är Duchamps Bicycle
Wheel som bestod utav en pall ifrån hans studio och ett cykelhjul som han byggde ihop. Det finns
en variant av ready-mades som kallas för assisted ready-made som en konstnär skapar genom att
göra en liten ändring på objektet i fråga t.ex. att måla eller skriva på det. Ready-made konceptet
förändrade Duchamps konstnärskap och gjorde honom till en rebell inom konstvärlden när han
skapade verket Fountain år 1917.

Duchamp visade tecken på sitt intresse för technoscience redan i sin kubistiska period med
oljemålningen Nude descending a Staircase, No. 2 (1912), vilket kom att bli Duchamps sista verk
innan han skapade sin första officiella ready-made. Bilden, som var inspirerad av filmklippet gjort
utav Eadweard Muybridge där en avklädd kvinna stiger nerför en trappa i en demonstration av
rörelse, i fotografiets tidiga historia, avbildar även den en avklädd kvinna som stiger nerför en
trappa, dock här med en tydlig kubistisk stil. Efter att detta verk blev mött med blandade åsikter
steg Duchamp helt och hållet bort ifrån måleri och valde istället att ägna sig åt vad han kom att kalla
ready-mades, vilka är konstnären främsta arv. Duchamp har beskrivit sin kubistiska period så här:

“I wanted to at least be living in my day and my day was cubism”.4

Konstnärens uttalande tyder på en vilja eller stävan efter att vara nuvarande och aktuell men det kan
även tydas som att han inte nöjde sig mig att vara “in his day”. Duchamp var konstant ute på jakt
efter sätt att tänja på gränserna när det gällde hans konst och Nude descending a Staircase, No. 2 är
ett av många exempel på detta. Att tänja på gränserna var något han gärna diskuterade och han
uttryckte ofta att han starkt ogillade repetition eftersom han tyckte att det var samma sak som att

4

Ifrån dokumentärfilmen Marcel Duchamp: In His Own Words, 1982.
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dö.5 Med detta påstående skulle han kunna ha menat att repetition var samma sak som att konsten
dör när konstnärer upprepar sig för mycket och skapar samma sak gång på gång. Med andra ord så
dör konsten om den inte utvecklas.

Sättet konstnären arbetar på
Duchamp arbetade i den tidigare delen av sitt liv med oljemålningar och gick sedan över till readymades och andra typer av verk och installationer. Han använde många olika typer utav material till
exempel marmor, trä, järn, bly, damm, glas, koppar, brons, plast med mera. Duchamp kunde skapa
verk som tog honom allt ifrån en kort stund att slutföra till nästan ett decennium. Han var mycket
mån om att inte ägna sig åt samma sak om och om igen utan ville skapa nya idéer och verk som
representerade dessa idéer. För honom verkar det ha varit just idén som var viktigast, inte
konstobjektet i sig. Det var till exempel inte viktigt för honom om ett av hans verk förstördes
fysiskt. Det kunde bli materiellt ersatt och idén skulle fortfarande vara intakt. Hans sätt att tänka
ikring konst lutade ofta åt det filosofiska hållet; han såg bortom vad som var rätt och fel och
experimenterade istället så att han kunde nå fram till både sig själv och sina åskådare på ett sätt som
kunde få dem att se konst med nya ögon.

Duchamp var mycket intresserad utav maskiner och logiskt tänkande. Han var också en älskare av
schack vilket går hand i hand med logiskt tänkande. Detta skulle kunna kopplas till technoscience
och att Duchamp kanske hade en naturlig böjelse åt teknologi. Duchamp arbetade inte bara som
konstnär utan även som rådgivare till privatpersoner som önskade köpa konst. Det innebar att han
gav dem råd om vilken konst och vilka konstverk de skulle införskaffa för att göra en bra affär. Med
andra ord rådgav han dem i hur de skulle få ut vinst ifrån den konst de köpte och hur de på bästa sätt
kunde använda konst som en investering. Duchamp var alltså högst medveten om det monetära
värdet konst har, och inte bara det estetiska värdet. Han var dessutom van vid och medveten om
konstmarknaden och hur den fungerade eftersom han själv var en del av den.

5
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Analys utav verk
Sassower och Cicotello använder Marcel Duchamp som exempel i deras bok på vad som är en
avant-garde konstnär enligt dem. Därför kommer jag starta med att analysera Duchamp och hans
verk för att sedan gå vidare till Cory Arcangel för att se om där finns några likheter enligt Sassower
och Cicotellos modell samt de perspektiv och frågeställningar som fastställdes i inledningen av
uppsatsen.

50 cc of Paris Air, 1919, glasampull med luft inuti (söndrig, senare återställd)
Duchamp inhandlade en hermetiskt tillsluten glasampull ifrån ett apotek i Paris som endast innehöll
luft och kallade den för 50 cc of Paris Air. Verket är en ready-made eftersom Duchamp inte
tillverkade den själv men den skulle kunna kallas för en assisted ready-made på grund utav att han
lät göra den på apoteket. Glasampullen Duchamp inhandlade var egentligen till för att innehålla
medicin men Duchamp valde att få den tillsluten med luft inuti. Han gav senare bort verket till sin
vän Walter Arensberg.

Bild 1. Marcel Duchamp, 50 cc of Paris
Air, 1919.

Glasampullen kan ses som ett verk utan “substans” precis som många andra ready-mades Duchamp
har skapat på grund utav att de till synes, på ytan, inte har en betydelse. 50 cc of Paris Air är dock
speciell eftersom den på ett mer direkt sätt representerar just “ingenting” på grund utav att den inte
innehåller något eftersom luft kan ses som “ingenting”. Detta trots att luft utifrån en vetenskaplig
synvinkel inte är “ingenting”.
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Alla Duchamps ready-mades skulle kunna ses som tecken på konstnärens detached engagement inte
nödvändigtvis bara till kommersialism och kapitalism utan även till konsten. Med detta menar jag
att en ready-made kan verka hånfull eller gäckande till den traditionella typen av konst eftersom den
i princip ifrågasätter allt som den står för och värdesätter. Detta var speciellt relevant under tiden de
först gjordes (tidigt 1900-tal) eftersom det inte var påtänkt att dessa objekt skulle kunna vara konst
överhuvudtaget. Det som 50 cc of Paris Air och Duchamp värdesätter är dock idéer, speciellt nya
idéer. Till exempel vad som får lov att vara konst, vad ett “original” är och vad som är estetiskt
vackert men även frågor som rör det monetära värdet som konst har. 50 cc of Paris Air är ett till
synes substanslöst verk som Duchamp gav värde till genom att göra det till ett konstverk med en idé
bakom. Att vad som helst kan vara ett konstverk är en idé Duchamp redan hade frambringat genom
andra ready-mades innan 1919 då han skapade 50 cc of Paris Air. Man skulle kunna se det som att
Duchamp ville understryka sin poäng ännu mer genom att göra en ready-made som bokstavligen
var “tom”, eftersom hans tidigare ready-mades bestod utav produkter som inte kunde fyllas på
samma sätt som en glasampull.

