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1. INLEDNING 
Som ung konstnär upplevde jag på 1980- och 90-talet att det hände underliga saker i konstvärlden. 

Elin Wikström stod utanför systembolaget i Göteborg och delade ut enkronor till den som ville ha. 

Ann-Sofi Sidén smorde in sig med lera och blev den stumma lerdrottningen Queen Mud och Jörgen 

Svensson bjöd in till seminarium med Cindy Sherman och andra stjärnor i en lägenhet i Haga. 

Stjärnorna dök dock aldrig upp, de var inte ens kontaktade. Besvikelsen och ilskan hos åhörarna blev 

stor och dessa känslor var det konstnärliga undersökningsobjektet.
1
 Själv var jag djupt inne i frågor 

som handlade om färgtemperaturer, former och ytor i mitt arbete med det måleriska hantverket. 

Datorer och nya media blev snart tillgängliga redskap för konstnärer och på utställningar blev video, 

ljud och projektioner vanliga. Jag upplevde att det fanns två olika konstnärliga världar, en materiell 

och en immateriell. Konstnären producerade inte längre värdefulla konstobjekt utan utförde 

relationella konstprojekt. Allt sedan dess har jag försökt förstå vad som händer med konsten.   

2. SYFTE 
Dematerialiseringen av konsten är inget nytt fenomen, den har pågått länge. På 1950-talet sålde Yves 

Klein immateriella bildzoner och under konceptkonsten på 1960- och 70-talet menade man att 

konsten kunde vara en idé. Joseph Beuys hävdade att hans största konstverk var att vara lärare och 

att redan formandet av tankar är skulptur.
2
 Dagens konstprojekt, installationer och virtuella verk har 

föregåtts av en mängd konstnärliga undersökningar och ifrågasättanden. Konsten skulle inte ha sett 

ut som den gör i dag om inte neoavantgardet på 1960- och 70-talet ställt viktiga frågor om 

varufieringen av konsten, om institutionerna, om betraktaren och upphovsmannen. Under 

minimalismen var det objekt av ren fakticitet som fick tjäna som agenter för frågorna, under 

konceptkonsten var det relationella processer, aktioner och happenings och i dag är det sociologiska 

och etnografiska diskurser och frågeställningar, det vill säga ”dematerialiserade oting” som väcker 

frågor. Jag vill undersöka två frågeställningar:  

Vilka skeenden i samhället har lett till att konsten har dematerialiserats? 

På vilket sätt påverkar konstens dematerialisering konstnärens roll och funktion som upphovsman?  

 

  

 

 

 

 

 
                                                
1 Folke Edwards, ”Det fjärde avantgardet”, Från modernism till postmodernism, Lund: Bokförlaget Signum, 2000, s. 343 
2 Lucy Lippard, ”Flyktförsök”, Sven-Olov Wallenstein red., Konceptkonst, Skriftserien Kairos 11, Stockholm: Raster Förlag, 
2006, s. 267  
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3. METOD/TEORI/TIDIGARE FORSKNING 
I min undersökning av konstens dematerialisering vill jag åberopa åtminstone fyra teorifält som 

behandlar materiella och immateriella förhållningssätt till konsten.  

 Lucy Lippard, Sol LeWitt, konceptkonstgruppen Art & Language och Joseph Kosuth var överens 

om att konsten är en idé och tankeprocess som inte alltid behöver materialiseras. Språklig analys och 

andra immateriella substanser kan i stället tjäna som skulpturalt material. 

 Miwon Kwon skriver att permanens, kontinuitet och stabilitet i dag ses som bakåtsträvande 

egenskaper i konstnärlig praktik medan nomadism, instabilitet, tvetydighet och impermanens ses som 

avantgardistiska och progressiva.
3
 Kwon och Hal Foster menar att den platsspecifika konsten har gått 

från att vara geografiskt bestämda platser till att vara virtuella eller diskursiva sajter där verken allt 

oftare är sociala projekt som befäster skillnader och orättvisor i stället för att minska dem.
4
  

 Rosalind Krauss kallar vår tid den ”postmediala” och menar att förkastandet av det konstnärliga 

mediet har blivit en allmän hållning inom konsten. Hon ser det som sin uppgift att förespråka mediet 

som en uppsättning regler att förhålla sig till och menar att vi behöver omformulera mediet och söka 

nya sätt att arbeta med det.
5
  

 Dematerialiseringen av konsten är parallell med annan dematerialiserande samhällsutveckling. 

