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Inledning 
Denna uppsats kommer att titta närmare på tre verk av Mona Hatoum och syftet är att 

undersöka om dessa verk kan ses som en manifestation av de bakomliggande strukturerna i 

samhället och därmed också en problematisering av förhållandet mellan makt och kunskap. 

De tre verk som jag har valt att koncentrera mig på är The Light at the End (1989), Light 

Sentence (1992) och Current Disturbance (1996). Jag har valt ut dessa verk pga. vissa 

visuella och konceptuella aspekter som fick mig att associera till den tematik som jag tidigare 

nämnt. Viktigt att understryka är att varken verken eller tematiken är representativa för 

Hatoums konstnärskap i stort (den bredd som Hatoums samlade verk vittnar om är i mitt tycke 

nästintill omöjligt att göra rättvisa genom att undersöka tre verk), utan är ett medvetet val från 

mitt håll att inrikta mig på en aspekt av hennes konstnärskap. Faktorer som jag tänker titta 

närmare på är: 

- Verkens framställning av olika maktstrukturer i samhället och dess inverkan på individen. 

Hur kan begrepp som förtryck, övervakning och disciplin gestaltas genom ett konstverk? 

- Konstnärens tillvägagångssätt och kroppens roll i upplevelsen av verken. 

Kan konstnären förmedla sitt budskap utan att själv därigenom upprätta ett maktförhållande 

gentemot åskådaren? 

- Olika tolkningsmöjligheter och dess förtjänster och brister. 

Krävs det ett övergivande av traditionella förhållningssätt för att kunna uppfatta och göra sig 

tillgänglig för den problematik som verken försöker uppmärksamma? 

   Genom en undersökning av dessa frågor avser jag påvisa att Hatoums framställning av 

maktstrukturerna i samhället är en stark kritik av detsamma och en kritik som i väldigt hög 

grad utförs genom att konstnären själv använder sig av metoder och grepp som förknippas 

med det system som hon kritiserar. Som teoretiskt material har jag valt den franska filosofen 

Michel Foucault och dennes teorier om övervakning och disciplinering av människan samt 

Anthony Giddens och hans idéer om skapandet av självidentitet i det senmoderna samhället.  

Slutligen vill jag klargöra att de tre verk som förekommer i uppsatsen inte har setts i 

verkligheten utan att jag har förlitat mig på fotografiska återgivningar. 
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Presentation av verken 
 

 
The Light at the End, 1989, rektangulär ram gjord av järn, sex stycken värmeelement, 
166×162.5×5cm, Arts Council of Great Britain, London 
 

 
Light Sentence, 1992, burar gjorda av ståltråd, rörlig motordriven glödlampa, 
198×185×490cm, Musée national d�art moderne, Centre Georges Pompidou; 
National Gallery of Canada, Ottawa 
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Current Disturbance, 1996, träd, ståltråd, glödlampor, 
datorstyrd dimmeromkopplare, förstärkare, fyra högtalare, 
279×550.5×504cm, Capp Street Project, San Francisco   
 

 

 

 

Metod 
Utgångspunkten för denna uppsats och dess centrala ämne är de tre nämnda verken av 

konstnären Mona Hatoum. Jag kommer att undersöka verkens framställning av de strukturer 

och maktsystem som finns i samhället och fokus kommer att läggas på kunskapens roll i 

skapandet, upplevelsen och tolkningen av verket. Michel Foucaults och Anthony Giddens 

teorier kommer att fungera som en bakgrund mot vilken analysen av Hatoums verk kommer 

att utföras. Min förhoppning är att deras funderingar kring aspekter som övervakning, 

disciplin och skapandet av självidentitet kommer att erbjuda ett perspektiv som möjliggör en 

djupgående diskussion kring verkens framställning av den redan nämnda problematiken och 

samtidigt också tillföra en ny dimension till själva analysen av verken i fråga. Eftersom jag 

har förlitat mig på fotografiska återgivningar av verken i fråga, kommer visuell mediering av 

andra sensoriska aspekter att vara viktig för min analys och där kommer jag att använda mig 

av inkänning/empati som metod. Gällandes Foucault har jag valt att koncentrera mig på hans 

bok Övervakning och straff (1987), som är en undersökning av fängelsesystemets utveckling 

och en stark kritik av uppfattningen att denna utveckling är ett resultat av en humanistisk och 

förnuftig synsätt på människan. I Giddens fall är det boken Modernitet och självidentitet: 

självet och samhället i den senmoderna epoken (1997) som har varit central för uppsatsen. 

Dessa två tänkare utgör den viktigaste delen av den teoretiska bakgrunden, men utöver dessa 

kommer även annat material att användas; t.ex. Helen Hills artikel Architecture as metaphor 

for the body: the case of female convents in early modern Italy (2000) och Johanna Druckers 
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bok Sweet dreams: contemporary art and complicity (2005). När det gäller litteratur kring 

Mona Hatoum har jag valt att använda mig av Michael Archers, Guy Bretts och Catherine de 

Zegners bok Mona Hatoum (1997). Denna är en övergripande analys av Hatoums 

konstnärskap och innehåller flera intressanta diskussioner kring de teman som kan sägas vara 

centrala för denna konstnär. Denna bok består dessutom av bra bildmaterial och är en 

ovärderlig källa gällandes återgivningar av Hatoums verk.  

   Kap.1 kommer att behandla framställningen av maktsystemen och verken kommer att vara 

det centrala för diskussionen, vilken kommer att utföras mot bakgrund av Foucaults och 

Giddens funderingar kring kontroll av individen. Sedan kommer Kap.2 att fokusera på 

konstnärens tillvägagångssätt/strategi när det gäller att föra fram sitt budskap och den roll 

kroppen har i åskådarens upplevelse av verken i fråga kommer att undersökas. Förutom 

Foucault och Giddens kommer här Hills och hennes tankar kring förhållandet mellan den 

mänskliga kroppen och det arkitektoniska rummet som omger den att vara ett viktigt element i 

resonemanget. Slutligen kommer en slutdiskussion som kommer att innebära en närmare titt 

på de olika tolkningsmöjligheter som erbjuds och en diskussion kring fördelar och nackdelar 

med dessa. Här kommer Druckers resonemang kring behovet av ett övergivande av 

traditionella förhållningssätt i samband med tolkning av samtida konst att vara helt central för 

diskussionen.  

 

Teori 
Michel Foucault 

Foucault är intresserad av hur olika maktrelationer gestaltar sig i samhället och vilken 

inverkan institutioner har på individen. Det som skiljer honom från många andra teoretiker 

som intresserat sig för liknande problematik (inte minst marxister) är det faktum att han intar 

den drabbade individens synpunkt som sitt utgångsläge. Undersökningen som han utför börjar 

alltid längst ner i det hierarkiska systemet. Han använder sig av en modell som rör sig nerifrån 

och upp och detta möjliggör en redogörelse av hur maktrelationer skapas och ifrågasätts 

genom vardagliga rutiner, och därigenom fokuserar han på det faktum att individer är aktiva 

subjekt och inte passiva, lättlurade personer (Mills, 2003, s.34). Ett viktigt resultat av detta 

synsätt är att det viktiga i undersökningen är individen, inte massan. För Foucault handlar det 

inte om någon klasskamp eller om maktkamp mellan olika grupper, utan det gäller att inse att 

alla relationer är maktrelationer och därmed erkänna att varje individ besitter en 

handlingskraft och att dennes beteende påverkar samhällsstrukturen i stort. Detta innebär 
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också att iakttagelser som görs i samband med analysen av en specifik institution mycket väl 

kan användas/tillämpas på andra områden av samhällsstrukturen.  

   Något som Foucault bestämt motsätter sig är föreställningen om att makten är något statiskt 

som kan kontrolleras av en grupp människor: �Inom disciplinsystemets heirarkiserande 

övervakning är makten inte någonting man äger, den överförs inte som en egendom, utan 

fungerar som ett maskineri� (Foucault, 1987, s.178). En av konsekvenserna av detta är att 

makten med stort m förmodligen inte går att hitta, den går inte att finna eftersom makten är 

utspridd över hela systemet/samhällstrukturen och de olika relationer som utgör den. Detta 

kan ses som ett indirekt påstående om att det mer eller mindre är omöjligt att revoltera mot 

den styrande makten. Men samtidigt innebär Foucaults resonemang just det motsatta; att varje 

maktrelation är en kamp i sig och att därmed varje individ är i position att opponera sig 

makten: Foucault undersöker förhållandet mellan individ och samhälle utan att anta att 

individen är maktlös gentemot institutionerna och genom att lägga vikten vid att varje 

interaktion är en källa till makt, påvisar han att makten när som helst kan ifrågasättas (Mills, 

2003, s.52). Därmed har varje relation ett värde i sig, en plats i det stora systemet, och därför 

kan varje individuell handling ses i form av en potentiell revolt.  

   Detta leder in på ytterliggare en aspekt av Foucaults argument, nämligen den att makt inte 

kan ses endast i form av en negativ kraft. För makt är enligt honom ovillkorligt förenat med  

kunskap. För att kunna befinna sig i en position där man innehar makt över någon är det 

nödvändigt att ha en del kunskap om denna någon, samtidigt är det så att all form av 

produktion eller förmedling av kunskap är i sig frambringande av en maktrelation         

(läkare-patient, lärare-elev, konstnär-åskådare). Makt och vetande förutsätter varandra. 

(Foucault, 1987, s.33.) Detta innebär också att alla försök att uppenbara/kritisera ett system 

och därmed potentiellt revoltera emot det, måste ske inom ramen för själva systemet. Det kan 

aldrig vara så att den som ställer sig emot de rådande strukturerna kan inta en objektiv och 

neutral position.  

   Foucaults verk kan alla sägas ge uttryck för en civilisationskritik där han starkt ifrågasätter 

föreställningen om att historien vittnar om en utveckling mot det bättre och där vår egen 

samtid skulle vara ett resultat av lång utveckling emot ett mer humant och förnuftigt samhälle. 