Duchamp har vid ett annat tillfälle skapat någonting av “ingenting”, som Sassower och Cicotello
diskuterar i deras bok. Detta gjorde han när han var hos tandläkaren en dag i Paris och övertygade
tandläkaren att låta honom betala med en check som han själv hade ritat på ett papper och skrivit
under. Det var med andra ord en låtsas check som alltså inte hade ett monetärt värde på samma sätt
som en äkta bankcheck har. Det Duchamp gjorde var att skapa något som fick ett monetärt värde
men även ett estetiskt värde, eftersom han själv hade skrivit sin signatur på den, vilket gjorde den
till ett konstverk utav konstnären Marcel Duchamp som automatiskt har ett estetiskt värde på grund
utav Duchamps status som konstnär. Istället för att ta emot pengar på ett, av banken, accepterat sätt
att göra en monetär transaktion på skapade Duchamp ett form av konstverk som i sin tur agerade
valuta och alltså betalade för hans tandläkarbesök. Det monetära värdet checken fick efter att
Duchamp hade signerat den var inte det värde han hade skrivit på checken, utan det värde som den
potentiella köparen är beredd att betala för den, till exempel om nu tandläkaren väljer att sälja
vidare checken. I själva verket är alla konstverk i slutändan värda det som någon är villig att betala
för dem. Detta är Sassower och Cicotellos syn på konstens monetära värde och de gör ett exempel
utav Duchamp, som de ser på som en mästare, manipulator och stödjare till den moderna
marknadsplatsen vilket får honom att passa in i deras modell utav en avant-garde konstnär.6
6
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42.
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“With one gesture of the pen, Duchamp can lay to rest, reclaim, and paralyse an
entire industry. The power of one human, a Nietzschean übermensch, transforms
the conventional view of the marketplace.”7

Duchamps låtsas-check väcker frågan om vilket värde som har överhanden när det kommer till
konst; monetärt värde eller estetiskt värde. Finns det ett definitivt sätt att mäta estetiskt värde på och
kommer vi någonsin kunna enbart använda estetik för att värdesätta ett konstverk? Spelar estetiskt
värde ens någon roll längre inom konsten? Vad är det som säger att konstobjekt inte bara är
reducerade till det värdet guldstandarden säger att det har? Duchamp visar att han är medveten om
dessa frågor med hur han skapar och hanterar verk, inte bara hans låtsas-check utan även 50 cc of
Paris Air. Hans medvetenhet om dessa frågor kan också vara tecken på detached engagement
eftersom han är högst engagerad, på så sätt att han arbetar med monetär konstvärdering, men att
man samtidigt skulle kunna tro att han gör ett skämt utav konstmarknaden, speciellt med tanke på
låtsas-checken och att han gav bort 50 cc of Paris Air till sin vän och därmed exkluderade
konstmarknaden. Han uppmärksammar konstmarknaden med hjälp utav sin konst istället för att
ignorera den.

Att direkt ge bort 50 cc of Paris Air till sin vän skulle kunna ha varit ett medvetet agerande ifrån
Duchamps sida för att ta bort verket ifrån konstmarknadens cirkulation och därmed inte göra det till
en handelsvara, utan istället en helig och unik produkt. En produkt bara en människa kan äga
eftersom det bara finns en upplaga utav den, vilket är en direkt motsats till kapitalismens
värderingar, som inte står för individualitet utan för massproduktion och monetär vinning. Var 50 cc
of Paris Air ett sätt för Duchamp att kommentera även på kapitalismen? Sassower och Cicotello är
övertygade om att trots försök så kan inte konst undgå kapitalismens grepp.

“We believe that nothing can withstand the power of capitalism, art included.”8

Författarna menar att kapitalismen sträcker sig så långt att till och med religiösa institutioner, som
borde vara baserade på välvilja och godhet och inte monetära vinningar, är genomsyrade utav

7

Ibid, s. 42

8

Ibid, s. 125
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kapitalistiska värderingar och blir på så sätt uppbyggda på monetära grunder. Allt kan bli/vara en
handelsvara, till och med konstverk. Så, om nu konstvärlden och konstmarknaden inte kan
undkomma kapitalismens inverkan, vad ska de då göra för att behålla de estetiska och konstnärliga
värderingar konsten bygger på? Kan det vara på grund utav detta dilemma som avant-garde
konstnärer har utvecklat detached engagement? För att skydda konsten, sig själva och deras
eventuella levebröd? Hur ska konstens värderingar överleva? Kan det estetiska värdet hålla sig kvar
i matchen emot det monetära?

Fountain, 1917, urinoar (inhandlad i en inredningsbutik)
Duchamp skapade år 1914 en ready-made i form utav en flaskhållare, vilket är en
metallkonstruktion som liknar en tårta med lager och ett antal taggar utstickande ifrån sig. Duchamp
har själv berättat i en intervju hur beundrare till verket Bottle rack (1914) har kommit fram till
honom för att säga hur vackert de tycker verket är. Detta fick Duchamp att skratta eftersom han
valde ut flaskhållaren just för att han tyckte att den var ful.9 Precis som hans låtsas-check väcker
detta verk tankar kring estetiskt värde jämfört med monetärt värde. Beundraren som närmade sig
Duchamp tyckte onekligen att flaskhållaren hade ett estetiskt värde, men varför? Handlar det om en
skillnad i smak mellan beundraren och Duchamp eller handlar det om att det monetära värdet kan
lura våra estetiska sinnen? Får ett “fult” verk “skönhet” om det plötsligt får ett monetärt värde?
Besökare på Louvren köar för att få en glimt av Mona Lisa men skulle de ge verket ett andra
ögonkast om det inte hade den status det har?

Bottle rack är ett verk som har mycket gemensamt med Duchamps Fountain, vilket är verket jag
ska diskutera under denna rubrik, eftersom de båda verken representerar hans tidiga exempel av
ready-mades. I allmänhetens ögon är Fountain ett av de första “officiella” ready-made verken och
dess historia är välkänt. Trots att Duchamp skapat ready-mades tidigare tog han, genom att skapa
Fountain, sitt största steg till att utmana konstvärlden och konstmarknaden. Han köpte en helt
vanlig, massproducerad urinoar i en affär som hette ‘Mott’s Plumbing’. Han la urinoaren på sin sida
och signerade den med en påhittat pseudonym; R. Mutt, som antagligen var inspirerad utav affären
han inhandlade den på. Duchamp lämnade in verket till salongen hos The Society of Independent
Artists, vilket är en association som han själv var med och skapade som en motsats till andra
associationers jury som han och hans jämlikar ansåg vara alltför partiska. Denna nya association

9

Ifrån dokumentärfilmen In His Own Words, 1982.
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skulle ha en jury som var opartisk och som accepterade alla verk som lämnades in till deras salong.
Som en utmaning till juryn lämnade alltså Duchamp in Fountain för att ta reda på om The Society
of Independent Artists verkligen var så fritänkande som de sa sig vara. Hans urinoar blev trots allt
inte accepterad utav juryn som gjorde en omröstning kring verket och kom fram till att det var
vulgärt och att det dessutom inte kunde anses som konst. Det året var det endast Duchamps verk
som inte blev accepterat av juryn. Efter att verket blev nekat drog sig Duchamp ur The Society of
Independent Artists och gick vidare med sin karriär utan dem.10

Bild 2. Marcel Duchamp, Fountain, 1917.