Immateriell form utvecklas runt omkring oss, på internet och i virtuella världar. Lev Manovich 

skriver att form har ersatts med informationsflöden och att de nya formerna inte är möjliga att 

definiera och iaktta direkt. Han talar om ”info-estetik” som handlar om att göra information visuell 

och begriplig.
6
 Människan är i dag sysselsatt med information och koder istället för ting, skriver 

Villem Flusser. Man kan inte längre tala om att människan utför arbete, menar han och kallar dagens 

människa för ”homo ludens”, den lekande människan, för vilken livet är ett skådespel bestående av 

sensationer.
7
 Arne Kjell Vikhagen menar att vi har en stark drivkraft att utforska och leka och att vi 

gör detta i de nya virtuella världarna på internet.
8
 

 Kring dessa teorier ska jag resonera och kommer också kort att relatera till andra teoretiker som är 

relevanta i olika sammanhang. Jag kommer också att undersöka några av de konstnärsroller som 

antagits när konsten dematerialiserats och har valt ut ett antal verk att diskutera för att exemplifiera 

mina resonemang. Till sist kommer jag att spekulera över hur konstinstitutionerna kan komma att se 

ut i framtiden och hur den dematerialiserade konsten kan kategoriseras, återskapas och presenteras 

för kommande generationer. 

                                                
3 Miwon Kwon, ”By way of a conclusion: one place after another”, One place after another Site-specific art and locational identity, 
Cambridge: The MIT Press, 2004, s. 160 
4 Kwon, One place after another, 2004, s. 138-139; Hal Foster, Return of the real, Cambridge: The MIT Press, 1996, s. 191, 196  
5 Rosalind Krauss, A voyage on the North Sea: Art in the age of the post-medium condition, New York: Thames & Hudson Inc., 
2000, s. 56 
6 Lev Manovich, Info-aesthetics, Book proposal, 2004, www.manovich.net  
7 Villem Flusser, ”Otinget”, Torsten Weimarck red., Design och konst. Om gränser och överskridanden., Skriftserien Kairos nr 
8:2, Stockholm: Raster Förlag, 2003, s. 170-176 
8 Iller, 2007, media1.vgregion.se/regionbibliotek/iller/arkiv/2007_10/arnekjell_longversion.mp3 
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 Richard Serra Tilted Arc, 1981, nedmonterad 1989 
 Webb: www.pbs.org/wgbh/cultureshock/flashpoints/visualarts/tiltedarc_big2.html 
 
 

  

  

  

  
 Eva Hesse Untitled (Rope Piece), 1970  
 Webb: www.nytimes.com/imagepages/2006/05/12/arts/12hess_slidetwo.html 
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4. DEN DEMATERIALISERADE KONSTENS GENEALOGI 
Min beskrivning av dematerialiseringsprocessen i konsten tar sin början i minimalismen då man 

började uppfatta konstupplevelsen som en process i tiden, beroende av rummet och betraktarens 

perception och då platsspecifik skulptur växte fram som ett motstånd mot modernismens 

lyxkonsumtion av konst. 

 Poststrukturalismen förde med sig en insikt om att även de till synes mest ”neutrala” system är 

förbundna med den politiska och ekonomiska makten. Institutioner skulle skärskådas och konsten 

som investeringsobjekt ifrågasättas. Förgänglighet och nya immateriella sätt att skapa konst 

undersöktes tills mediet var helt bortrationaliserat och konsten totalt dematerialiserad. Rosalind 

Krauss menar att vi i vår tid, ”the post-medium condition”, måste finna nya sätt att arbeta med 

mediet, med teknik och material. Med informationssamhället kommer nya dematerialiserade former. 

Information är en ny readymade som bearbetas och sänds vidare. Jag ska nu resonera kring konstens 

dematerialisering och olika aktörers roller och förhållningssätt i detta skeende. 

4.1 Minimalismen 
Konstens centrum hade på 1960-talet förflyttats från Paris till New York där minimalismen 

behärskade konstscenen. Den var en reaktion på den abstrakta expressionismens personliga, 

metafysiska måleri som hade det undermedvetna som främsta inspirationskälla. Den var också en 

följd av den inflytelserike konstkritikern Clement Greenbergs formalistiska teorier om konstarternas 

renodling. Han skrev i Det modernistiska måleriet 1960 att den logiska utvecklingen av konsten låg i en 

förädling av det som var specifikt för varje konstform.
9
 I måleriet var det färgen och de ytmässiga 

och optiska kvaliteterna. Berättande motiv skulle undvikas då de inte hörde till den rena bildkonsten. 

Måleriet skulle inte röra sig över gränserna till andra konstarter. Dess problem var interna. 

Greenbergs texter möjliggjorde minimalismen; den tycktes vara en oundviklig konsekvens av hans 

teorier. Själv tyckte han att minimalismen gick för långt, dess objekt var innehållslös materialitet, de 

var inte konst mer än en dörr eller ett bord var konst. Det var förstås menat nedsättande, men det 

var precis vad minimalisterna var ute efter; uttryckslösa, konkreta objekt som inte var personliga.
10

 

Inom dans, musik och teater försökte man uppnå liknande effekter. John Cage sa: ”Vi måste göra 

musik som är som möbler”.
11

 Den feministiska konstkritikern Lucy Lippard menade att monotonin i 

minimalismen i sig var en avantgardistisk gest som utmanade tråkighet och repetition.
12

 

Minimalismen betraktas av många som den sista modernistiska stilen och övergången till 

postmodernismen. 