I sin undersökning av fängelsesystemets historia, Övervakning och straff, argumenterar 

Foucault för att den utveckling som har präglat de senaste 400 åren, inte har kännetecknats av 

en mer humanistisk syn på människan (vilket väldigt länge har varit den dominerande 

uppfattningen), utan istället är ett prov på ett distinkt försök att effektivisera och disciplinera 

människan. Just disciplinen ser Foucault som en drivande faktor i utvecklingen och han 
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poängterar bl.a. vikten av att förstå att disciplineringen skapar sammansatta rum: �Det är både 

rum som är reella � eftersom de bestämmer hur byggnader, salar, möbler skall disponeras � 

och teoretiska � eftersom karakteriseringar, värderingar och hierarkier projiceras på dessa 

dispositioner� (Foucault, 1987, s.174). Genom att undersöka kopplingen mellan ett 

arkitektoniskt rum (en skola, en fabrik, ett fängelse) och de individer som är tänkta att vistas i 

detta rum, finner man ofta att dispositionen av rummet och individerna är ett uttryck för de 

sociala positioner som individerna står för, och därigenom en exponering av det maktspel som 

pågår innanför rummets väggar.  

   Ett begrepp som intar en central plats i Foucaults resonemang är den s.k. Panoptikon-

modellen (som ursprungligen kommer från 1800-tals filosofen Jeremy Bentham). Det är från 

början en idé om ett fängelse där det bara behövs en övervakare och där denne från sitt torn 

har fullt översikt över alla fångar, samtidigt som denne aldrig kan uppfattas av fångarna själva. 

Dessutom är det så att fångarna inte har någon som helst kontakt med varandra. För Foucault 

är panoptikon ett väldigt tydligt uttryck för den strävan efter en disciplinering av individen 

och den synsätt på människan som utgjorde grunden i den: �Fången som syns men inte ser. 

Ett objekt om vilket information inhämtas, men aldrig att subjekt i en kommunikation.� 

(Foucault, 1987, s.201). Panoptikon-idéen har senare visat sig bli ett viktigt begrepp inom 

diskussionen kring övervakningens roll i det moderna samhället och många personer har  

menat att det har spridit sig till många olika institutioner inom samhället (något som även 

Foucault själv varit inne på).  

 

Anthony Giddens 

Även Giddens väljer att koncentrera sig på individen och hans främsta intresse ligger i att 

undersöka hur olika institutioner påverkar och styr individens skapande av självidentitet. 

Giddens menar dock att det är väldigt viktigt att moderniteten förstås på en institutionell nivå 

(Giddens, 1997, s.9). Dagens samhälle kännetecknas av att institutioner på många olika sätt 

försöker kontrollera de val en individ gör, men dessa försök är inte uppenbara och tydliga, 

utan är en del av den stora samhällstrukturen och många människor är inte alls medvetna om 

hur styrda de egentligen är när de fattar sina vardagliga beslut. En aspekt som Giddens menar 

är utmärkande för vår samtid är det faktum att det lokala och det globala samt det privata och 

det offentliga har gått in i varandra. Ett tydligt exempel på denna diffusering av en 

traditionellt tydlig gränsdragning är Internet. Saker som tidigare var väldigt långt borta har 

kommit mycket närmare och det innebär att en mängd information som annars inte hade varit 

tillgänglig helt plötslig har blivit en faktor som varje individ måste ta ställning till när han/hon 
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gör ett val. Därmed har vardagliga beslut gått från att vanligtvis befatta sig med det lokala, till 

att bli en del av en global kontext. Det som har skett är en omorganisering av tiden och 

rummet. Händelser som sker på platser som geografiskt och tidsligt befinner sig långt ifrån 

varandra har blivit en del av varje individs vardag.  

   Giddens försöker visa hur problematiskt det är att skapa sig en självidentitet i dagens 

samhälle och inte minst en som är baserad på egna val. För �självidentiteten är något som 

rutinmässigt måste skapas och bevaras genom individens reflexiva handlingar� (Giddens, 

1997, s.67). Skapandet av självidentitet förutsätter alltså någon form av kontinuitet, det är en 

process som tar tid att förverkliga. Men problemet är att individen i dagens samhälle inte ges 

den tid som behövs. Institutionerna försöker sälja livsstilar till människor, det handlar om att 

erbjuda olika alternativ (i form av färdiga paket). Samtidigt krävs det av individen att hela 

tiden vara flexibel och beredd att ändra inställning (gällandes utbildning, jobb, åsikter i 

allmänhet). Den moderna människan måste kunna anpassa sig efter situationen. Resultatet av 

detta är enligt Giddens att det (sen)moderna samhället främjar kortsiktigt tänkande. Denna 

motsättning mellan behovet av kontinuitet (för att kunna skapa sig en trogen själv- 

identitet) och de krav på ständig flexibilitet och förändring som ställs på individen från 

samhället, gör att många människor känner en stor förvirring och ofta utan att vara medvetna 

om det anammar beslut som de på ett eller annat sätt har påtvingats.  

   En annan faktor som enligt Giddens är kännetecknande för dagens samhälle är det faktum 

att många människor känner sig emotionellt isolerade. Orsaken till detta är att ämnen som 

sjukdom, kriminalitet, sexualitet, död, mer och mer avlägsnas från var och ens vardag. 

Brottslingar, mentalt sjuka och andra personer med beteende som anses avvika från 

normen �göms undan� på fängelser och andra anstalter och därigenom avlägsnas från 

den �normala� individens tillvaro. Giddens beskriver detta som: �[�] en institutionell 

exkludering av det sociala livet från fundamentala existentiella frågor, som ger upphov till 

centrala dilemman för människorna� (Giddens, 1997, s.187). Resultatet blir att väldigt många 

människor aldrig kommer i kontakt med dessa aspekter av livet och så småningom känner att 

deras liv egentligen är ganska meningslösa (pga. bristen av mer existentiella värden och 

insikten om att ens liv i det stora hela kretsar kring det materiella).  

   Slutligen så menar Giddens att ett uppenbarande/avslöjande av de rådande strukturerna är 

ett sätt att försöka förändra de/få de ur funktion. Genom att visa detta förtryck kan man öppna 

ögonen på människor och därmed också få de att revoltera emot det. Detta innebär att 

uttrycksformer som musik, film, konst, litteratur har en avgörande roll att spela och Giddens 

ser skapandet som ett medel i kampen mot institutionerna. 
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Här spaltar jag upp de viktigaste dragen i Foucaults och Giddens teorier för att dels 

sammanfatta det föregående teorikapitlet, men framförallt för att samla och tydliggöra de 

funderingar som jag tänker ta med mig in i mötet med verken.  

 

Michel Foucault   Anthony Giddens 
* Individen är det viktiga   * Moderniteten måste förstås 
* Makten är inte något statiskt som     på ett institutionellt plan 
   kan ägas av en grupp människor, utan  * Det är problematiskt att skapa sig 
   fungerar som ett maskineri     en självidentitet som är baserad  
* Det moderna samhället kännetecknas     på egna val 
   av en vilja att effektivisera och                       * De flesta människor i det moderna 
   disciplinera människan     samhället blir så småningom 
* Makt och kunskap kan inte     emotionellt isolerade 
   existera utan varandra                      * Olika former av skapande är ett 
       sätt att uppenbara de bakom- 
       liggande strukturerna 
 
 
 

1. Framställningen av det �institutionella förtrycket�                     
Ett inslag som är gemensamt för Mona Hatoums tre verk, The Light at the End, Light 

Sentence och Current Disturbance, är det faktum att de på ett eller annat sätt är en 

manifestation av en struktur. Dess fysiska avgränsningar är tydliga och i alla tre fallen 

framstår den övergripande kompositionen som en representation av ett slutet system. I 

Current Disturbance är det en stor kvadrat bestående av trä och metalltråd som framträder 

som det övergripande objektet. Samtidigt gör placeringen av �trälisterna� att det skapas en 

mängd mindre kvadrater som intar rollen av verkets enskilda beståndsdelar. Slutligen vittnar 

metalltrådnätet också om en struktur bestående av kvadratmönster. Det blir som om systemet 

representeras i tre olika skalor, från den övergripande helheten till de minsta beståndsdelarna. 

Detta överväldigande visuella anslag på tre nivåer innebär att åskådaren inte kan värja sig 

emot det, blicken kan inte fixeras på något annat. För oavsett om betraktaren börjar med att 

titta på verket som helhet eller väljer att koncentrera sig på de små rutorna som metalltråden 

bildar, leds denne automatiskt in i det stora nätverket av kvadrater. Ett sätt att se denna 

komposition på är i form av en representation av de samhällsstrukturer som Foucault och 

Giddens talar om, ett nätverk av maktrelationer som skapar en invecklad struktur och som här 

framstår som en barriär. En barriär som individen ställs inför. Light Sentence förmedlar 

intrycket av samma situation. Den består av två rader av metallskåp som löper parallellt med 

varandra och som binds ihop horisontallt med en kortare rad. Därmed uppstår en gång där 
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åskådaren kan gå in i för att närmare undersöka objektet, men samtidigt som denne gör detta 

blir han/hon mer eller mindre omringad av den övergripande strukturen. Även här handlar det 

om komposition som i väldigt hög grad baseras på en genomgripande upprepning av en och 

samma form/mönster. 

Den problematik som är central för denna uppsats kan utgöra en intressant utgångspunkt i 

en diskussion kring verkens visuella kvalitéer. Först och främst är det viktigt att förstå att 

det �institutionella förtryck� och de bakomliggande strukturerna i samhället som tidigare 

diskuterats i sig är något abstrakt. Det handlar inte om konstruktioner eller objekt som går att 

peka på eller avbilda på ett �sanningsenligt� sätt. För hela föreställningen om att individen i 

dagens samhälle styrs och kontrolleras genom olika institutionella rutiner och åtgärder är i 

grunden en tanke, en idé. Därmed känns det också mer logiskt att ett försök att uppenbara 

denna föreställning bör resultera i ett på många sätt abstrakt objekt, vilket enligt min mening 

är en utgångspunkt som Mona Hatoum till viss del har intagit med sina verk. Hon har i sitt 

försök att framställa en idé valt att göra detta genom högst abstrakta objekt, men som genom 

association hos åskådaren aktualiserar konkreta problem och ämnen. En åtgärd som både 

Foucault och Giddens har lyft fram som central för den utveckling som har präglat 

förhållandet mellan olika moderna institutioner och individen, och som jag vill hävda är av 

stor vikt för förståelsen av denna konstnärs skapande, är åtskiljandet av tiden från rummet. 