Fountain utmanade vikten av konstnärens hand i skapandet utav ett konstverk medan den behåller
och förstärker konstnärens kreativa auktoritet på grund utav verkets natur. Urinoaren representerar
konstnärens idéer och inte deras konstnärliga färdighet vilket var det mest värdefulla enligt
Duchamp. Den utmanar skickligheten och tålamodet som krävs för att hugga ut en imponerande
marmorstaty eller att måla en fresco i taket av en kyrka. Med Fountain ber Duchamp oss att titta på
konst som något annat än vad det till synes är, i detta fall en urinoar lagd på sina sida. Han ber oss
istället att se på den som en idé. Duchamp kan ha försökt göra verk som Bottle Rack och Fountain
oattraktiva och motbjudande med mening just för att försöka få betraktarna att se verken som idéer
och att eliminera den “retinala” aspekten, som Duchamp kallar det för. Fountain skulle kunna ses
som en markör för starten på Duchamps tankar om konst som begrepp vilka han fortsatte att
filosofera om och utmana igenom sin karriär.

10
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Fountain skulle kunna tolkas som en dedikation till konst, men den skulle även kunna tolkas som en
form av detached engagement hos Duchamp gentemot konst som koncept. Innan han gjorde skiftet
emellan den, för tiden, mer traditionella formen av konstskapande; oljemålning, till att skapa readymades och andra mindre accepterade former utav konst, tog han till synes konsten på samma allvar
som andra konstnärer gjorde. De skapar en bild eller en form som de har lagt tid och energi på, som
betyder något för dem och de försöker sedan få ut sina verk för att bli synliga för allmänheten. När
Duchamp började ägna sig åt ready-mades skulle hans konst kunna ses som att han tog den på
mindre allvar. Speciellt med tanke på Fountain som ett centralt verk i Duchamps utmaning till
konsten som begrepp. Han kan fortfarande ha haft samma syn på sin konst och tagit den på lika
stort allvar som han gjort med sina oljemålningar men för allmänheten skulle det kunna verka som
det var en helt annan sak, vilket i sin tur skulle kunna ändra deras syn på Duchamps konstnärskap.
Duchamp är fortfarande dedikerad till konsten och ägnar sitt liv åt den men har samtidigt en
inställning till den som om den inte betyder speciellt mycket. En åskådare skulle kunna tolka
Fountain på detta sätt eftersom verket består av en, vilken man skulle kunna anse motbjudande,
urinoar som Duchamp inte har gjort själv, som han skrivit under med ett påhittat namn och som han
dessutom döpt till något helt annat än vad det är. Har denna inställning haft en effekt på
allmänhetens syn och åsikt om Duchamps konstnärskap och skulle deras åsikt luta mer åt avantgarde hållet än något annat håll? Får åskådarna förväntningar om avant-garde konstnärens
konstnärsroll på grund utav den detached engaged inställning och attityd som Duchamp hade?

The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even, 1915-1923, olja, bly, damm, glas
Under början utav första världskriget fick Duchamp idén att skapa detta mekaniska verk som kom
att bli ett av konstnärens mest välkända. Verket är gjort utav målade blybitar formade till olika
figurer monterade på glasskivor. Duchamp skapade verket suggestivt under 8 år fram till att han
valde att kalla verket för “tills vidare ofärdigt” eftersom han kände att han inte längre hade ork eller
vilja till att fortsätta jobba med det.11 Senare skickades det till Brooklyn Museum i New York och
gick sönder i frakten vid vilken tid Duchamp kallade verket färdigt för att han tyckte om hur
skärvorna kompletterade glaset.

Verket består utav två glaspaneler av ofärgat glas, en ovanför den andra. I den övre delen finns en
figur som skulle kunna tolkas som bruden och i den undre finns nio figurer som skulle kunna vara
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hennes ungkarlar, eller kandidater till giftermål. Vid tiden då Duchamp påbörjade verket skedde
stora framsteg inom den maskinella och industriella utvecklingen. Första världskriget var i full gång
och inspirerade många konstnärer vilket är tydligt i konst som skapades runt denna tid. Även
Duchamp blev inspirerad, vilket speciellt syns i The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even på
grund av att verket innehåller avbildningar av kugghjul och olika mekaniska kreationer i stil med
samtiden. De nio ungkarlarna och bruden ser även dem ut som mekaniska varelser och om verket
hade en annan titel hade åskådaren kanske inte tolkat figurerna på samma sätt, speciellt ungkarlarna
som ser mindre mänskliga ut än bruden.

Bild 3. Marcel Duchamp, The Bride Stripped Bare by Her
Bachelors, Even, 1915-23.

Duchamp behandlade verket som en maskin och gjorde förberedelser följaktligen. Han gjorde en
mängd ritningar och designs som plan för att bygga verket. Han satte ihop ritningarna till en bok
tillsammans med instruktioner för hur man ska återskapa det. I boken skrev han dock inte in
ritningar på bokens sidor utan kastade in, huller om buller, de olika sidor som han hade skrivit på.
Detta gjorde Duchamp med mening eftersom han ville skapa en form av oordning och ville inte att
det skulle spela någon roll i vilken ordning man följde instruktionerna. Denna bok ingick i den
konceptuella idéen bakom konstverket i sig.

I den översta glaspanelen, där bruden håller till, finns åtta hål som konstnären har borrat dit. Han
valde hålens position genom att skjuta en leksakskanon mot glaspanelen med avsikt att träffa
bruden. Trots allt missade han och hålen hamnade vid sidan av bruden. Han borrade sedan ett hål
där leksakskulorna träffade glaset. Hålen ska representera ungkarlarnas försök till att träffa bruden,
även dem. Eftersom Sassower och Cicotellos modell utav en avant-garde konstnär inkluderar en
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medvetenhet av och benägenhet till att använda sig av technoscience är detta verket viktigt i min
analys av Duchamp. Verket skiljer sig ifrån andra verk som jag skulle kunna ta som exempel
eftersom detta visar på starka influenser utav technoscience på grund utav sättet Duchamp använder
teknologiska motiv och vetenskapliga metoder för att bygga verket. Dessa vetenskapliga metoder
består av de ritningar som han gjorde i förberedelse inför verket vilka inkluderar matematiska
uträkningar och förklaringar. Dessa designs och teknologiska influenser är tidsenliga enligt tiden då
verket byggdes, vilket också är en del utav Sassower och Cicotellos modell; att vara samtida eller
framåtblickande när det gäller technoscience. Konstnären ska alltså inte ignorera eller utesluta den
technoscience som är modern för sin samtid, enligt Sassower och Cicotellos modell.

The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even och Duchamps andra verk skapade efter
uppkomsten av ready-mades, skiljer sig även till exempel ifrån Duchamps oljemålningar delvis på
grund utav hur han valde att skapa dem men även de idéer som han hade i åtanke. Han har själv
beskrivit hur han med sina impressionistiska oljemålningar trevande försökte hitta sin stil i motsats
till att med sina ready-mades försöka hitta och skapa nya idéer. Duchamp började dock inrikta sig
på technoscience redan innan han slutade göra oljemålningar och ett tecken på detta är att hans sista
oljemålning har med technoscience att göra. Som jag nämnt tidigare är denna målning Nude
descending a Staircase, No. 2 som har, på grund av dess inspiration utav filmklippet av Eadweard
Muybridge, inspirerats utav technoscience som jag förklarar ovan. Att denna oljemålning
inspirerades utav technoscience skulle kunna ses som ett tecken på Duchamps övergång till att bli
en avant-garde konstnär.