                                                
9 Clement Greenberg, ”Det modernistiska måleriet”, Ingamaj Beck red., Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos nr 1, 
Stockholm: Raster Förlag, 1996, s. 28-29 
 10 Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, Sollentuna: Håkan Nilsson, 2000, s. 76 
 11 Matthew Shlomowitz, ”Cage´s place in the reception of Satie”, 1999, www.af.lu.se/~fogwall/article8.html 
 12 Jonathan Fineberg, ”In the nature of materials: The later sixties”, Art since 1940 Strategies of being London: Laurence 
King Publishing, 2000, s. 294 
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4.1.1 Den utvidgade upplevelsen  
Minimalisternas verk intog rummet, taket och golvytan, ett förhållningssätt som aktualiserats av 

exempelvis Jackson Pollocks actionpainting.
13 Konstupplevelsen uppfattades som mer komplex än 

tidigare; den var en fenomenologisk upplevelse som inbegrep perceptuella, ljusmässiga och rumsliga 

förhållanden. Objekten var ofta stora i jämförelse med den mänskliga kroppen och krävde fysisk 

närvaro och deltagande av betraktaren som blev tvungen att hålla ett visst avstånd för att omfatta 

objektet. Modernismen betraktade konstupplevelsen som enbart rumslig, inte tidslig. Minimalisterna 

trodde inte att ett verk kunde uppfattas med en enda blick utan som en process i tiden.  

 Skulptören Robert Morris skrev i Anteckningar om skulpturen 1968 att minimalistisk skulptur 

handlade om ett verkligt rum och verklig tyngdkraft.
14

 Komplexa former och spår av hantverk skulle 

undvikas då de tenderade att falla isär perceptuellt och medförde att relationer till olika delar 

uppstod. Betraktaren förlorade upplevelsen av helheten och leddes ut ur rummet som objektet 

existerade i. En stark och konstant form, som en kub, uppfattade man i stället direkt, men 

upplevelsen av den skedde i tiden. Formen fanns i medvetandet men erfors inte känslomässigt. Det 

ökade betraktarens medvetenhet om rummet, menade Morris. Upplevelsen av rummet blev på så sätt 

starkare än när man rörde sig kring figurativa skulpturer där man från varje perspektiv fick en ny bild, 

förlorade sig i detaljer och drogs in i verkets intima sfär. I det minimalistiska objektet fanns inget 

inre, utan enbart en yttre upplevelse, skrev Morris vars text tydliggör minimalismens förskjutning av 

fokus från objektet till betraktarens upplevelse av det. 

4.1.2 Specifika objekt 
Donald Judd skrev Specifika objekt 1965 som en slags minimalistisk programförklaring.

15
 Ett verk 

behöver bara vara intressant för att vara bra och de bästa nya verken är varken skulptur eller måleri 

utan tredimensionella objekt som inte utger sig för att vara något annat än vad de ser ut att vara, 

skrev han. De nya objekten är de mest sanna och intressanta då allt måleri är föreställande i viss mån 

och därmed försöker vara något det inte är, menade Judd.
16 Objektet skulle vara objektivt och sakligt, 

det skulle vara ren fakticitet utan budskap eller associationer. Ordningen i verket skulle bestå av 

upprepade geometriska former i serier utan centrum.
17

 Minimalismen var typiskt amerikansk med 

enkla former och industriella material, inte som den europeiska konsten med sin illusionism och 

balanserande relationer, skrev Judd.  

  

                                                
13 Mark Godfrey, ”A string of nots: Eva Hesse´s hanging sculpture”, Sussman & Wasserman, Eva Hesse Sculpture, New 
Haven: Yale University Press, 2006, s. 32 
14 Robert Morris, ”Anteckningar om skulpturen”, Ingamaj Beck red., Från 60-tal till cyberspace, Skriftserien Kairos nr 3, 
Stockholm: Raster Förlag, 1997, s. 19-35 
15 Donald Judd, ”Specifika Objekt”, Sven-Olov Wallenstein red., Minimalism och postminimalism, Skriftserien Kairos nr 10, 
Stockholm: Raster Förlag, 2005, s. 55-69 
16 Fineberg, ”In the nature of materials: The later sixties”, Art since 1940 Strategies of being, 2000, s. 299 
17 Donald Judd, ”Specifika Objekt”, Minimalism och postminimalism, Kairos nr 10, 2005 
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 För modernisterna Clement Greenberg och Michael Fried var det bara det mediespecifika som 

kunde garantera kvalitet. Minimalismen var varken måleri eller skulptur, vilket för dem utgjorde det 

största problemet med den. Den kunde därmed inte bedömas efter traditionella kvalitetsbegrepp. Att 

de nya objekten varken var skulptur eller måleri var det som var deras styrka, menade Judd. Det var 

det som gjorde dem till ”specifika objekt”.
18

 Frånvaron av illusoriska kvaliteter var alltså något som 

Greenberg och Fried såg som en negativ egenskap medan det var en positiv egenskap för Judd.  