Som Giddens påpekar så resulterar detta i �att det utvecklas en �tom� tidsdimension, som 

också ryckte bort rummet (space) från platsen (place)� (Giddens, 1997, s.26). För att Hatoums 

verk skall kunna fungera på ett associativt plan är det nödvändigt att tiden �sätts ur spel�. Här 

menar jag att det faktiskt går att göra en liknelse med Giddens resonemang och 

begreppet �tom tidsdimension�. En gemensam och kännetecknande aspekt för alla tre verken 

är nämligen det att de verkar befinna sig i en tidslighet som inte är förknippad med den 

vardagliga verkligheten. Detta kan naturligtvis inte stämma, men jag tror att detta är en känsla 

som konstnären genom sin framställning ändå har försökta väcka hos åskådaren. Mycket av 

den övergripande upplevelsens förmåga att övertyga hänger på om detta framgångsrikt har 

förmedlats eller ej. För som redan sagt så är associationsförmågan hos åskådaren något som 

konstnären medvetet har gjort till en del av sin framställning. The Light at the End med sina 

värmerör och den noga utvalda placeringen i hörnet av ett rum, kan lätt förknippas med trånga 

fängelseceller och fångenskap i allmänhet, och Current Disturbance med de oregelbundet 

lysande glödlamporna för tankarna till olika former av övervakning och väcker en stark känsla 

av obehag. En annan faktor som bidrar till att uppfattningen av tid störs är den roll som ljuset 

och i viss mån ljudet ges. De nämnda glödlamporna i Hatoums verk lyser oregelbundet och 
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med olika mycket kraft, vilket efter ett tag kan skapa förvirring när det gäller  

tidsuppfattningen. För det första så ger mängden glödlampor ett sken av att det hela styrs av 

en regelbundenhet - men varje försök att hitta en rytm är dömt att misslyckas och åskådaren 

fråntas möjligheten att kunna orientera sig i det stora ljusspelet - och för det andra hörs 

strömkretsen i högtalarna och därigenom förstärks förvirringen, eftersom ljudet vittnar om en 

form av repetition, men en repetition som vägrar resultera i en regelbundenhet. Även i Light 

Sentence används ljuset på ett sätt som kan konfundera åskådaren. En motordriven glödlampa 

som förflyttar sig i höjd- och sidled och som rummets enda ljuskälla intar en central roll i 

åskådarens orientering i rummet. Lampan rör sig i ett bestämt mönster och eftersom den är 

helt nödvändig för att rummet och verket skall kunna uppfattas, fångar den åskådaren i sin 

repetitiva rörelse, där repetitionen i sig bidrar till att upplevelsen som helhet sakteligen 

avskiljs (åtminstone på ett konceptuellt plan) från det aktuella tidsflödet.  

   I sin text om detta verk lyfter Guy Brett fram just förhållandet mellan dess abstrakta 

kvalitéer och en åskådares associationers konkreta natur: 

 
  The structure is both abstract and associative enough to work instantly on several scales, 

making one think of bureaucratic filling-cabinets, the cages of animal experiments, drab mass 

housing, the fences of interment camps, the lockers of itinerant workers. (Brett i Archer, Brett 

och de Zegner, 1997, s.68). 

  

Han sätter fingret på den komplexitet som finns i detta förhållande, men hans argument 

grundar sig på uppfattningen att det finns en klar motsättning mellan abstraktion och 

association, och så behöver enligt min mening inte vara fallet. Istället anser jag att det just är 

det faktum att dessa två aspekter är intrikat förbundna med varandra som gör det hela så 

spännande. För om verket/en hade satts i en mer narrativ kontext (dvs. en omgivning som mer 

påminner om den faktiska verkligheten), skulle detta ha resulterat i att rummet plötsligt fick 

en realistisk prägel och därmed hade också verkets abstrakta slagkraftighet förminskats. 

Skillnaden hade varit att utställningslokalen hade blivit en plats (place) och inte ett rum 

(space). Därmed hade verket på ett mer direkt sätt åsyftat något redan befintligt, det hade varit 

en representation (en form av kopia) av ett redan existerande objekt. Som en följd av detta 

hade också innebörden förändrats. För då hade vissa associationer som är kopplade till det 

befintliga objektet automatisk blivit en del av verket. Då är det också tänkbart att själva 

budskapet hade känts mer tillrättalagd, placerat i verket som ett färdigt paket. Verket hade 

därmed fungerat som ett skal att omge det tänkta budskapet med och hela tillvägagångssättet 
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skulle ha varit befallande. Budskapet hade blivit så tydligt och det hela skulle kunna uppfattas 

som att åskådaren påtvingas det. I mitt tycke hade det varit en mindre lyckosam metod, 

eftersom det hade inneburit att åskådaren på ett enklare sätt hade kunnat ta avstånd från 

budskapet och därigenom avfärda hela upplevelsen av verket utan att egentligen har gett det 

en chans. Istället har Hatoum valt att göra åskådarens egna upplevelser som utgångspunkt för 

identifikationen med verket. Varje individ har sina egna upplevelser och självklart varierar 

associationerna från person till person, men det är just detta som enligt min mening är det 

intelligenta i konstnärens strategi. För oavsett vilken association som väcks hos en individ, 

kommer den alltid att vara kopplad till den personens egna upplevelser och därmed kan 

konstnären försäkra sig om att den omedelbara reaktionen gentemot verket har sin 

utgångspunkt hos åskådaren själv. Eftersom då upplevelsen som helhet kopplas till något 

högst personligt blir chansen större att det första intrycket blir positivt. Ett aggressivare 

tillvägagångssätt där konstnären försökte �påtvinga� betraktaren budskapet kunde mycket väl 

resultera i att denne istället skräms bort. Men här handlar det om att på ett diskret sätt försöka 

dra in denne i upplevelsen och skapa omedelbar kontakt mellan åskådare och verk. För det 

finns självklart ett budskap och en poäng som konstnären vill att betraktaren ska uppfatta, 

diskretion innebär inte att det infinner sig ett element av relativitet och att åskådaren ges frihet 

att tolka hur som helst. Men Hatoums sätt att få denne att komma fram till det önskade 

budskapet baseras på ett noga genomtänkt och ytterst intelligent förfaringssätt. För som Brett 

påpekar i citatet ovan finns det många valmöjligheter när det gäller eventuella associationer 

som en individ gör i samband med sitt möte med verket, men viktigt att komma ihåg är att alla 

dessa alternativ har något gemensamt och en aspekt som håller ihop dem. I detta fall är det 

förknippningen med någon form av förtryck (administrativt, ekonomiskt, klassmässigt, 

medicinskt) och allusionen till en miljö som på ett eller annat sätt är inskränkande. Hade 

konstnären valt att lyfta fram det här budskapet tydligt och ställa fram det åt åskådaren, skulle 

hon samtidigt riskera att stöta bort denne. För det är mycket enklare att ta avstånd från något 

när man klart och tydligt vet vad det är som man ska ta avstånd ifrån. Istället leds betraktaren 

här fram till innebörden genom att till en början ges intrycket av att besitta total valfrihet. 

Givetvis handlar det fortfarande om att medvetet leda denne till ett bestämt mål, men detta 

åstadkoms genom att erbjuda honom/henne olika vägar att ta sig dit. När åskådaren slutligen 

ställs framför den centrala problematiken visar det sig vara för sent att vända om och då kan 

denne inte blunda för det obehagliga budskap som framställs. 

   En annan aspekt som Hatoums verk belyser och som figurerar starkt i Foucaults diskussion 

är det faktum att makten inte är något statiskt, som ägs av en bestämd grupp individer, utan att 
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den hela tiden är i rörelse och snarare fungerar som ett maskineri. Även Giddens delar denna 

åsikt och han understryker att många områden av det sociala livet, inklusive självet, 

karakteriseras av att det inte finns några definitiva auktoriteter (Giddens, 1997, s.229).  

Tidigare fanns en tydligare hierarki inom samhället och ofta var den enskilda individen  

medveten om var den slutliga beslutsmakten låg. Det kunde vara hos kyrkan (en präst), 

kungahuset (en kung) eller de äldsta i en församling (en hövding). Ett resultat av detta var att 

makten låg i händerna på en bestämd grupp människor som mer eller mindre kunde använda 

den hur de ville. Men detta innebar även en sorts trygghet för varje enskild individ, eftersom 

makten var placerad på ett allmänt känt ställe och därmed visste man vart man skulle vända 

sig om man ville vädra missnöje. Det var alltså lättare att revoltera mot ett förtryck i det 

avseende att det klart och tydligt framgick vem det var som var förtryckaren. Idag går hela 

systemet ut på att göra det faktum att individen styrs av olika institutioner så diffust som 

möjligt och ofta är personen i fråga inte ens medveten om det.  

   Light at the end är ett exempel på hur konstnären har försökt gestalta denna problematik. 