La Boîte-en-Valise, 1935-41, resväskor fyllda med diverse objekt
Detta verk består utav tjugo miniatyrkopior utav tidigare skapade verk av Duchamp lagda i lådor
som i sin tur är lagda i resväskor utav brunt läder. Väskorna innehåller allihopa miniatyrkopior av
Duchamps mest välkända verk till exempel Fountain, 50 cc of Paris Air och Nude descending a
Staircase, No. 2. Resväskorna utgör ett typ av portabelt miniatyr museum, eller miniatyr portfolio,
och alla väskorna i originaluppsättningen var gjorda för hand av Duchamp och hans fru. Duchamp
gjorde kopior utav sina verk och lät skapa vissa utav dem som monterades in i väskorna. Att låta
skapa kopior utav ready-mades är på ett sätt ironiskt eftersom det går emot hela konceptet utav en
ready-made; just att appropriera något som är skapat för ett annat syfte, vilket är precis motsatsen
till Duchamps miniatyrer i La Boîte-en-Valise. Detta väcker i sin tur frågor om vad ett original är
från första början. Är La Boîte-en-Valise original eller kopia? De är ju original på så sätt att de är
!15

konstverk utav Duchamp, speciellt eftersom det är en ny idé, men samtidigt är de kopior eftersom
de bokstavligen är kopior utav Duchamps tidigare verk.

Bild 4. Marcel Duchamp, La Boîte-en-Valise, 1935-41.

Verket reproducerades på 1960-talet i ca. 300 upplagor i flera olika serier; den röda serien, den
gröna serien, med flera, efter att Duchamp hade blivit tillfrågad om att skapa fler med avsikt att
sälja dem. Duchamp kallade själv verket för ett sätt att kommentera på och skapa “massproduktion
på en liten skala” vilket var högst relevant under 1960-talet då massproduktion diskuterades,
speciellt inom konst, och då speciellt med tanke på Andy Warhols konstverk.12 Verkets återskapade i
dessa nya versioner blev en form av repetition utav repetition och eftersom Duchamp har
demonstrerat sin illvilja emot repetition får det mig att tro att La Boîte-en-Valise inte bara var ett
verk utan även ett sätt att uttrycka sin åsikt. Han ville kommentera inte bara på massproduktion utan
även på repetition, med andra ord att inte utveckla konsten och därmed få den att ständigt blicka
framåt. Detta sätt att kommentera på repetition och massproduktion är även detta en form utav
detached engagement på grund utav att Duchamp aktivt är engagerad i att sälja massproducerade
verk för en vinst men samtidigt kritiserar han akten som han själv tar del i.

Sassower och Cicotello diskuterar också detached engagement i samband med det kapitalistiska
samhälle vi har levt i sedan den industriella revolutionen och den inverkan den har haft på konsten.
Författarna gör en poäng utav att kommentera på konst som en handelsvara och diskuterar hur
pengar i samband med konst bara har varit ett sätt för människor att förvärva konstobjekt och
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därmed det estetiska värde de har. Borde inte konst därför vara det enda som har undkommit det
kapitalistiska greppet, just för att det som sagt är heligt och unikt? Sassower och Cicotello vill mena
att om man tror att detta fortfarande är sant har man en romantisk syn på konsten eftersom det inte
är självklart vad estetiskt värde innebär längre när det kommer till konst och hur det relaterar till ett
monetärt värde. Redan på Duchamps tid användes konst som en handelsvara och han var, som sagt,
själv en rådgivare åt konsthandlare. Massproduktion är något som relaterar till kapitalistiska
värderingar och Duchamp visar sig medveten om detta när han väljer att kommentera på den med
verket La Boîte-en-Valise. Han väljer att inte ignorera elefanten i rummet, som är kapitalismens
inverkan, han utnyttjar den istället och integrerar den i sin konst. Det är exakt detta som Sassower
och Cicotello menar att detached engagement är.

Att Duchamp inte bara skapade konst som anses vara avant-garde utan även agerade konstrådgivare
och konsthandlare passar, som sagt, in i Sassower och Cicotellos modell för en avant-garde
konstnär. Den ekonomiska aspekten utav avant-garde som författarna trycker på är fullt aktuell hos
Duchamp som på många olika sätt var en affärsman inom konstvärlden. En medvetenhet om det
monetära värdet, konstmarknaden och olika ekonomiska aspekter som hänger ihop med att sälja
konst och vara en konstnär är central i Sassower och Cicotellos modell.

Cory Arcangel
Konstnärens bakgrund
Cory Arcangel (1978-) är en konstnär baserad i New York, USA. Arcangel har inte en formell
konstutbildning utan gick på Oberlin Conservatory of Music i Ohio där han studerade klassisk
gitarr. Efter att han under sina studier börjat intressera sig för digitala medier och Internet i
allmänhet lämnade han allt eftersom sina tankar på att bli professionell gitarrist. Han bytte då
studieinriktning till musikteknologi vilket blev fröet som kom att växa till Arcangels konstnärliga
karriär. Arcangel är en av grundarna till konstorganisationen Beige och är medlem i RSG (Radical
Software Group).

Arcangel är öppen med att han ser på sin konst som humoristisk. Han skrattar ofta själv åt sin konst
och gör till och med narr av den i intervjusituationer. Däremot får jag inte uppfattningen att han
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tycker det är något dåligt, snarare tvärtom att han tycker humor i konst är någonting positivt och
något som han uppskattar. Arcangel var vid 33 års ålder den yngsta konstnären som fått en hel
våning till sin utställning med endast nya verk på Whitney Museum of American Art år 2011. Han
har blivit hyllad för sin förmåga att kunna blicka framåt och använda sig utav nyskapande material
och metoder. Något som kan vara noterbart om Arcangel är att han under ett antal år hade cancer
och på grund utav sjukdomen och dess behandling temporärt tappade korttidsminnet, vilket, enligt
honom själv, ledde till att hans verk under denna perioden kan ha saknat en viss innebörd eller
mening.13 Arcangel har uttryckt intresse för avant-garde konstens historia vilket skulle kunna tolkas
som att han aspirerar till att själv vara en avant-garde konstnär.14 Alain Servais har kallt honom för:

“An essential artist in the development of digital art.”15

Sättet konstnären arbetar på
Arcangel arbetar främst med vad som kallas Computer Art eller New Media Art. Hans konst faller
även in i konströrelserna Post-Conceptual Art och Post-Internet Art och involverar främst digitala
medier så som manipulerade TV-spel, utdrag av filer ifrån hans personliga dator, fotografier hittade
på Internet visade på diverse skärmar, webbsidor, digitala programvaror, musik, musikvideor,
performance art, teckningar med mera. Han använder sig ofta utav redan existerande material och
medium för att sedan appropriera dem till sina egna syften. Han intresserar sig mycket för
datorprogrammering, vilket var något han höll på med redan innan han började skapa konst. Med
dessa kunskaper omkonfigurerar, “hackar” och manipulerar han olika elektroniska maskiner och
skapar därmed sin konst. Han använder sig ofta utav kulturella fenomen och ikoner till exempel TVspelet Super Mario Bros. och konstnären Andy Warhol för att inkludera dem i sina verk på olika
sätt. Post-Internet Art är en genre som hanterar samtida kulturella trender men inte endast onlinetrender. Gengren involverar ofta nostalgiska koncept vilket även Arcangels konst gör. Nostalgi
verkar vara en stor trend för tillfället i allmänhet och inte bara i Post-Internet Art och konstvärlden.
Arcangel har namngett ett antal källor till sin inspiration med vilka han inkluderar golfspelaren
Tiger Woods och 1980-tals spelfilmen Weekend at Bernie’s. Han har vid ett tillfälle beskrivit sin
konst såhär:
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“I’ll find some type of [electronical] media, and then figure out how it works, put it back together
again and then put my name on it”16
Sättet Arcangel skapar sin konst på är nyskapande men samtidigt som Arcangel använder sig av
samtida teknologiska och digitala metoder, till exempel att “hacka” och att skriva om och ändra
programmeringskod, blickar han fortfarande tillbaka med tanke på de specifika teman och kulturella
företeelser han utnyttjar i sin konst. Han fokuserar speciellt och främst på föråldrade och icke längre
brukbara teknologiska koncept, som till exempel förgångna TV-spels konsoller och skrivare. Han sa
i en öppen diskussion med Hans Ulrich Obrist i maj 2015 att han vill protestera konceptet av att
glömma. Han vill se sin konst som ett sätt att kunna damma av och “rädda ifrån glömska” de
förgångna teknologiska och kulturella trender som han håller nära.17 Det märks att Arcangel har en
förkärlek till de teknologier han använder sig utav i sin konst. Det märks till exempel på sättet han
pratar om ljudmaskinen han använde för att skapa PSK (2014) som är en föråldrad maskin för att
skapa musikaliska melodier och takter.