 Michael Fried skrev i Konst och objektalitet 1967 att objekten inte alls var så avhumaniserade och 

neutrala som de utgav sig för att vara, utan var degenererade och obotligt teatraliska och teater var 

inte konst.
19

 Betraktaren blev indragen av objektets, pseudopersonens, sceniska närvaro så fort han 

kom in i samma rum som det. Objektet markerade med sin storlek och sina aggressiva egenskaper ett 

avstånd till betraktaren, både fysiskt och psykiskt. Att möta ett minimalistiskt objekt kan vara 

obehagligt; verket tycks konfrontera betraktaren, vara i hans väg, menade Fried. Precis som teatern 

har en publik kräver också minimalistiska verk det, de tycks vänta på sin publik och är ofullständiga 

utan betraktare. Fried ansåg att det fanns ett tidsförlopp i upplevelsen som inte hörde hemma i 

bildkonsten som inte ska vara performativ.  

 Minimalismen öppnade för en yttre situation. Betraktarens upplevelse skapade verkets betydelse 

och föreställningen om det konstnärliga geniet reducerats bort. Trots detta så förblev autenticitet och 

upphovsman viktiga begrepp. När det konstnärliga hantverket försvunnit med industriell produktion 

blev konstnären den som hade makt att godkänna och auktorisera en nytillverkning.
20

  

 Panza Collection godkände inför en utställning en nyproduktion av verk de ägde av Donald Judd 

och Carl Andre. Originalverken var industriellt producerade och nytillverkades efter detaljerade 

instruktioner. De nyproducerade verken blev identiska med sina förlagor, men eftersom Judd och 

Andre inte blivit kontaktade och inte hade godkänt eller övervakat nytillverkningen motsatte de sig 

indignerat denna och betraktade de nyproducerade verken som ogiltiga förfalskningar.  

4.1.3 Maktens retorik 
Minimalismens objekt var kalla och brutala uppvisningar av makt som upprätthöll befintliga 

strukturer, påstår Anna C. Chave i Minimalismen och maktens retorik 1990.
21

 Dess industriella material 

och stränga formspråk tillsammans med en stor skala och tyngd gav objekten auktoritet. 

Minimalismen framträdde vid en tidpunkt då många i samhället strävade efter att förändra 

maktstrukturer. Maktens våld var synligt och motstånd växte fram från vänsterhåll. Minimalisterna sa 

sig vara vänsterorienterade men det var inte lätt att uppfatta, menar Chave. Deras objekt innehöll inte 

någon moralisk känsla eller någon formulerad kritik mot samhället. Minimalismen blev hatad av 
                                                
18 Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, 2000, s. 74-75 
19 Michael Fried, ”Konst och objektalitet”, Minimalism och postminimalism, Kairos nr 10, 2005, s. 95-123 
20 Kwon, ”Unhinging of site-specificity”, One place after another, 2004, s. 39-42 
21 Anna C. Chave, ”Minimalism and the rhetoric of power”, Frascina & Harris, Art in modern culture, London, Phaidon 
Press Limited, 2006 s. 264-281 
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allmänheten, kanske för att den speglade samhällets tommaste, kallaste sida, när visioner av något 

annat var vad som egentligen behövdes. Många betraktade minimalismen som en auktoritär form av 

vit, manlig makt.
22

  

 I Richard Serras Corner Prop från 1969 balanserade en blykub någon meter upp i luften, endast 

stöttad av väggen och ett blyrör. Stor skala och obalans var centrala inslag i Serras verk som ingav en 

känsla av livsfarligt hot och demonstrerade verklig balans och tyngd samt skillnaden mellan fixerade 

och provisoriska förhållanden.
23

 Serras ”props” var instabila och har rasat och skadat, t.o.m. dödat en 

människa vid ett tillfälle. Hans Skullcracker Series från 1969 bestod av obalanserade höga travar med 

tunga stålplattor.
24

 Betraktarens säkerhet behandlades med förakt, menar Chave. Verken inte bara såg 

farliga ut, de var farliga.  

 Den retorik Judd använde i Specifika objekt, när han beskrev den nya konsten, var fylld av 

könskodade ord som plain power och strong, aggressive materials. I konsthistoriens språk har det länge 

varit så man beskriver ”bra” verk; kraftfull, auktoritär och mästerlig medan det som är flexibelt och mjukt 

är patetiskt och komiskt. Judds text antyder ingen önskan om att ändra på det. Judd menade att hans 

konst inte hade något med samhället att göra, han tänkte inte tjäna några institutioner eller någon 

konstteori och anledningen till att museum och samlare köpte hans konst var att de inte förstod att 

den var emot det mesta i samhället. Chave menar att Judds verk inte alls var skilda från samhället och 

att hans popularitet hos samlarna berodde på att hans estetik överensstämde med deras ideal och 

värderingar.  