Verket består av sex metallstänger som omges av en rektangulär ram gjord av järn och det 

hela är uppsatt i hörnet av ett rum. Den spontana reaktionen och den uppenbara associationen 

får en att tänka på fängelsegaller. Förknippningen med övervakning och fånganstalter 

understryks av den trånga plats som finns mellan �gallret� och väggen och som påminner om 

inhumant små fängelseceller. Till en början kan betraktaren få intrycket av att stå och titta in i 

det lilla utrymmet, han/hon kan sägas inta rollen av en övervakare. Det är alltså åskådaren 

som är den med makten, makten att röra sig fritt och observera från håll. Men denna 

uppfattning visar sig bedra. För vid ett försök att närma sig �gallret� märker personen i fråga 

av det enorma värme som de glödheta elementen alstrar, och snabbt inser denne 

nödvändigheten av att backa för att inte drabbas av allvarliga brännskador. I samband med 

denna insikt ändras situationen radikalt. Plötsligt försvinner möjligheten att den trånga platsen 

skulle kunna vara en cell, eftersom den enorma värmen innebär att det är helt omöjligt att 

vistas på denna plats. Därmed får det hela omvänd innebörd, nämligen att det istället är den 

andra sidan som är cellen. Rummet där åskådaren befinner sig (det stora utrymmet) är 

fängelset och det är denne som är den egentliga fången. Men här infinner sig också den 

situation som tidigare nämnts, nämligen att makten inte går att inringa. För det saknas några 

som helst tecken på vem en eventuell övervakare är och var någonstans denne befinner sig. 

Det enda som antyds är att någon form av kontroll utövas, men genom att den utövningen 

förläggs till det stora/öppna rummet och inte till det lilla/trånga, stärks dess omfång och 

samtidigt sprids den i det stora utrymmet och blir mycket svårare att spåra.  
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   Samma aspekt uppmärksammas även i Current Disturbance, där de oregelbundet lysande 

glödlamporna skapar ett element av förvirring och där helhetserfarenheten kännetecknas av att 

det inte går att lokalisera skådespelets centrum, dess kärna. Det finns ingen styrande faktor 

som går att peka ut och eventuellt sätta ur funktion. Verkets övergripande form, uppdelningen 

i kuber, gör att varje enskild kub framstår som en del (en cell) i en sammansvetsad helhet. 

Bristen på mänsklig inblandning innebär att verket inte ger intryck av att vara en levande 

organism utan snarare framstår som ett självstyrande maskineri. Det är som om hela makt- 

apparaten visas upp, hela dess struktur och alla dess funktioner. Utan några som helst försök 

att gömma undan någonting eller hemlighålla någon lite detalj. Ändå visar det sig vara 

omöjligt att få någon som helst grepp om dess ursprung och ännu mindre om dess ändamål.  

   Hatoums verk genomsyras av en paradoxal dubbeltydighet, ett tillstånd där motsatta 

uppfattningar av nödvändighet tycks samexistera och där denna samexistens ger upphov till 

en ständigt närvarande instabilitet. Denna ambiguitet är något som även Foucault har tycks 

urskilja som en grundläggande faktor i den utveckling som han har studerat, inte minst präglar 

den enligt honom det moderna straffväsendet. En tanke som han formulerar i samband med 

detta är det som han väljer att kalla för regeln om den tillräckliga föreställningskraften: �Det 

som i bestraffningen utgör själva �straffet� är inte smärta som förnimmelse utan tanken på en 

smärta, ett obehag, ett besvär � �straffet� är själva idén om �straffet�.� (Foucault, 1987, s.97). 

Liknande föreställning tycker jag finns att hitta i Hatoums framställning, t.ex. i Light Sentence. 

För här handlar det också om föreställning av en eventuell obehaglig situation. Det finns 

ingen som helst risk att betraktaren tillfogas någon fysisk smärta, det är helt säkert att vistas i 

detta rum. Men det är tanken på en möjlig fara och den tänkbara smärta och obehag som 

denna kan tillföra, som finns med som ett ständigt närvarande hot och som gör att upplevelsen 

i vissa avseenden känns otäck. Tanken på hemska experiment som görs med djur, på 

skrämmande levnadsvillkor som präglar många överbefolkade fängelser, på olika former av 

isolering � det är denna föreställningsförmåga hos varje individ som utgör kärnan i 

konstnärens försök at framställa och förmedla sitt budskap. Att som betraktare omges av den 

ståltrådskonstruktion som verket består av kan få en att uppleva en obehaglig känsla av att 

själv vara fängslad. Inte fängslad i ordets exakta bemärkelse, utan snarare en medvetenhet om 

en emotionell/existentiell form av fängelse. Dessutom medför de skuggor som sprider sig över 

rummets väggar att det förmedlas ett intryck av att denna fångenskap omfattar mycket mer än 

bara den lilla plats som befinner sig inom verkets fysiska gränser. Snarare handlar det om att 

få åskådaren att förstå att denna förtryckande struktur går bortom rummets väggar och därmed 

också att inse att hotet av en existentiell isolering är en del av dennes vardag (inte bara av 
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denna konstupplevelse). Slutligen spelar användningen av ljuset här en avgörande roll. I 

egenskap av den enda ljuskälla i hela rummet, understryker den betraktarens beroende av en 

faktor som han/hon överhuvudtaget inte har någon kontroll över. För det ljuset är helt 

nödvändigt för att åskådaren överhuvudtaget skall kunna se någonting och kunna orientera sig 

i rummet. Eftersom det är den enda ljuskälla som finns har åskådaren inte något val än att helt 

och hållet förlita sig på den och dennes perception (och de möjligheter som erbjuds) styrs 

totalt av det ljus som glödlampan producerar. Dessutom representerar den eventuella 

möjligheten av att ljuset släcks kanske det ultimata hotet, nämligen risken att allting täcks av 

ett mörker och det kaos som detta kan resultera i. Detta blir en påminnelse om individens 

utsatthet och hans/hennes maktlöshet gentemot de yttre faktorer som omger honom/henne.  

   Å andra sidan finns det motsatta tankegångar till denna uppfattning om �den tillräckliga 

föreställningskraften�, som är lika centrala i den moderna utvecklingen, och Foucault 

framhäver det faktum att �avsikten att tillfoga fysisk plåga finns alltså kvar som en bottensats 

i det moderna straffväsendets mekanismer � en bottensats som man inte helt kommit tillrätta 

med men som mer och mer insveps i ett okroppsligt straffsystem.� (Foucault, 1987, s.24).  

Här är det passande att gå tillbaka till Light at the End som med sina heta element utgör en 

faktisk fara för åskådaren. Det handlar inte om spela på en förmåga hos denne att föreställa 

sig något, utan om att på riktigt utsätta honom/henne för risken att bli fysiskt skadad. Här kan 

man alltså urskilja en distinktion mellan viljan att påverka genom att antigen rikta in sig på 

tanken (regeln om den tillräckliga föreställningskraften) eller kroppen. Light at the End 

uppmärksammar det senare alternativet tydligt och det är något som även konstnären själv har 

framhävt: 
 

 The associations with imprisonment, torture and pain were suggested by the physical aspect 

of the work and the phenomenology of the materials used. It was not so much a representation 

of something else but the real thing in itself. I felt satisfied for the first time that the balance 

between the issues, the materials and the space was right for me. It also had this paradoxical 

aspect of being both attractive and repulsive. It was obscene. (Hatoum i Archer, Brett och de 

Zegner, 1997, s.17). 

 

Viktigt att notera är alltså att det inte handlar om att uppmärksamma antigen det fysiska eller 

det psykiska i förtrycket som sådant, utan att det intressanta ligger i att dessa bägge 

koexisterar. För det är denna paradoxala aspekt av tillvaron som kännetecknar den moderna 

existensen och det är den som Hatoum försöker uppmärksamma. Både Foucault och Giddens 

(om än på lite olika grunder) menar att det är just denna ambiguitet som ofta gör att individen 
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känner sig förvillad. Det rör sig därmed om en medveten strategi (från institutionellt håll) 

genom vilken individen på ett omedvetet plan görs handlingsförlamad och därigenom blir 

mycket lättare att kontrollera.  

   Som mest talande gestaltas denna paradoxala problematik i konstnärens vägran att erbjuda 

några färdiga svar. Hela poängen går ut på att göra åskådaren uppmärksam på den 

problematiska komplexiteten som präglar dennes vardag. Däremot ges inga förslag på 

eventuella lösningar på problemet och detta går i linje med Foucaults resonemang � nämligen  

det faktum att maktförhållanden i samhället inte är någonting som kan avskaffas eller ersättas 

med ett annat system, utan att detta är en grundläggande del av den moderna samhällsstruktur- 

en. Den överlag symmetriska strukturen av Current Disturbance och speciellt de massiva 

trädbalkarna i hörnen förmedlar ett intryck av stabilitet. Att verket sedan har formen av en 

mer eller mindre sluten kvadrat förstärker intrycket av stadga och den övergripande 

framställningen är en av en orubblig konstruktion. Sett ur detta perspektiv framstår verket 

som ett uttryck för �systemets� obevekliga kraft och det institutionella förtrycket framstår 

som något oåtkomligt. Samtidigt genomsyras verket av en oroande osäkerhet, som inte minst 

blir märkbar genom det växlande ljusspelet som försiggår. Oregelbundenheten i dess lysande, 

tillsammans med ljudet av ström som kommer ur högtalarna, skapar en känsla av en hektiskt 

strömmande kraft som när som helst kan förgöra sig själv. Därmed blir det också en 

insinuering om att det handlar om ett system som vilar på en väldigt lös grund och som förr 

eller senare måste krackelera därför att makten till slut blir helt okontrollerbar.  