Då Arcangel har diskuterat sin konst har han sagt att han inte vet varför han skapar den som han gör.
Han beskriver den som om den ofta är påkommen i förbifarten utan någon form utav planering. Han
menar att han gör den för att han “kände för att göra den”. Om ett antal verk Arcangel har gjort som
avbildar Hillary och Bill Clinton säger Arcangel såhär:

“I can’t explain it but it works”18

Vi kan därmed anta att konstnären arbetar mycket spontant och kanske utan att planera speciellt
mycket. Han har även diskuterat att han gillar tanken på att skapa ett verk som knappt tar någon tid
alls att göra men som betyder väldigt mycket och tvärtom att han gillar tanken på att göra något som
tar lång tid att göra men som knappt har någon innebörd.
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Analys utav verk
I denna underrubrik kommer jag att ta upp ett antal verk skapade utav Cory Arcangel. Här beskriver
jag och analyserar verken utifrån de perspektiv nämnda i inledningen av uppsatsen. Detta är alltså
en plats för reflektion och analys.

Super Mario Clouds, 2002, omprogrammerat TV-spel
Detta verk består av det klassiska, kult TV-spelet Super Mario Bros. skapat av Nintendo år 1985.
Arcangel har omprogrammerat spelet på så sätt att alla delar är borttagna förutom bakgrunden som
är i form utav en blå himmel med vita moln som svävar förbi. I spelets normaltillstånd finns det en
plattform där spelets karaktär springer, tunnlar, plattformer, fiender att bekämpa med mera.
Arcangel har alltså skrivit om TV-spelets kod och därmed gjort spelet praktiskt sett oanvändbart
eftersom där endast resterar spelets bakgrund. Det går alltså inte längre att spela spelet i det tillstånd
Arcangel har skapat. Verket Super Mario Clouds skapades först på Internet då Arcangel la upp det
som en .gif på YouTube (innan det var möjligt att ha videoformat på Internet) och blev då en typ av
sensation inom konstvärlden och ledde till början utav Arcangels karriär. Denna typ utav konst är
experimentell och visar på att Arcangel har intresse av att utveckla olika typer av produkter, och vi
kanske skulle kunna säga att han därför också har intresse för att utveckla nya former av konst.

Bild 5. Stillbild av Super Mario Clouds, Cory Arcangel, 2002.

Att omprogrammera är något som Arcangel ofta gör i sina verk och han lägger ibland även upp
koden på sin hemsida när den är omskriven så att andra ska kunna ta del av den och göra samma sak
själva. Han har också publicerat vissa koder i bokform som går att köpa på hans webbshop. Super
Mario Clouds är däremot inte gjord med en kod i ett datorprogram utan Arcangel har gjort om TVspels-kassetten för hand genom att ändra de elektriska attribut som finns inuti kassetten. TV-spelet
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är alltså i form av en kassett som stoppas in i konsolen, nuförtiden används dock oftare CD-skivor
istället för kassetter. På Arcangels hemsida finns en detaljerad beskrivning med bilder om hur du
själv kan göra en exakt likadan version utav verket, som är gratis att ta del av. På grund utav detta
kan man diskutera om hur Arcangel tänker kring det monetära värdet av sitt verk. Han skapar en
beskrivning om hur andra människor kan skapa precis samma verk, eller produkt, som han själv
gjort, vilket gör att man skulle kunna tro att han inte bryr sig om att eventuellt sälja sitt verk. Det
skulle kunna varit möjligt att massproducera detta verk och sälja det på hans webbsida men det har
han inte valt att göra. Istället har han alltså gjort det tillgängligt för alla som vill ta del utav det, helt
utan kostnad. Skulle detta beteende kunna tyda på detached engagement på samma sätt som
Duchamps 50 cc of Paris Air gör? Att konstnären medvetet gör konstverket till något som
konstmarknaden inte kan vidröra. Duchamp ger bort sitt verk till sin vän och gör det därmed
tillgängligt för bara en person och ignorerar marknaden på så sätt medan Arcangel gör sitt verk
tillgängligt för alla och genom detta undgår marknaden. Däremot säljer Arcangel andra koder på sin
hemsida som tillhör andra verk som är utav liknande natur som Super Mario Clouds. Med detta
menar jag att även de verkar består utav olika former av omprogrammerade program. Att dessa verk
säljs på Arcangels hemsida skulle då kunna ses som ett motbevis för min teori om att Arcangel vill
undgå konstmarknaden. Möjligtvis skulle han kunna använda sig av en “dubbel” metod för att
uttrycka sin detached engagement. Alltså genom att sälja vissa verk för en vinst och på så sätt
engagera sig i marknaden (på ett detached engaged vis) och på samma gång göra narr av samma
marknad genom att ha ett utav sina verk helt gratis tillgängligt för alla som vill ta del utav det (och
därmed utesluta det ifrån marknaden).

Super Mario Clouds väcker även andra av de frågor som Duchamps verk ställer. Till exempel vilka
aspekter av ett konstverk är dem som gör det till ett original. Duchamps 50 cc of Paris Air och La
Boîte-en-Valise utmanar ett konstverks originalitet på så sätt att konstnären har kopierat något annat
rakt av (La Boîte-en-Valise) och att han har låtit göra ett föremål som är så ytterst vanligt att även
andra människor som inte är konstnärer kan göra det (50 cc of Paris Air). Eftersom Super Mario
Clouds är gjort utav ett originalspel producerat utav Nintendo som Arcangel har ändrat och
approprierat kan man ställa samma frågor om huruvida det är ett original eller inte. Skulle man
kanske till och med kunna kalla verket för en assisted ready-made precis som Duchamps Fountain?
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Ducati, 2014, blyerts utskriven med en “Plotter Machine”
För att skapa denna teckning har Arcangel använt en föråldrad skrivare som kallades för “Plotter
Machine”. Skrivaren fungerar precis på samma sätt som de samtida skrivare vi använder idag men
den enda skillnaden är att en “Plotter Machine” använder en blyertspenna istället för bläckpatroner
och laser. Det är alltså en skrivare som kopplas till en dator och tar kommando ifrån ett
datorprogram. På så sätt kan den användas för att skapa en teckning istället för en vanlig “utskrift”.
Verket föreställer en motorcykelförare på, vad vi kan anta vara med tanke på verkets titel, en Ducati
motorcykel. Arcangel har letat fram en bild på Internet som han ville använda och sedan skrivit ut
den med sin “Plotter Machine” i blyerts och därefter fyllt i vissa detaljer med färgpenna. Det finns
50 upplagor av detta verk som alla är signerade och numrerade. De 50 versionerna är alla “ifyllda”
med färg av Arcangel själv och har alla olika design. Verket är del utav utställningen ‘Richard
Hamilton at the ICA’ på The Institute of Contemporary Art i Storbritannien.