4.2 Poststrukturalismen 
På 1960-talet var många konstnärer intresserade av strukturalismen. Minimalisternas antisubjektivism 

och antikompositionella tänkande, deras intresse för det seriella och slumpen stämde överens med 

strukturalismens förnekande av individens upplevelse av tillvaron.
25

 Strukturalismen tolkade teckens 

och symbolers betydelse som delar i ett system. Språket var ett system av tecken med inre 

beroendeförhållanden mellan ingående element, där det enskilda tecknet skapades genom sin olikhet 

i förhållande till andra tecken. Man såg alla aktiviteter som system styrda av regler, autonoma 

självreglerande strukturer vars ordning kom från själva materialen de organiserade. Den 

strukturalistiska teorin kunde användas på den moderna konstens tydligt separerade discipliner.
26

  

 Poststrukturalismen uppstod genom insikten att system inte är autonoma. Diskurser är alltid 

laddade av maktrelationer och subjektet styrs av verkande strukturer som det är omedvetet om. På 

Sorbonne i Paris revolterade studenter 1968 mot Vietnamkriget och mot konservativ politik. Lokaler 

                                                
22 Fineberg, ”In the nature of materials: the later sixties”, Art since 1940 Strategies of being, 2000, s. 294 
23 Fineberg, ”In the nature of materials: the later sixties”, Art since 1940 Strategies of being, 2000, s. 321 
24 Chave, ”Minimalism and the rhetoric of power”, Art in modern culture, 2006, s. 274 
25 ”Poststructuralism and deconstruction”, Hal Foster, Rosalind Krauss, Benjamin Buchloh, Yve-Alain Bois, Art since 
1900, New York: Thames & Hudson Inc., 2004, s. 44-45 
26 ”The predicament of contemporary art”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 671-672 
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ockuperades och polis kallades in och ingrep. Händelsen var viktig för utvecklingen i konstvärlden. 

Det stod klart att den förmodat neutrala och objektiva platsen för lärdom, universitetet, var 

ideologiskt sammanlänkad med den styrande makten. Vedertagna begrepp och maktstrukturer 

ifrågasattes på bred front. Filosofen Michel Foucaults teorier om icke-erkända samband togs upp av 

konstnärer som Daniel Buren, Hans Haacke och Marcel Broodthaers i syfte att uppdaga intressen 

som verkar i det fördolda i konstvärlden. Den konstnärliga institutionskritiken var född.
27

  

 Filosofen Jacques Derrida introducerade ”dekonstruktion” som blev ett viktigt redskap för många 

konstnärer. Dekonstruktion bygger på att man söker motsättningar, dikotomier, binära par, och 

kastar om dem, dekonstruerar dem. Varje slutsats bygger på en argumentation som man kan plocka 

sönder genom att visa att allt är konstruerat via tidigare argumentationer och slutsatser. Man 

dekonstruerade föreställningar som betraktats som ”sanningar” men som nu visade sig vara 

ideologiska konstruktioner.
28

 Postmodernismen var i mycket en tillämpning av poststrukturalismen. 

Den förde med sig genomgripande förändringar av sociala och kulturella värden i samhället. 

Västerlandets hegemoni och maktstrukturer ifrågasattes. Föreställningen om den självständigt 

skapande konstnären dekonstruerades då man menade att han är underordnad kollektiva strukturer 

och beroende av konstvärlden. Litteraturkritikern och filosofen Roland Barthes essä The death of the 

author från 1967 fick stort genomslag. Betraktaren blev en aktiv medskapare och hans upplevelse var 

viktigare än konstnärens intentioner i skapandet av betydelse i ett verk. En förskjutning av fokus från 

sändare till mottagare ägde rum.   

4.3 Att omdefiniera det platsspecifika 
Platsspecifik konst infördes av minimalismen i mitten av 1960-talet. Den var en kritik mot 

modernismens skulptur som var oberoende av sin plats och därmed en lyxvara som cirkulerade i det 

kapitalistiska samhället. Minimalisterna hävdade att betraktarens upplevelse skapade verkets betydelse 

och att platsen var del av denna upplevelse, skriver Douglas Crimp i Att omdefiniera det platsspecifika 

1993.
29

 Verket tillhörde sin plats och om platsen förändrades så förändrades också upplevelsen av 

verket. Minimalismen innebar ändå inte en fullbordad kritik av modernismens platslösa skulptur, 

menar Crimp, då den i viss mån accepterade konstens institutionella rum och dess materiella 

betingelser. Minimalisten Carl Andre hävdade att hans verk var platser, men ansåg inte att platser var 

unika, så hans verk kunde flyttas från en plats till en annan. Om konsten inte har en bestämd plats är 

den hemlös eller autonom och därmed föremål för kommersiell handel, skriver Crimp.  