   Vidare så uppmärksammar verket det faktum att situationen som framställs är otroligt 

komplicerad och att det egentligen inte finns några färdiga lösningar att ge. Konstnärens mål 

är inte att ställa frågor och sedan besvara dem, problemet är lång ifrån så pass enkelt. Om den 

övergripande strukturen av detta verk antas vara en visualisering av föreställningen om ett 

institutionellt förtryck så är det nära till hands att se det i form av ett hinder. En hämning av 

individen och ett begränsande av dennes frihet. Men här blir det åter igen komplicerat. För det 

första så går det att se rakt igenom verket. Det finns inga tendenser på att undangömma fakta, 

maktstrukturen (och därmed förtryckets maskineri) är helt blottad. Betraktaren kan klart se 

vad som finns bakom, systemets kärna är fullt synlig. Den är dessutom relativt enkel att 

komma åt. Mellanrummet mellan verkets övre kant och det faktiska rummets tak gör det helt 

tänkbart att klättra över och ta sig in. Men det är helt meningslöst att ta sig in i �fiendeland� 

eftersom det enda som väntar är en mängd kablar och en i stort sett identisk syn. Att nästla sig 

in i systemet och försöka förgöra det inifrån är lönlöst. Strukturen är en del av var och ens 

vardag och därmed är varje individ redan en del av systemet. The Light at the End 
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uppmärksammar samma tanke. Ett resultat av det tidigare resonemanget (att det är det rum 

som åskådaren befinner sig i som är fängelset) blir att det trånga utrymme som finns mellan 

stålramen och väggen är en form av en �fri zon�. Det är den lilla plats som inte omfattas av 

övervakningen. På samma sätt som i föregående verk gör verkets höjd det helt oproblematisk 

att ta sig över det. Men åter igen visar sig ett sådant försök vara helt förgäves, i detta fall rent 

av livsfarligt. Att fly är alltså inte ett alternativ. Det man kan göra är att bli medveten om den 

struktur som finns och agera med denna insikt i tanken. Även Light Sentence understryker 

detta. Eftersom den motordrivna glödlampan är den enda ljuskällan i rummet och eftersom 

den följer ett repetitivt rörelsemönster, blir den enkel att sätta ur funktion. Om den ska 

föreställa den ständigt rörliga makten inom en annars statisk och stabil struktur, så är den inte 

särskilt svår att lokalisera och ännu lättare att sätta ur spel. Men det enda som åstadkoms 

genom detta är att hela rummet förläggs i mörker. Att eliminera makten och ta bort systemet 

är en omöjlighet, det skulle innebära att eliminera sin egen tillvaro.  

   Slutligen vill jag lyfta fram en intressant detalj med dessa tre verk, nämligen den att 

konstnären redan genom verkens namn uppmärksammar den tidigare diskuterade dubbel- 

tydigheten. The Light at the End anspelar på frasen �light at the end of the tunnel�, som i sig 

representerar något positivt. Den används för att beskriva slutet på en svår och besvärlig 

situation, men här får den en ironisk innebörd för ljuset i slutet på tunneln visar sig vara ett 

glödhett element och därmed en livsfara. Samtidigt är namnet också en korrekt beskrivning av 

verket. För det är placerad i ett av rummets hörn (rummet blir smalare ju närmare man 

kommer själva verket) och det ljus som belyser verket samt det ljus som alstras genom 

elementen är de enda ljuskällorna i rummet. Light Sentence betyder �mild dom� och den kan 

ses som en påminnelse om att det finns mycket värre straff än isolering, men ordet mild får en 

besk eftersmak då man tänker på det förtryck som verket försöker uppenbara. Å andra sidan 

uttrycker namnet en mer faktisk innebörd, för Light kan även översättas till ljus och eftersom 

glödlampan i verket är den enda ljuskällan, kontrollerar den helt och hållet betraktarens 

perception. Dubbel innebörd finns också i Current Disturbance. Översatt till �tillfällig 

störning� är det en indikation om att det oregelbundna ljuset bara är ett litet fel i systemet, 

som snabbt kan åtgärdas och allting kan bli som vanligt. Betraktaren behöver alltså inte oroa 

sig eller tänka igenom vad det är som händer, det är bara att fortsätta som vanligt och låta sig 

styras av systemet. Samtidigt kan ordet �current� översättas till strömflöde, och då blir titeln 

en precis beskrivning av vad som har gjorts för att verket ska se ut som det gör. För 

konstnären har nämligen överbelastat strömkretsen och det är därför som glödlamporna lyser 

som de gör och därav den oregelbundenhet som kan iakttas. 
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2. Kontroll av åskådaren som konstnärlig strategi 
Efter att i föregående kapitel har tittat närmare på hur Mona Hatoum genom sina verk har 

försökt framställa vissa begrepp/teman (förtryck, övervakning, kontroll) tänker jag nu gå 

vidare genom att undersöka hennes tillvägagångssätt och därigenom få till en diskussion kring 

förhållandet mellan konstnär och åskådare som detta tillvägagångssätt resulterar i.  

Som startpunkt för diskussionen vill jag lyfta fram en idé som Helen Hills har formulerat i 

sambandet med sina undersökningar av förhållandet mellan ett arkitektoniskt rum och de 

kroppar som residerar där i och som jag tror kan vara mycket fruktbar för den kommande 

diskussionen: �Thinking about architecture as a metaphor for the bodies it houses� (Hills i 

Durning och Wrigley, 2000, s.73). En enligt min mening stor fördel med denna inställning är 

att man kommer ifrån uppdelningen mellan undersökningen av det arkitektoniska rummet och 

undersökningen av de personer som vistas i detta rum. Istället belyser Hills det faktum att det 

ofta råder ett komplicerat förhållande dessa två faktorer emellan och att skapandet av ett 

specifikt arkitektoniskt rum i många fall baseras på en medvetenhet om att rummet kommer 

att påverka de individer som den kommer att omge på ett bestämt sätt. Därmed poängteras 

också att ett arkitektoniskt rum inte endast är intressant ur ett estetiskt perspektiv utan att det 

även kan ses i form av ett medvetet konstruerad social arena (ett spelplan). 

   I sin analys av det moderna samhällets försök att disciplinera individen uppmärksammar 

Foucault ett metodiskt drag som hade en central roll i den övergripande utvecklingen: 

fördelningen av individen i rummet. För att åstadkomma detta nyttjades olika tekniker. En av 

de var att skapa en sluten miljö och Foucault visar på att detta var ett återkommande tema 

inom flera områden (fängelser, sjukhus, internatskolor, fabriker, kloster). En annan var 

inrutningen av rummet, som innebar att rummet �delades� in i små platser och där varje 

individ hade sin egen bestämda plats. Slutligen använde man sig också av något som Foucault 

kallar för funktionell placering och som gick ut på att försöka nyttja det arkitektoniska 

rummet på ett optimalt sätt, så att t.ex. placeringen av individerna i rummet skulle tillgodose 

flera olika krav samtidigt. (Foucault, 1987, s.143-147)  

  Dessa funderingar kring fördelningen av individen i rummet är i mitt tycke fullt applicerbara 

på Hatoums tre verk och kan vara ett sätt att närma sig den tidigare nämnda aspekten: 

konstnärens tillvägagångssätt/strategi gällandes förmedlande av sitt budskap till åskådaren. 

Viktigt att påpeka är att det inte på något sätt handlar om att visa att Hatoum genom sina verk  

har försökt illustrera Foucaults idéer (för det skulle vara en pejorativ förenkling av hennes 

konstnärskap), utan att det rör sig om att skapa en ingång till undersökandet av förhållandet 

mellan konstnär och åskådare.     
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   Tanken om ett slutet rum kan på ett indirekt sätt redan sägas ha berörts, nämligen i samband 

med diskussionen kring verkens abstrakta kvalitéer. Konstnärens insisterande på att 

utställningslokalen skall vara ett rum (space) och inte en plats (place) resulterar i en form av 

rumslig isolering. En vägran att tydligt referera till en redan befintlig situation eller ett redan 

existerande objekt, ihop med ett försök att ständigt störa betraktarens uppfattning av tid, 

medför att verket (och därigenom också rummet) frånkopplas från den vardagliga 

verkligheten. Detta rum blir en specifik plats som inte har något samband med andra platser, 

utan är självständig. I Current Disturbance är det dessutom så att själva verket i sig, genom 

sin konstruktion, etablerar ett slutet rum. Det slutna rummet som uppstår innanför verkets 

ramar blir en miniatyr av det stora arkitektoniska rummet utanför. Åskådaren ställs därmed i 

den paradoxala positionen där han/hon befinner sig mitt i maskineriet, samtidigt som han/hon 

betraktar det hela från utsidan. 

   Viktigt att inse är att det faktum att det rör sig om ett slutet rum inte är ett ofrånkomligt 

resultat av verkets möte med det arkitektoniska rummet, utan att det är en medveten 

konstruktion, det är ett resultat av val som konstnären har gjort i samband med skapandet av 

verket och därmed handlar det om tillämpningen av en teknik för att därigenom få fram sitt 

budskap. Genom att �koppla bort� verket från den vardagliga verkligheten och oönskade 

associationer som denna eventuellt kan framkalla, rensar konstnären bort potentiella 

störningsmoment i betraktarens identifikation med verket. I och med detta försäkrar hon sig 

om att åskådarens uppmärksamhet riktas åt �rätt� håll och att denne helt och hållet ägnar sig 

åt verket. Detta utgör dessutom en viktig del i att frammana ett positivt första intryck hos 

betraktaren och därigenom lägga en grund för en fruktbar fortsättning. Vidare är det här ett 

sätt att diskret få åskådaren att konfronteras med verket och tvinga denne att ställas inför den 

problematik som verket uppmärksammar. För bortrensningen av eventuella störningar innebär 

också en eliminering av tänkbara alternativ, och erbjuds det inga alternativ så erbjuds det inte 

heller några flyktvägar. Målet är att locka in betraktaren i en relation med verket och se till att 

denne inte erbjuds någon chans att värja sig för budskapet eller blunda för den obehagliga 

informationen som förmedlas.  

   Inrutningen av rummet är också en aspekt som kan märkas i Hatoums verk. Ståltråds- 

konstruktionen i Light Sentence är placerad mitt i rummet och dess långsidor delar tydligt upp 

det arkitektoniska rummet i tre parallella �gångar�. Dessutom medför verkets kortsida att det 

skapas en horisontel gång. Sett som helhet kan man säga att rummet delas in i fem olika 

områden: de tre parallella gångarna, området bakom kortsidan, samt området framför verket.  
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Vad denna uppdelning delvis har som mål är att förhindra olika former av grupperingar. För 

även om det vistas flera personer i rummet samtidigt, så innebär inrutningen att det ändå ges 

möjlighet till en mer personlig och relativt ostörd upplevelse av verket. Om det t.ex. är tre 

individer som samtidigt vistas i rummet så är chansen mycket större att dessa tre fördelar sig 

och att var och en av de intar ett eget område, än att alla tre ställer sig bredvid varandra. 