Bild 6. Cory Arcangel, Ducati, 2014.

Ducati ger tillfälle till att göra en jämförelse till Duchamps verk The Bride Stripped Bare by Her
Bachelors, Even eftersom de båda är tecken på att konstnären i fråga har tagit till sig utav samtida
technoscience trender. The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even visar att Duchamp
inspirerats av första världskriget och dess industriella och mekaniska estetik. Ducati visar att
Arcangel är influerad och medveten om den nostalgiska trenden som pågår just nu. Det är populärt
att blicka tillbaka och romantisera dåtiden, speciellt genom att införskaffa och använda tekniska
föremål som till exempel förgångna typer av kameror eller äldre modeller utav fasta telefoner.
Arcangel använder sig utav en föråldrad skrivare och använder den för att göra en teckning. Detta är
alltså tecken på att Arcangel bör förknippas med technoscience. Många utav Arcangels verk har
någonting att göra med technoscience och de flesta av dem är bra exempel på konstnärens
användning utav det. Trots detta har jag valt att använda mig av Ducati som exempel eftersom
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Arcangel verkar ha skapat verket just av detta skälet; endast för att kunna använda sig av en “Plotter
Machine”. Många av hans andra teknologiska verk verkar även ha en annan betydelse eller ett annat
skäl till varför Arcangel skapade dem. Därför har jag valt att använda detta verk som exempel på
technoscience.

Med Ducati visar Arcangel tecken på att det estetiska värdet väger mer för honom än det verkar
göra för Duchamp. När Arcangel tecknar färgrika detaljer på det redan utskrivna blyerts-bilderna
visar han att han bryr sig om estetiken i verket. Duchamp har visat att han medvetet försöker skapa
“oattraktiva” verk för att belysa en viss aspekt utav verket för åskådaren. Jag får inte uppfattningen
av att Arcangel väljer en viss estetik för att ändra åskådarens uppfattning av verket, utan jag
uppfattar det som att han vill försköna Ducati genom att teckna med färg. Det verkar mer vara en
utsmyckning. Duchamp har tydligt visat att det är idéerna som betyder mest för honom medan
Arcangel visar att han lägger en större vikt på estetik. Jag uppfattar det inte alls som att Arcangel
vill utmana estetiken som koncept eller använda estetik för att göra någon form av poäng, utan
använder den istället för att försköna sina verk.

Arcangel Surfware, 2015, installation
Detta verk tar jag upp i samband med konstnärens hemsida och webbshop som till viss grad går
hand i hand med verket.

Arcangel Surfware består av en installation som ställdes ut på Random Institute i Zürich
tillsammans med en mängd andra konstnärers installationer. Arcangels installation är i form av ett
rum med en säng och en klädhängare samt en garderob och en lampa. På sängen finns ett påslakan
som säljs i Arcangels webbshop med motiv ifrån hans verk Photoshop CS: 44 by 40 inches, 300
DPI, RGB, square pixels, default gradient "Spectrum", mousedown y=1520 x=4920, mouseup
y=10400 x=5720, förenklat kallat endast Photoshop CS eller “Spectrum”. På klädhängaren hänger
kläder som han även säljer i sin webbshop och på sängen ligger en iPad som visar webbsidan till
hans webbshop.

Cory Arcangels officiella hemsida, som han designat själv, har en nostalgisk stil à la 1990-talets
Internet formgivning vilket igen visar på hans benägenhet till att använda sig av technoscience på
ett nostalgiskt sätt, precis som med Ducati. På denna hemsida säljer han en stor mängd föremål, allt
ifrån tändare till kläder och även hans verk eller delar av hans verk. Dessa föremål och artiklar, som
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inte är hans verk, kallar han för Arcangel Surfware, precis som konstverket. Arcangel har själv
beskrivit föremålen som saker man kan ha användning för eller ha på sig när man “surfar” Internet.
Därav dess namn; Surfware. Detta är alltså en serie saker som Arcangel själv har designat för att
sälja i sin webbshop. Konstnären har även en serie föremål som heter “Fuck Negativity” som alla
följer samma svartvita färgtema. Tändaren är till exempel en del utav ‘Fuck Negativity’ serien och
säljs för 9.95 USD som är lika med cirka 92 SEK. I samma serie finns även mjukisbyxor, hoodies,
t-shirtar, kepsar, stearinljus och tofflor. Det påslakan jag nämnt ovan, som finns med i verket
Arcangel Surfware, säljs i webbshoppen för 495.95 USD vilket motsvarar cirka 4549 SEK.

Bild 7. Cory Arcangel, Arcangel Surfware, 2015.

Det som är intressant med Arcangels webbshop är att den skulle kunna ses som ett tecken på
detached engagement. Han skapar en webbshop där besökare faktiskt kan inhandla inte bara
Arcangels verk utan de även andra produkter han har designat. Men man skulle även kunna se hans
webbshop som ett konstverk; Arcangel Surfware. Följer Arcangel med detta verk Sassower och
Cicotellos modell genom att hålla sig på en armlängds avstånd ifrån kapitalismen men att samtidigt
engagera sig i den för att dessutom gå med monetär vinst genom sin relativt dyra webbshop? Det
skulle kunna vara precis det som Arcangel försöker genomföra, medvetet eller omedvetet, med
Arcangel Surfware. Han skapar en serie produkter som har hans egen design på och säljer dem och
samtidigt skapar han ett konstverk som till synes gör reklam för hans webbshop. Verket skulle
kunna ses som reklam men det skulle även kunna ses som att han gör narr av sig själv och sin
webbshop. Eller gör han narr utav kapitalismen och är han ironisk med sin installation? Är Arcangel
Surfware ett politiskt uttalande emot kapitalism? Håller han sig innanför den kapitalistiska sfären
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genom att faktiskt tjäna pengar på att ha en webbshop och håller han sig på en armlängds avstånd
genom att skapa ett konstverk som eventuellt gör narr av att han tjänar på det?

Precis som med Ducati visar Arcangel med sin webbshop och produkterna i den att han lägger vikt
på estetik. Här designar han specifika mönster på föremålen som är genomtänkta och därför får det
mig att tro att estetik har en betydelse för Arcangel även i detta fall.