 I och med institutionskritiken uppfattades platsen som en produkt av rådande ekonomiska och 

ideologiska förhållanden. Richard Serra kritiserade varufieringen av konsten och radikaliserade det 

platsspecifika. Han sa i samband med uppförandet av Tilted Arc att när verket väl är uppfört så är 

                                                
27 Krauss, ”Michel Foucault”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 548 
28 ”Poststructuralism and deconstruction”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 44-45 
29 Douglas Crimp, ”Att omdefiniera det platsspecifika”, Minimalism och postminimalism, Kairos nr 10, 2005, s. 178-180 
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platsen i första hand en funktion av skulpturen. Med platsspecifik konst i dag är det tvärt om; verket 

är en funktion av platsen och kontexten.
30

 Det platsspecifika verket i dag är inte bundet till en plats 

utan ofixerad och impermanent, en icke-repeterbar händelse. Definitionen av plats har förskjutits 

från att vara en fixerad, bestämd fysisk plats till en diskurs, fråga eller virtuell sajt.
31

 Tidig platsspecifik 

konst bekämpade kommersialiseringen av konsten genom att bli immobil och oflyttbar. I dag är den 

mobil och rörlig av samma anledning.  

 Att begreppet ”platsspecifikt” som brukade vara nästan synonymt med kritiskt, har kommit att 

användas så ofta i utställningssammanhang, i ansökningar för projektmedel och i offentliga 

utsmyckningar menar Miwon Kwon är ett uttryck för att även de mest socialt medvetna och 

avantgardistiska konstformer alltid till slut blir normaliserade och därmed fråntagna sina vapen. 

Platsspecifik konst har kommit att representera kritisk praktik i stället för att utföra den.
32

  

4.3.1 Richard Serra Tilted Arc 
I en diskussion om den platsspecifika konsten har Richard Serras Tilted Arc en självklar plats då detta 

verks öde i sig manifesterar frågor viktiga för den platsspecifika praktiken.  

På 1970-talet arbetade konstnärer och arkitekter tillsammans för att skapa platser för rekreation i 

stadsrummet. Man ville att konsten skulle vara användbar och utgöra ett mänskligt inslag i en allt mer 

inhuman stadsarkitektur. Mot denna bakgrund byggdes 1981 Tilted Arc på Federal Plaza i New York, 

nästan 4 m hög och 36,5 m lång. Detta monumentala verk av stål formade en delande barriär på 

torget. Det var för högt att se över och man var tvungen att gå lång väg för att komma runt det. 

Verket uppfattades som hotfullt och skrämmande och människor gick omvägar för att slippa 

konfronteras med det. Det lutade något och demonstrerade verklig tyngd. Skadegörelsen mot verket 

var stor. Människorna som arbetade kring torget gick till domstol för att få verket nedmonterat. En 

man som arbetade på ett kontor vid torget tyckte att verket skulle tas bort då det stängde flyktvägar 

och underströk frånvaron av hopp och glädje. Han menade att verk som föraktar vanlig mänsklighet 

inte kan räknas som ”stora”. Verket försvarades av representanter från konstvärlden som menade att 

utmanande verk behöver tid innan deras konstnärliga språk blir förstått av en bred publik.
33

 Serra 

förklarade att verket var gjort för sin plats och att flytta verket var samma sak som att förstöra verket. 

Det monterades ner och förstördes. 

 Serra tillhörde etablissemanget och de makthavare som gav honom i uppdrag att utsmycka 

Federal Plaza ansåg att hans vision stämde överens med deras egen, menar Anna C. Chave. Tilted Arc 

skulle ha kunnat synliggöra förtrycket i samhället, men istället för att visualisera ett kallt och 

alienerande maktmissbruk agerade verket ut det. Med sitt stränga material, strama form och 

                                                
30 Kwon, ”From site to community in new genre public art”, One place after another, 2004, s. 109-110 
31 Kwon, ”Genealogy of site-specificity”, One place after another, 2004, s. 24, 29-30 
32 Kwon, ”Unhinging of site-specificity”, One place after another, 2004, s. 38 
33 Chave, ”Minimalism and the rhetoric of power”, Art in modern culture, 2006, s. 276-277  
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gigantiska storlek var den som en urbild av minimalismens retorik, menar hon.
34 Serra menade precis 

tvärt om. Han sa sig vilja motarbeta platsen hellre än samarbeta med den och menade att verk som 

byggs innanför de kontextuella ramarna i ett samhälle eller en institution löper risk att ses som 

symboler för densamma. Det är nödvändigt att jobba mot kontextens begränsningar så att verket inte 

kan tolkas som en bekräftelse på tvivelaktig ideologi eller politisk makt.
35

 

 Rosalyn Deutsche menar att nedmonteringen av Tilted Arc var ett förnekande av en särskild typ av 

konst, en konst utan insmickrande egenskaper eller uppenbara vinster för omgivningen, en konst 

som kritiskt ifrågasätter föreställningen om offentliga platser som enhetliga och konfliktfria.
36

 

 Efter Tilted Arc kom en fas av den platsspecifika praktiken då verken skulle vara funktionella och 

fungera som stadsskulpturer eller gatumöbler och samverka med den arkitektoniska miljön. Miwon 

Kwon kallar tiden efter Tilted Arc för ”post-Tilted Arc era”.
37

 Det säger något om vilken betydelse 

verket hade för frågor som gäller den platsspecifika konstens funktion.   