Konstnären största anledning till att uppmuntra en sådan fördelning i rummet är att hon vill 

rensa bort eventuella distraktioner när det gäller åskådarens identifikation med verket. Även 

hos detta verk gäller argumentet om att dess abstrakta kvalitéer är ett sätt att undvika direkt 

referering till redan existerande objekt och därmed en eliminering av ofördelaktiga 

associationer, men här uppmärksammas även det faktum att en annan betraktare likaväl kan 

utgöra ett störningsmoment. Ett samtal två individer emellan och deras eventuella inverkan på 

varandra kan skapa ett avbrott (från konstnärens sida sett ett högst oönskat sådant) i 

etableringen av ett förhållande mellan åskådare och verk. Det handlar alltså om att upprätt- 

hålla  en nyttig kommunikation (mellan verk(och därigenom konstnär) och åskådare) och inte 

tillåta att olämplig kommunikation (flera åskådare emellan) uppstår. Genom att erbjuda 

avskildhet och anonymitet lockar konstnären in betraktaren till att inta just den ståndpunkten 

som hon vill att denne ska inta och därigenom försäkrar hon sig om att behålla en form av 

kontroll över dennes upplevelse. Vidare har man skuggorna från verket som täcker det 

arkitektoniska rummets väggar och som fyller flera olika funktioner. En är att de blir en 

symbolisk inrutning av rummet. Väggarna och golvet täcks av detta rutiga mönster, vilket 

medför att rummet framstår som en noggrant strukturerat zon. En spelplan där individerna 

intar rollen av pjäser.  

   En annan aspekt av skuggornas närvaro är att det åter igen handlar om att skapa en koppling 

mellan det arkitektoniska rummet och det rum som utgörs av det fysiska verket. För genom 

skuggorna blir även det stora rummet en del av framställningen och därmed också en del i 

diskussionen. För konstnären blir detta ett sätt att kommentera verkets roll i en vidare kontext 

och är ett försök att visa att den förtryckande struktur som verket framställer sträcker sig långt 

utanför verkets fysiska ramar. Att placera skuggorna på �rena� väggar blir också ett 

uppmärksammande av det faktum det inte rör sig om ett tydligt system, utan att det snarare 

handlar om en inneboende struktur som genomsyrar många olika aspekter av samhället och 

som ofta kännetecknar platser och institutioner som till en början ser neutrala och oskyldiga ut. 

Slutligen finns det ytterliggare ett resultat av skuggornas närvaro och dessutom ett som starkt 

påverkar betraktarens upplevelse av verket. Området som ringas in av verkets långsidor och 

dess kortsida kan uppfattas och framstå som rummets centrum, strukturens kärna. Men av 
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olika anledningar kan det tänkas att en åskådare ogärna vill placera sig själv just där. I 

synnerhet om det vistas flera personer i rummet kan det kännas som en väldigt utsatt plats att 

vara på. Men eftersom skuggorna har tagit det arkitektoniska rummets väggar i besittning, 

innebär det att betraktaren omges av den förtryckande strukturen var än han/hon placerar sig. 

Konstnären har alltså lyckats med att fånga in betraktaren i verket och stänga alla flyktvägar. 

Därmed förhindrar hon denne att blunda för det budskap som hon försöker förmedla, 

betraktaren ges ingen chans att vända ryggen till. I och med detta försäkrar sig Hatoum om att 

alla förflyttningar som görs i rummet (sett från konstnärens synpunkt) är nyttiga.  

   The Light at the End får fungera som exempel när det gäller att belysa den tredje aspekten 

som Foucault lyfter fram som ytterliggare en teknik för att fördela individen i rummet, 

nämligen funktionell placering. Detta verk har (kanske i ännu större grad än de två andra) 

försökt nyttja det arkitektoniska rummet som omger det. Genom att verket har en direkt 

koppling till det arkitektoniska rummet (stålramen som har fästs i väggarna) har det gjorts till 

en del utav det och på ett sätt kan man säga att konstnären genom placeringen av sitt verk till 

viss del har omstrukturerat det faktiska rummet. Denna omstrukturering har självklart ett 

tydligt syfte och det är att effektivare kunna nå fram till åskådaren och därigenom förmedla 

det syfte som konstnären vill. Placeringen av verket i ett hörn får flera effekter. Ett är att 

rummet används till att konkretisera uttrycket som verkets titel anspelar på: �light at the end 

of the tunnel�. För rummets väggar konvergerar desto närmare hörnet (och verket) man 

kommer och därför blir det möjligt att förmedla intrycket av att vara i en form av tunnel. Av 

stor vikt är också lampan i taket som, förutom de glödheta metallstängerna, utgör rummets 

enda belysning och som medför att ett visst område kring verket lyses upp medan resten av 

rummet är dränkt i mörker. Detta innebär att belysningen faktiskt blir ljuset i slutet av tunneln.  

Tanken om funktionell placering sträcker sig i detta fall även till betraktaren. Till skillnad från 

de andra två verken så erbjuds inte betraktaren här möjligheten att röra sig runt om verket och 

se det från olika perspektiv. Snarare tilldelas åskådaren en bestämd plats (som är väldigt 

begränsad) och därmed blir denne tvungen att se verket från en specifik ståndpunkt (den som 

konstnären har valt åt honom/henne). Resultatet av denna åtgärd blir att verket endast kan 

betraktas rakt framifrån och detta medför enligt min mening att den som ser det nästan 

oundvikligt associerar till fängelse. Eftersom fängelset visar sig omfatta det rum som 

betraktaren befinner sig i, får den begränsade plats som denne tilldelas funktionen av en cell. 

Vidare så leder föreningen mellan verk och rum att det arkitektoniska rummet blir en 

förlängning av själva verket. Genom detta uttrycks föreställningen om att det handlar om ett  

fångenskap och ett förtryck som är en del av det stora rummet. Genom att överföra verkets                           
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innebörd på det arkitektoniska rummet lyckas konstnären förmedla intrycket av att den 

problematik som verket behandlar är en del av en mycket större kontext, nämligen hela 

samhällsstrukturen. Därmed innebär det också att ett avlägsnande ifrån verket inte på något 

sätt resulterar i att betraktaren kommer ifrån den förtryckande strukturen. För den är en 

konstituerande del av många olika institutioner, även om den ofta är osynlig. Verket är inte en 

symbol för förtrycket av individen, utan är ett synliggörande utav det, och genom att verket 

förenas med det arkitektoniska rummet som omger det sprids dess omfattning till individens 

tillvaro i stort.  

   I sin undersökning av det institutionella förtrycket, som enligt honom kännetecknar det 

senmoderna samhället, finner Giddens en faktor som kännetecknar många individers tillvaro: 

�känslan av att vara helt avklippt från de vardagliga rutinerna� (Giddens, 1997, s.77). Det han 

menar med detta är bl.a. att många personer saknar en emotionell koppling till sina egna 

handlingar. Individer funderar inte kring sina handlingar, utan utför de per automatik. De val 

som en individ gör styrs ofta av olika sociala konventioner som upprätthålls på ett 

institutionellt plan. Foucault kommer fram till liknande slutsatser i sin analys av utvecklingen 

av försöket att disciplinera människan, men det finns en viktig skillnad i Foucaults argument: 

enligt honom handlar det snarare om att ersätta de etablerade vardagliga rutinerna med nya 

rutiner som så småningom blir vardagliga. Fångar, arbetare, soldater, skolbarn utsätts för vissa 

regelbundna rutiner i förhoppning om att dessa rutiner efter ett tag kommer att uppfattas som 

en normal del av vardagen. Även om Foucault och Giddens (på var sitt sätt) ägnade sig åt att 

undersöka en utveckling som har pågått under en längre period, något som inte nödvändigtvis 

kan sägas om Hatoum och hennes konst, tycker jag ändå att det finns vissa intressanta 

paralleller man kan dra dessa faktorer emellan. För en detalj som i hög grad är central för 

både Foucault och Giddens, och som framgår av den diskussion som jag fört så här lång även 

är ett kännetecknande drag hos Hatoums verk, är det faktum att det på ett eller annat sätt 

handlar om att isolera individen. Hatoum gör det genom att med sina installationer försöka 

etablera ett självständigt rum, ett rum som är frånkopplat från redan befintliga platser. För att 

få fram sitt budskap försöker hon för en kort stund att isolera betraktaren från verkligheten 

och därmed också distansera denne från de vardagliga rutiner som han/hon är van vid (och 

som utgör grunden i hur han/hon ser på sin tillvaro). Resultatet av detta är att åskådaren 

tvingas ställas inför en problematik som han/hon tidigare kanske inte velat kännas vid. Målet 

med detta är att göra individen medveten om de strukturer som finns i samhället och de 

krafter som påverkar honom/henne i dennes vardagliga beslutstagande. På ett sätt handlar det 

just om att ersätta de etablerade rutinerna hos en individ. För när betraktaren en gång har 
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kommit i kontakt med denna vetskap som konstnären försöker förmedla, så är denna kunskap 

något som denne kommer att bära med sig framöver (oavsett om han/hon vill det eller ej). 

Därmed kommer dennes fortsatta agerande alltid ske utifrån denna �nya� insikt. Nu är det 

självklart inte så enkelt som att det räcker att visa ett konstverk för en person och därigenom 

försäkra sig om en förändring hos denne, och så är det även här. Det är upp till varje enskild 

individ att välja hur han/hon vill förhålla sig till denna kunskap, men det viktiga är att 

kunskapen finns där att förhålla sig till. De vardagliga rutinerna är i det här fallet det tankesätt 

som en person intar i förhållande till sin tillvaro och det är den som konstnären genom sina 

verk försöker påverka och därigenom lägga en grund för att en individ skall agera annorlunda 

i framtiden. 

   I sin undersökning av utformningen av kloster i 1300-tals Italien lyfter Helen Hills fram det 

faktum att det fanns en direkt koppling mellan den arkitektoniska formen och de kroppar som 

skulle vistas däri. Hon poängterar att klostren (genom sin arkitektur) spelade en central roll i 

det sociala samspelet och att bl.a. politiska intressen spelade en lika viktig roll som de 

estetiska när det gällde byggnadernas utseende: 

  
 Not only did nuns� bodies became private spaces, they became hidden, invisible. 