Working on my Novel, 2014, novell
Denna bok är kanske tekniskt sett inte ett konstverk, men jag skulle kunna tänka mig att att
Arcangel har menat det som ett konstverk. Arcangel har här använt sig utav ett samtida tekniskt
medium istället för ett förgånget och obsolet; Twitter. Han har använt en bot (ett datorprogram som
kan programmeras till att automatiskt samla in information) som samlat alla tweets som har orden
“working on my novel” i sig för att sedan välja ut de tweets som han själv föredrar och lagt ihop
dem till en 144 sidor lång bok. På varje sida i boken finns ett tweet med datum, tidpunkt och
namnet på personen som twittrat. Boken har en hemsida där det finns en kort text som förklarar att
boken handlar om skapande och skillnaden mellan hur vi uttrycker oss själva och vad det betyder att
vara en kreativ person som skapar konst.19

Arcangels bok skulle även den kunna ges som ett exempel som visar tecken på att han influeras
utav technoscience eftersom han använder sig utav Twitter och även utav en bot, som är ett
teknologiskt fenomen. Med Working on my Novel tänjer Arcangel på gränserna utav vad som kan,
eller får lov att vara, ett konstverk med tanke på att Working on my Novel är i form utav en bok.
Sättet Arcangel leker med innebörden av olika ting, med andra ord vad som är vad, påminner om
Duchamps sätt att ge “fel” namn till sina konstverk. Till exempel ett av hans verk jag diskuterar
ovan; 50 cc of Paris Air, som faktiskt inte var 50 cc utan egentligen mer, eller verket Why Not
Sneeze, Rose Sélavy? (1921) som består av en fågelbur fylld med vad som ser ut som sockerbitar
men faktiskt är små kuber utav marmor. Working on my Novel skulle även kunna jämföras med
Duchamps Fountain i och med sättet de båda verken tänjer på gränserna av vad som kan vara ett
konstverk.

19

Cory Arcangel, novel.coryarcangel.com, Working on my Novel, 2014.

!25

Boken kan tyckas vara av en viss sarkastisk karaktär eller kanske till och med kan anklagas för att
göra narr utav personerna som har skrivit tweetsen. Utav de exempel av tweets från boken jag har
haft tillgång till finns det ett antal som kan verka uppblåsta eller rent utav arroganta vilket får mig
att tro att Arcangel eventuellt vill visa på att människor som använder Internet är mindre
sofistikerade. Jag ger ett par exempel ifrån bokens hemsida i form av en bild:

Bild 8. Utdrag från Working on my Novel av Cory Arcangel, 2014.

Dock finner jag inga bevis på att Arcangel i allmänhet gör någonting på ett sarkastiskt eller ironiskt
vis. Han har till och med uttryckt sig i en intervju om att han inte tycker om när hans verk uppfattas
på detta sättet.20 Han visar, vad jag uppfattar som, en genuin glädje och entusiasm inför alla sina
verk. På grund utav detta har jag svårt att tolka Working on my Novel på ett sarkastiskt eller ironiskt
sätt. Om man dock ignorerar Arcangels personlighet skulle man kunna tolka Working on my Novel
som en form av detached engagement. Detta på grund utav hans involvering i sociala medier, med
andra ord att han använder sig utav Twitter i sitt verk och även att han har ett aktivt Twitter-konto,
och att han samtidigt kan uppfattas som kritiserande till Twitter på samma gång. Man skulle då
kunna se Arcangel som kritisk till det samtida sociala-media-klimatet som spelar en roll inom
konstvärlden, eftersom den spelar en stor roll i de flesta aspekter utav livet i västvärlden.

20

Artsy, artsy.com, Cory Arcangel - 8 works, Bio & Shows on Artsy
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Slutdiskussion
En av de större skillnaderna mellan de två konstnärerna jag har stött på är deras attityd och deras
avsikter. Under undersökningens gång har jag allteftersom fått uppfattningen om att Duchamp är
mycket mer medveten om sitt agerande än vad Arcangel är. Duchamp diskuterar ingående i
intervjuer hur han medvetet har velat utmana konst som koncept och han har uttryckt en stark vilja
till att sträva efter att få konsten att utvecklas och inte stå stilla. Arcangel har inte uttryckt samma
vilja att utveckla konsten men det behöver inte nödvändigtvis betyda att han inte är medveten om att
han gör det. Att inte uttrycka tydligt att man har i avsikt att agera på ett visst sätt betyder inte att
man inte ändå faktiskt gör det. Arcangels sätt att diskutera sin konst får mig dock att tvivla på att
han uppfattar sig själv som en avant-garde konstnär eller är medveten om de aspekterna som, enligt
Sassower och Cicotellos modell, utgör en sådan konstnär. När han diskuterar sin konst får jag
uppfattningen om att han inte planerar någonting av vad han gör, vilket är precis motsatsen till hur
Duchamp arbetade. På så sätt är de båda konstnärerna mycket annorlunda varandra. Arcangel har
svårt att sätta ord på varför han arbetar som han gör men han vet att hans verk “fungerar”. Jag skulle
kunna tro att på någon nivå så är han medveten om vad han gör med sin konst men att han inte kan
förklara hur eller varför. En annan sak som skiljer konstnärerna åt är att Duchamp visste att han
ville arbeta som konstnär sedan sin ungdom och började tidigt sträva efter sitt mål. Arcangel, å
andra sidan, kom in på konstnärsspåret senare och har inte en utbildning inom konst. Därför skulle
Duchamp kunna haft ett starkare driv till att utvecklas, men inte nödvändigtvis.

När det kommer till det monetära värdet och konstnärernas syn på det i samband med
konstmarknaden har jag fått uppfattningen att Duchamp även här är mycket mer medveten om det.
Han var mer inblandad i konstmarknaden än vad Arcangel är på så sätt att han agerade rådgivare
och prissatte konstverk, utifrån en monetär aspekt. Duchamp var en promotor för sig själv då han
sålde sin egen konst. Sassower och Cicotello beskriver honom som en typ av entreprenör.21 Jag kan
se en liten del utav ett sådant beteende i Arcangel också när han har på sig kläder ifrån sina olika
klädkollektioner, som är till salu i hans webbshop, när han bland annat håller föreläsningar eller tal.
På så sätt skulle även Arcangel kunna ses som en “själv-promotor”. Förutom detta har jag inte hittat
några bevis på att Arcangel var lika engagerad som Duchamp i konstmarknaden.

21

Cicotello, Louis & Sassower, Raphael, The Golden Avant-Garde: Idolatry, Commercialism & Art, 2000,
s. 41

!27

Det har även varit intressant att jämföra konstnärerna med Duchamps ready-made koncept i åtanke.
Duchamp uppfann konceptet, vilket är vad som gjorde honom oförglömlig, men Arcangel har
adapterat Duchamps koncept och uppdaterat det till vår samtids teknologiska utveckling. Detta har
han gjort genom att applicera det på de nutida technoscience trenderna till exempel genom att
använda nostalgiska teknologiska apparater. Vi ser exempel på detta i hans verk Super Mario
Clouds. Enligt Sassower och Cicotellos modell är technoscience, som sagt, viktigt för en avantgarde konstnär då denne är medveten om att technoscience är oundvikligt för att utvecklas och att
blicka framåt som konstnär. Både Duchamp och Arcangel använder sig utav technoscience på ett
sätt som är förenligt med Sassower och Cicotellos modell. I de allra flesta utav hans verk använder
han sig utav teknologi, gärna även utav Internet. Han är starkt influerad utav teknologi och arbetar
till och med med att skriva om koder och fysiskt ändra de teknologiska apparater han använder sig
av i sin konst. Med andra ord har han kanske ännu mer insikt och kunskap om technoscience än vad
Duchamp hade. Han kanske till och med har tagit mer inspiration utav det än Duchamp gjorde.
Arcangel har dessutom studerat musikteknologi på universitetet. Duchamp verkar inte ha varit lika
insatt men har var definitivt intresserad och influerades utav det.