4.4 Konstens dematerialisering 
Konceptkonsten ifrågasatte på 1960-talet både konsten som spekulations- och investeringsobjekt och 

konstvärldens krav på beständighet. Konsten behövde inte längre materialiseras, ansåg man, utan 

kunde mycket väl bestå av en idé eller process i tiden. Nya immateriella konstformer som 

happenings, land art och performancekonst försvårade ägandet av konstverk. Man undersökte om 

konsten kunde finnas i sociala energier som ännu inte betraktades som konst.
38

 Tidsaspekten var 

närvarande i såväl temporala processer som i undersökningar av förgängliga material. Konsten blev 

allt mer dematerialiserad. Marcel Duchamps readymades från seklets början blev åter aktuella. De 

satte frågan om beständiga original på sin spets. Frågan är högst aktuell också i dag, när mycket konst 

skapas i immateriella tekniker. Jag ska här beskriva några av konceptkonstens tankegångar kring 

material, beständighet, förgänglighet och original. 

4.4.1 Eva Hesse – ”…life doesn´t last, art doesn´t last, it doesn´t matter …” 
I Eva Hesses konst var förgänglighet en viktig aspekt och för henne var själva arbetsprocessen 

central. De föjande resonemangen är hämtade från min uppsats Eva Hesse Chaos eats order från 2007.  

 Den kyliga minimalismen väckte ett behov av en närvarande, personlig konst. Postminimalistiska 

tendenser började dyka upp och Eva Hesse var en av rörelsens nyckelfigurer. Hon utgick ifrån 

minimalismens systematiska, stränga och reducerade formspråk men använde sensuella och 

irrationella uttryck och material. Liksom minimalisterna tillverkade hon industriella serier med flera 

likadana verk, men modifierade varje verk för hand så det blev unikt och hade den handgjorda, 

                                                
34 Chave, ”Minimalism and the rhetoric of power”, Art in modern culture, 2006, s. 275-276 
35 Kwon, ”Sitings of public art: integration versus interventoin”, One place after another, 2004, s. 72-75  
36 Kwon, ”Sitings of public art: integration versus intervention”, One place after another, 2004, s. 79-80 
37 Kwon, ”From site to community in new genre public art”, One place after another, 2004, s. 103, 107 
38 Lucy Lippard, ”Flyktförsök”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 278 
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oregelbundna känslan som minimalisterna undvek i sina opersonliga verk.   

 Eva Hesse var en av de första att ta utställningsrummet och dess möjligheter i besittning. Hennes 

skulpturer kunde hänga från taket, slingra sig, sloka, luta sig mot väggarna, breda ut sig på golvet. 

Varje hängning av verken gav dem ett nytt utseende beroende på rumsliga förhållanden och på vem 

som hängt dem. Hennes verk såg inte ut som värdefulla och beständiga investeringsobjekt, de såg 

tillfälliga och slumpmässiga ut. Hon valde obeständiga och taktila material som lera, gips, rep, 

fiberglas och latex. Genom att använda materialet på ”fel” sätt byggde hon in impermanens och en 

känsla av flyktighet i verken. De var en sorts moderna vanitas-motiv, en skarp kontrast till 

minimalisternas beständiga verk i hårda och eviga material. 

 Hesses arbeten i latex har missfärgats och deformerats av tid och tyngdkraft och en del av verken 

är i mycket dåligt skick i dag, så sköra att de riskerar att falla sönder. Av den anledningen är museer 

restriktiva med utlåning av Hesses verk till retrospektiva utställningar. Varje visning av Eva Hesses 

verk kan bli den sista. Medveten om deras förgänglighet sa hon 1970 om sina latexverk: ”At this point 

I feel a little guilty when people want to buy. I think they know but I want to write them a letter and say it is not going 

to last...life doesn´t last, art doesn´t last, it doesn´t matter. I think it is both an artistic and life conflict”.
39  

Eva Hesse hade då insjuknat i en hjärntumör och dog samma år, bara 34 år gammal. 