Consenquetly, the work of sustaining their presence within the city and within urban politics 

had to be carried by the architecture that hid them. (Hills i Durning och Wrigley, 2000, s.75). 

 

Eftersom nunnorna (i form av sina kroppar) inte var synliga för allmänheten, fick arkitekturen 

i uppgift att förmedla de värderingar som dessa stod för och därigenom vara en garanti för att 

de verkligen existerar. Med dessa funderingar i minnet vill jag nu gå in på en sida av Hatoums 

framställning som så här långt inte har berörts, men som spelar en vital roll för betraktarens 

upplevelse av verken och som är ett viktigt drag i alla tre verken: avsaknaden av en mänsklig 

kropp eller någon som helst antydan till spår av existensen av en kropp. För Hatoums verk är 

som sagt ett försök att framställa det förtryck som individen utsätts för, men det är en 

framställning där den drabbade inte framställs. På ett sätt kan detta te sig som ett märkligt 

grepp, men jag vill hävda att det är ett val som är ett led i konstnärens försök att skapa en 

direkt relation mellan betraktare och verk och därigenom förmedla sitt budskap. En central 

aspekt i Hatoums tillvägagångssätt är etableringen av ett samspel mellan det faktiska verket 

och det arkitektoniska rummet runt omkring, och denna etablering hade i mitt tycke försvårats 

betydligt om det hade funnits en människa inblandad. Inkluderingen av en mänsklig kropp 

(eller någon form av allusion till det) i t.ex. Current Disturbance hade skapat en tydlig 
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avgränsning mellan området innanför verkets ram och området utanför. Om man antar att 

kroppen hade befunnit sig innanför verkets ram så hade det inneburit att förtrycket hade 

koncentrerats till det rum som inhägnas av verket. Det arkitektoniska rummet (lokalen), där 

betraktaren befinner sig, hade därmed avskiljts från verket och framstått som ett mer neutralt 

område. Åskådaren hade haft lättare att hålla distansen till den problematik som verket 

uppmärksammar, eftersom denne hade kunnat inta positionen av en observatör.  

   Under en tidig period i utvecklingen av fängelset som institution urskiljer Foucault en 

intressant procedur som han väljer att kalla för �skammens parad�. Denna gick ut på att 

fångar fängslades med kedjor, bands ihop med varandra och sedan fick genom en lång 

vandring transporteras till det fängelse där de skulle vara. Vad det rörde sig om var en form av 

offentlig ceremoni vars främsta mål var att tydligt markera skillnaden mellan brottslingen 

(den missanpassade individen) och den �normala� befolkningen (Foucault, 1987, s.261). Det 

är just denna form av uppdelning som Hatoum försöker förhindra. Hon sätter istället 

åskådaren i upplevelsens centrum. Eftersom denne är den enda kroppen som finns närvarande 

så är det bara han/hon som kan vara den utsatte. Om Light Sentence förmedlar ett intryck av 

fångenskap så är det oundvikligen åskådaren som får inta rollen av fånge. Avsaknaden av en 

annan mänsklig kropp som kan fylla denna funktion innebär att betraktaren inte ges den 

möjlighet till distansering som en betraktare av �skammens parad� gavs. Åskådaren får inte 

chansen att värja sig mot förtrycket genom att projicera sin utsatthet på �den Andre�, utan får 

själv finna sig i att vara målet för konstnärens projektioner.  

   Även Giddens lyfter fram skammen som sinnesrörelse och menar på att individens tillvaro i 

det senmoderna samhället kännetecknas av att �den vansinnige, den kriminelle och den 

allvarligt sjuke fysiskt är avskilda från den normala befolkningen� (Giddens, 1997, s.17). 

Detta i sig resulterar i att företeelser som kriminalitet, sjukdom, sexualitet, död (och de 

moraliska dilemman som dessa inbegriper) betecknas som något skamligt, vilket medför att 

den icke drabbade individen bygger upp en försvarsmekanism emot dessa fenomen och tar 

därigenom tydligt avstånd ifrån dem. En individ måste ställas inför dessa företeelser, se dessa 

människor på riktigt, för att därigenom begripa om att det faktiskt handlar om medmänniskor. 

Det är vad Hatoum till viss del försöker göra med sina verk, men hon inser den tvetydiga 

naturen i denna verksamhet: för samtidigt som ett möte med en drabbad människa erbjuder 

kunskap och därigenom en potentiell insikt, erbjuder den också en möjlighet till distansering 

och därmed ett befästande av det tidigare avståndstagandet. Just därför är exkluderingen av en 

mänsklig kropp från verken en mycket effektivare metod. Åskådaren blir den utsatte och det 

finns inget som kan riskera att denne riktar sin uppmärksamhet någon annanstans. Det  
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handlar inte om att väcka en önskan om insikt hos åskådaren, utan om att låta insikten drabba  

honom/henne. 

   Slutligen finns det ytterliggare en högst relevant aspekt att beakta när det gäller avsaknaden 

av en mänsklig kropp och det är det faktum att konstnären genom detta grepp undkommer att  

ge sig in på en helt annan arena, där den problematik som verken framställer skulle kunna 

reduceras till en specifik kategori. För en mänsklig kropp för med sig en mängd andra ämnen: 

kön, ålder, hudfärg, tillstånd i vilket det visas (t.ex. naket eller påklätt (och en kulturell 

innebörd som eventuella kläder kan förmedla)). Detta hade inneburit att verken skulle kunna 

tolkas som framställningar av en teoretiskt specifik problematik (feminism, politik, etnicitet, 

etik,) och detta hade i mitt tycke medfört att verkens slagkraft hade förminskats betydligt. 

Istället framstår det förtryck som uppmärksammas som något universellt, något som berör alla 

individer i samhället (inte enbart en specifik grupp människor). Helen Hills konstaterar att 

osynlighet är en försäkran om ordning (Hills i Durning och Wrigley, 2000, s.91). I fallet med 

Hatoums tre verk blir den förtryckta individens osynlighet en försäkran om att budskapet inte 

kan blundas för och därigenom också en försäkran om att den som skapat verket behåller sin 

kontroll över den som betraktar det. 

   Detta kapitel har tittat närmare på konstnärens tillvägagångssätt och försökt skissera någon 

form av strategi som hon kan sägas använda sig av i sitt försök att förmedla det tänkta 

budskapet. Det framgår tydligt att konstnären är väldigt manipulativ och att hon genom sin 

framställning också försöker etablera en bestående kontroll över betraktaren och dennes 

upplevelse av verken. Så på ett sätt skulle man kunna anklaga Hatoum för att i vissa 

avseenden vara lika förtryckande som det system hon kritiserar. Men då är det viktigt att 

komma ihåg en idé som Foucault lägger fram, och som jag nämnde i uppsatsens början, 

nämligen att makt och vetande förutsätter varandra. All form av kunskapsproduktion är 

maktkonstituerande. Det handlar alltid om att en person har kunskap som en annan inte har 

och därför utgår all form av kunskapsförmedling utifrån ett maktförhållande. Det faktum att 

en person besitter information som en annan inte har, gör att denne själv kan bestämma på 

vilket sätt han/hon vill förmedla denna information till den andre. På detta sätt förhåller det 

sig med Hatoums verk också. Hon försöker göra åskådaren uppmärksam på något som denne 

inte känt till tidigare och för att detta ska fungera måste hon välja ett fungerande och effektivt 

tillvägagångssätt. En exponering av de förtryckande strukturerna är, enligt Giddens, ett sätt att 

försöka få till en motreaktion och därmed en eventuell förändring. Som konstnär kan man 

alltså spela en avgörande roll i kampen mot systemet. Hatoum försöker uppenbara dessa 

strukturer för den enskilda individen och därigenom lägga en grund för en eventuell 
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förändring. Men viktigt att komma ihåg är att all form av kritik har sin utgångspunkt i det den 

kritiserar. Det är omöjligt att ställa sig utanför det hela, en individ kan inte inta en neutral 

plats och tro att han/hon kan se det hela ur en objektiv observatörs synvinkel. Hatoums konst 

är en del av det samhälle som i hög grad är byggt på just det system som hon försöker 

kritisera och därmed är hon också en del av systemet. Därför är det inte särskilt konstigt att 

hon i sin kritik använder sig av metodiska grepp som förknippas med detta system. Vad hon 

försöker att göra är att effektivt använda dessa grepp och tekniker för att vända dem emot dess 

upphovsman/män.  

   För att knyta an till panoptikonmodellen, vars grundläggande människosyn var att individen 

(i det här fallet fången) var ett objekt om vilken information skall inhämtas (och förmedlas till) 

och inte ett subjekt med vilken det gäller att ha en kommunikation med, så är det en tanke 

som i grunden även figurerar hos Hatoum. För det är onekligen så att Hatoum intar en 

utgångspunkt där åskådaren utgör ett objekt som en viss information (ett budskap) skall 

förmedlas till. Men poängen här att informationen i grund och botten handlar om åskådaren 

själv. Det är information som i allra högsta grad berör honom/henne och dennes egen tillvaro. 