Jag är övertygad om att Duchamp tog sitt arbete på ett mer lekfullt sätt än vad Arcangel gör.
Duchamp lägger mycket vikt på sina koncept men hans utförande är inte tagit på särskilt stort allvar.
Ett exempel på detta är hur han skjuter med leksakskanoner på sina verk för att bestämma var han
ska borra hål i The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even. Detta beteende, eller denna
“metod”, skulle kunna ses som mycket oseriöst. Detta skulle kunna ses som att han har ett detached
engaged beteende till sin konst och konst i allmänhet. Arcangel däremot har ett aningen mer
allvarligt sätt att arbeta på. Han utför det han vill få gjort med sina verk med fokus på den färdiga
produkten utan ett lekfullt maner. Duchamp är definitivt en mästare på detta detached engagement.
Det är dock svårare att bedöma om Arcangel är medveten om detta beteende och huruvida han
tänker i de banorna. Duchamp var öppen med att diskutera sitt sätt att kommentera på kapitalism
och massproduktion genom sin konst. Jag har dock inte kommit över något material där Arcangel
diskuterar dessa ämnen, kanske på grund utav att de inte är lika aktuella idag. Kapitalism är såpass
normaliserat att det knappt diskuteras längre, man skulle kunna kalla det för vårt normaltillstånd
numera. Under Duchamps liv pågick det dock mer diskussion kring det och det fanns en större
motståndsrörelse än vad det finns idag. En del av Arcangels verk skulle kunna tolkas som tecken på
att han kritiserar kapitalism men eftersom han inte är frispråkig och rätt fram i sin attityd så som
Duchamp var är det svårt att säga definitivt vad han har för avsikt med sina verk. Här tänker jag
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speciellt på Arcangel Surfware som passar in i modellen för en detached engaged attityd på grund
utav att verket till synes gör reklam för Arcangels webbshop. Verket skulle kunna ses som en form
av detached engagement till kommersialism och konstmarknaden i sig. Dock har Arcangel, som
sagt, inte nämnt någonting om detta.

Arcangel diskuterar inte heller någonting om ett eventuellt monetärt värde som har att göra med
konst. Genom att undvika detta, och att samtidigt inte hantera ämnet i sin konst, faller han utanför
Sassower och Cicotellos modell en del. Däremot ger han ett monetärt värde till sin konst och sina
klädkollektioner, med mera, i sin webbshop. En del produkter säljer han relativt dyrt, i jämförelse
med deras normalpris, och andra produkter delar han med sig utan kostnad, till exempel de koder
som han använt sig av för att omprogrammera de teknologiska apparater han använt sig av i sin
konst. Detta beteende tyder på en lösare attityd till det monetära värdet än vad Duchamps hade.
Kanske skulle även detta kunna tolkas som att Arcangel faller utanför Sassower och Cicotellos
modell ännu en gång.

Utifrån min analys har jag kommit fram till att Arcangel är mycket mer fokuserad på estetik än
Duchamp var. Arcangel diskuterar främst hur och varför han har valt att skapa sina verk som han
har gjort, men han gör det utifrån ett estetiskt perspektiv. Han fokuserar alltså mycket på hur verken
ser ut och han har även uttryckt en vilja att lära sig måla och rita, eftersom det är något han inte har
ägnat sig åt alls innan han skapade Ducati. Även detta får mig att tro att han är fokuserad på estetik.
Duchamp tyckte illa om att skapa konst endast för att den ska vara behagfull att se på. Som jag
nämnt tidigare kallar han denna typen av konst för “retinal art”. Jag kan se bevis på att Arcangel
prioriterar det estetiska värdet, “retinal” värdet, i tre av de fyra verk som jag analyserat i min
undersökning. Dessa tre är Ducati, Super Mario Clouds och Arcangel Surfware. I alla tre verken ser
jag tecken på att Arcangel bryr sig om hur verken ser ut och de har inte nödvändigtvis någon
konceptuell idé bakom sig, tillskillnad ifrån Duchamps verk.

Jag tycker att Sassower och Cicotellos sätt att ta sig an avant-garde som koncept har varit givande
eftersom jag uppfattar deras modell som intressant och passande. Innan jag gjorde denna
undersökning har jag trott mig veta vad avant-garde innebär utan att ha reflekterat mer exakt och
detaljerat vad det innebär. Genom att ha undersökt mer detaljerat vad det är som utgör en avantgarde konstnär med hjälp utav Sassower och Cicotellos bok har jag öppnat upp för vidare reflektion
utöver författarnas modell. Därför tycker jag att Sassower och Cicotellos modell är ett bra och
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meningsfullt sätt att skapa en mer exakt och mindre generell bild utav vad avant-garde innebär som
koncept. Modellen är åtminstone ett alternativ till vad det skulle kunna vara. När det kommer till att
applicera den i min undersökning har jag också tyckt att det varit givande. Speciellt eftersom jag har
kunnat ta en konstnär som Sassower och Cicotello gjort exempel utav i deras bok, Duchamp, som
jag sedan har kunnat jämföra med en nutida konstnär.. På detta sätt har det varit enklare att få en
klar bild utav vad författarna vill kommunicera med sin teori. Jag har kunnat använda mig utav alla
aspekterna av deras modell och teori i min undersökning och jag har gjort mina analyser
följaktligen.

Författarnas idé om att ha med ekonomiska aspekter i deras modell, så som diskussioner kring
monetärt värde och ett eventuellt medvetande hos konstnären om konstmarknaden och dess
användbarhet, har varit mycket givande och jag uppfattar det som ett utmärkt sätt att se på avantgarde som koncept. Min uppfattning är att konstnärer är till stor del är påverkade utav
konstmarknaden och de olika ekonomiska aspekter som konst involverar. Därför tror jag också att
de konstnärer som är medvetna om detta faktum har en möjlighet att vara ett steg före i sitt arbete.
Det betyder inte nödvändigtvis att de är avant-garde genom att ha denna medvetenhet vilket är
precis varför Sassower och Cicotello har ett antal andra punkter i sin modell som enligt dem visar
vad det är som utgör en avant-garde konstnär.

Genom att utgå ifrån mina egna analyser och resonemang kan jag komma fram till att avant-garde
som koncept skulle kunna jämföras efter Sassower och Cicotellos modell på ett effektivt och
trovärdigt sätt. Författarnas modell är övertygande och med utgång i den kommer kan jag fram till
att avant-garde som koncept har förändrats något de 100 år sedan Duchamp var aktiv som konstnär.
Åtminstone när jag jämför Marcel Duchamp med Cory Arcangel. De förändringar jag kan se när
jag analyserar och jämför konstnärerna med varandra är att vikten har skiftat mycket till
technoscience och användningen och betydelsen av detached engagement har möjligtvis förändrats.
Man lägger inte längre lika mycket kraft på att diskutera kapitalism och kommersialism utan att
istället fokusera mer på en nostalgisk estetik som är starkt inriktad emot technoscience. Däremot är
Sassower och Cicotellos modell möjligtvis inte den enda som mäter en avant-garde konstnär och det
är fullt möjligt att andra modeller skulle kunna vara lika passande och givande att använda som
grund i en undersökning av denna typ. Det är svårt att säga definitivt att avant-garde som koncept
har förändrats eller inte eftersom Cory Arcangel har en del likheter med Marcel Duchamp men
samtidigt också skiljer sig en del ifrån honom, enligt Sassower och Cicotellos modell. Det jag
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slutligen kommer fram till är att för att komma fram till en mer definitiv bedömning skulle det
behövas göra fler undersökningar och jämförelser med andra samtida, och dåtida, konstnärer.
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