Så Hatoums sätt att se åskådaren i form av ett objekt är ett steg i ett försök att etablera en 

kommunikation som skall resultera i att denne genom den information som han/hon får skall 

kunna förverkliga sig själv i form av ett subjekt. Att uppenbara den förtryckande strukturen 

för individen är ett försök att förse denne med en bättre förståelse av de faktorer som spelar en 

central roll i dennes tillvaro och därmed ge honom/henne en möjlighet att i högre grad på 

egen hand ta de beslut som formar ens egen vardag. Självklart är det inte så att konstnären 

därmed skall ses som någon form av en revolutionär/reaktionär ledare i en stor revolt eller 

något liknande. En sådan uppfattning är egentligen av helt fel slag och då har man tyvärr 

missuppfattat hela argumentet. För det handlar som sagt inte om en kollektiv kamp mot någon 

utomstående fiende. Vad Hatoum genom sina verk kan sägas göra är att producera 

kontinuerlig medvetenhet. Detta i sin tur är ingen garanti för att det faktiskt sker någon form 

av förändring (eller att det bidrar till något överhuvudtaget), för det handlar om individer, 

komplexa personligheter som alla på något sätt skiljer sig från varandra och där varje 

människa kommer att reagera på sitt eget sätt. Så medvetenheten är inget försäkran om att 

något har åstadkommits. Däremot är den otroligt värdefull, för om det någonsin skall kunna 

ske en förändring, så är medvetenheten en absolut nödvändighet. 
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Slutdiskussion  
Den diskussion som jag så här lång har fört har till största del varit inriktad på själva 

framställningen och verken har hela tiden haft en central plats. Men som avslutning vill jag 

gärna rikta uppmärksamheten på tolkningen av verken och därigenom också få till en kritisk 

förhållning till mitt eget tillvägagångssätt. För det är onekligen så att infallsvinklarna är lika 

många som ens tankesätt tillåter de att vara. Alla som skriver om verken och därigenom  

genomför en tolkning av dem, har en teoretisk bakgrund som de kommer ifrån. Oavsett vad 

ens syften och målsättningar med tolkningen är så måste man alltid ta ha en utgångspunkt, 

man måste börja någonstans. Därför är det helt relevant att ställa frågan varför mitt 

tillvägagångssätt/infallsvinkel lämpar sig bättre än andra och vad som egentligen är dess 

förtjänster. Att min utgångspunkt skulle vara �den rätta� tänker jag inte ens börja kommentera, 

för jag delar inte uppfattningen att konstverk bör ses i form av paketerade gåtor som har en 

färdig lösning och där det bara gäller att hitta �den rätta� infallsvinkeln så kommer man fram 

till det �sanna� svaret. I grund och botten är alla utgångspunkter lika mycket värda, eftersom 

vad det egentligen handlar om är att i slutändan övertyga andra om att den som man själv har 

valt är en som fungerar. För det förhåller sig med den konstnärliga kritiken av verken på 

samma sätt som med den direkta upplevelsen av dem: den görs av individer, komplexa 

personligheter som alla på något sätt skiljer sig från varandra och där varje människa kommer 

att reagera på sitt eget sätt. 

   Vad jag däremot tänker göra är att lägga fram vissa argument som enligt min mening visar 

på fördelar med det tillvägagångssätt som jag har valt och här tänker jag använda mig av 

Johanna Druckers resonemang kring behovet av ett övergivande av traditionella för- 

hållningssätt i samband med tolkningen av samtida konst. Det som Drucker huvudsakligen 

kritiserar är den akademiska traditionen av konstkritik där tolkningen går ut på att kunna 

kategoriplacera verket och ett begrepp vars validitet hon starkt ifrågasätter är autonomi 

(Drucker, 2005, s.50). Föreställningen om ett verks eller en konstnärs autonomi kommer från 

en tradition som antar att en kritik kan utföras helt oberoende av det som man kritiserar. 

Konstnären anses vara en person med möjlighet att observera ett skeende utifrån, helt 

opåverkad av de faktorer som utgör detta skeende. Men i dagens samhälle där gränsen mellan 

det lokala och det globala samt det privata och det offentliga nästan helt har suddats ut, är 

autonomibegreppet helt oanvändbart. Istället är det viktigt att erkänna det faktum att all form 

av kritik måste ske inifrån. Om de tre verken av Mona Hatoum sågs utifrån föreställningen 

om att hon som konstnär betraktar allting från en neutral position, är risken ganska stor att  

dessa (pga. konstnärens manipulativa och auktoritära tillvägagångssätt) istället kan uppfattas 
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som ett stöd av det förtryckande system som de egentligen försöker kritisera. 

   En tanke som Drucker lyfter fram som en viktig insikt och en nödvändig utgångspunkt för 

tolkning av samtida konst är behovet av att som kritiker erkänna att verket i fråga är en 

kombination mellan idé och material (Drucker, 2005, s.77). Denna föreställning sätter fingret 

på något som jag anser är essentiellt i uppfattningen av samtida konst, nämligen ett 

erkännande av att ett verks estetiska kvalitéer spelar en lika stor roll som den teoretiska idén 

som det försöker förmedla. För en persons upplevelse av ett verk börjar alltid med det visuella 

intrycket av det. Att kunna se ett verk är en förutsättning för att kunna uppleva det. De tre 

verken som denna uppsats har kretsat kring fungerar som ett tydligt exempel på denna 

problematik. Dess estetiska kvalitéer är något som inte får förbises, för de utgör en 

grundläggande del i den övergripande upplevelsen. Det finns något estetiskt tilldragande med 

exempelvis de starkt glödande stålrören i kombination med de blodröda väggarna i The Light 

At The End, och spänningen som uppstår i mötet mellan detta starkt belysta område och det 

hotande mörkret som finns runt omkring. Samma tilldragande kraft finns i de skuggor som 

täcker väggarna i Light Sentence och i det stora ljusspelet som utgör kärnan i Current 

Disturbance. Viktigt att förstå här är att det inte handlar om små betydelselösa detaljer, utan 

om aspekter som är en grundläggande del i konstnärens försök att etablera ett förhållande 

mellan verk och åskådare. Dessa utgör en part av konstnärens övergripande strategi och är 

viktiga för förmedlandet av det budskap som hon vill få fram. Det är just denna samman- 

kopplade relation mellan ett verks estetiska kvalitéer och den problematik som verket försöker 

uppmärksamma som i mitt tycke är något som vissa andra tolkningssätt har en tendens att 

missa. För att exemplifiera vad jag menar tänker jag hypotetiskt anta att man intar en annan 

utgångspunkt i sin analys av Hatoums verk och diskutera ett eventuellt resultat av detta. En 

möjlighet är att fokusera på att konstnären är en kvinna och därför ta en feministiskt betonad 

infallsvinkel. Det förtryck som verken framställer kan då specifikt ses som ett uttryck för ett 

förtryck av kvinnan och det system som uppenbaras ses förmodligen i form av en patriarkal 

struktur. En annan utgångspunkt är den som fäster uppmärksamheten på att konstnären 

kommer från Libanon och därmed väljer att se verken som en problematisering av en specifik 

konflikt. Framställningen blir då ett uttryck för ett etniskt förtryck och därmed tillkommer 

bestämda politiska och historiska aspekter som är förknippade med denna konflikt.  

Dessa tillvägagångssätt är lika giltiga som alla andra, men i mitt tycke finns det framförallt en 

nackdel med dem och det är det faktum att de reducerar framställningen till något som är 

bundet till en specifik grupp människor och inte till samhället i stort. Verkens abstrakta 

slagkraft förminskas också betydligt eftersom dess beståndsdelar antas direkt syfta till redan 
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existerande platser och företeelser. Utställningslokalen blir inte längre ett eget rum (space) 

utan snarare en representation av en redan befintlig plats (place). Vidare så riskerar ett sådant 

förfaringssätt att resultera i en situation där det i många avseenden handlar om att verken ses i 

form av färdiga paket som innehåller en �riktig� sanning.  

   Fördelen med en öppnare inställning som utgångspunkt är att den ändå tillåter slutsatser 

som är specifikt bundna till en teoretisk bakgrund. Den diskussion kring verken som denna 

uppsats har fört utesluter inte att man kan dra feministiska, postkoloniala, formalistiska eller 

några andra slutsatser. Det är upp till var och en att ta diskussionen i den riktning som 

han/hon vill. Men en snävare utgångspunkt som direkt från början har bestämt sig för att 

reducera den framställda problematiken till något specifikt riskerar att utesluta flera 

användbara alternativ. I något förenklad form kan man säga att det handlar om att ge sig ut på 

en färd där målet är att öppna så många dörrar som möjligt och därmed erbjuda olika vägar att 

ta, istället för att ge sig ut på en vars mål är att stänga så många dörrar som möjligt så att det 

till slut bara återstår en väg att följa.    

Ett uttryck som Drucker formulerar kan enligt min mening fungera som en väldigt bra 

beskrivning av vad samtida konst i grunden går ut på och hur den bör ses: �the transformation 

of experience into aesthetic artifact� (Drucker, 2005, s.88.). Men det viktiga är att bevara 

möjligheten av att denna erfarenhet/upplevelse är något som har en universell/existentiell 

omfattning och som berör alla människor, inte enbart en utvald grupp. 

 

Sammanfattning          
Denna uppsats har, med bl.a. Michel Foucaults teorier om övervakning och disciplinering av 

människan samt Anthony Giddens funderingar kring det institutionella förtrycket som 

bakgrund, undersökt framställningen av de bakomliggande strukturerna i samhället i tre verk 

av Mona Hatoum. Centrala aspekter har varit framställningen av begrepp som förtryck, 

övervakning och disciplin, konstnärens tillvägagångssätt och dennes förhållande till åskådaren, 

det arkitektoniska rummets roll i upplevelsen av verken samt förhållandet mellan kunskap och 

makt. Framställningen vittnar om ett försök från konstnärens sida att genom en etablering av 

ett självständigt rum isolera åskådaren och därmed också eliminera eventuella störnings- 

moment i dennes identifikation med verket. Målet med konstnärens budskap är att hos 

betraktaren försöka skapa en medvetenhet om de förtryckande strukturer som konstituerar 

dennes vardag och därmed lägga en grund för en mer reflektiv och kritisk förhållning 

 till sin tillvaro. I sitt försök att förmedla sitt budskap har konstnären tillämpat ett 
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metodiskt och väldigt manipulativt tillvägagångssätt. Men detta är gjort utifrån en 

medvetenhet om att den kritik som utförs är en del av det system som den kritiserar och 

därmed är det också ett sätt att problematisera förhållandet mellan makt och kunskap. 

   Slutligen förs det också en diskussion kring olika infallsvinklar och tolkningsmöjligheter, 

där mitt eget tillvägagångssätt jämförs med andra i ett försök att vissa på de fördelar som jag 

anser detta har att erbjuda.  
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