 En konstnär som arbetade med förgängliga material och gick ett steg längre än Eva Hesse var 

Felix Gonzalez-Torres. Hans Untitled (USA Today) från 1990 bestod av mer än 150 kg godis invirat i 

blått, rött och silvrigt papper, uthällt i en hög i ett hörn likt postminimalismens ”scatter pieces” i 

vilka material spreds ut över golvet. Utställningsbesökaren fick inte bara röra vid verket; han 

uppmanades att äta upp det!
40

 

4.4.2 Konst som idé 
”The world is more or less full of objects, more or less interesting. I do not wish to add any more. I prefer, simply, to 

state the existence of things in terms of time and place.”
41

                                                    Douglas Huebler 1969 

 

Redan 1919 antecknade Duchamp idéer om verk med immaterialiteten hos luft som medium. Han 

beskrev en idé om ett samhälle där individen måste betala för luften han andas och där flaskor med 

lantluft säljs i souvenirbutiker.
42

 För konceptkonstnärerna på 1960-talet var mediet i sig inte längre 

tillräckligt och ibland eliminerades de fysiska elementen helt. Robert Rauschenberg köpte och 

suddade ut en teckning av de Kooning som han 1953 ställde ut som ett eget verk. Robert Barrys 

Closed Gallery Piece från 1969 bestod av ett vernissagekort som talade om att galleriet skulle vara stängt 

                                                
39 Tate Modern, ”Eva Hesse 13 november 02 - 9 march 03, Teacher and Group Leaders’ Kit”, 2003, s. 8-1, 
www.tate.org.uk/modern/exhibitions/hesse/ 
40 Hal Foster, ”Activist art”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 609-610  
41 The Metropolitan museum of art, ”Depth of field: Modern photography at the Metropolitan”, 2007, 
www.metmuseum.org/special/depth/view_1.asp?item=6 
42 Lucy Lippard och John Chandler, ”Konstens dematerialisering”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 63-69  
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under utställningsperioden.
43

 I scenkonsten förekom liknande företeelser. Uppförandet av Erik Saties 

Dada-balett Relâche i New York bestod av att showen ställdes in.
44

  

 Joseph Kosuth och den konceptuella gruppen Art & Language arbetade kollektivt med texter och 

tidningar. De ansåg att idéer bäst beskrivs med det skrivna ordet och undersökte språket som 

skulpturalt material. Konstteori och teoretisk analys var en möjlighet att skapa konst, ansåg de. 

 Joseph Kosuths Konsten efter filosofin från 1969 räknas som en av konceptkonstens viktigaste 

dokument. Kosuth menade att konstnären skulle manipulera tankeprocesser och ifrågasätta konstens 

natur, inte skapa estetiska objekt.
45

 Konstbegreppets gränser skulle prövas och utvidgas. Han ansåg 

att minimalismen inte gick långt nog då dess objekt var knutna till en morfologisk dimension och 

dess visuella kvaliteter var viktiga.
46

 Kosuth såg sina egna verk som modeller och menade att de 

faktiska konstverken var idéer. Skisser, listor, anteckningar och räkningar gav en bild av 

tankeprocessen och de var intressantare än ett färdigt verk. Den nya konsten ställde nya krav på 

betraktaren. Kritiker skulle tänka på vad de såg, inte mäta den känslomässiga kraften i det upplevda. 

För Kosuth måste konstverket innehålla sin egen teori, vara sin egen teori. Konstnären hade ett 

moraliskt ansvar att ha full kontroll över verkets teori och innehåll, ingen annan kunde förklara dess 

mening. All kontakt mellan konstnär och publik skulle ske direkt, utan kritiker eller institution som 

mellanhand. Kosuth stod för den institutionella konstteorin vilket innebär att om ett verk är konst 

eller ej bestäms av agenter i konstvärlden.  

 Också Sol LeWitt menade i Paragrafer om konceptuell konst 1967 och Sentenser om konceptuell konst 

1969 att det inte är nödvändigt att göra ett verk visuellt eller fysiskt. Idén är det viktigaste i 

konstskapandet.
47

 Idéer kan leda till fysisk form men behöver inte göra det. Verket ska vara intressant 

men emotionellt sett torrt för att man inte ska förlora sig i expressiva detaljer utan omfatta verkets 

helhet. Konceptuell konst görs för att stimulera betraktarens tänkande, inte hans känslor. LeWitt 

menade att konstnären inte nödvändigtvis behöver förstå sin egen konst. Hans uppfattning är varken 

bättre eller sämre än någon annans.
48

  

4.4.3 Konst som temporal process 
Konsten håller på att transformeras från materiell till immateriell, den är idé och tanke och har 

samband med dans och performance, skrev Lucy Lippard och John Chandler i Konstens 

dematerialisering 1968. Det tidsliga elementet var betydelsefullt och de menade att dans, film, musik 

och bildkonst skulle smälta samman i en post-estetisk dematerialiserad konst som var icke-visuell.
49

 

  
                                                
43 Sven-Olov Wallenstein, ”Introduktion”, Konceptkonst, Kairos nr 11, 2006, s. 18-19 
44 Lucy Lippard och John Chandler, ”Konstens dematerialisering”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 66 
45 Joseph Kosuth, ”Konsten efter filosofin”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 87 
46 Sven-Olov Wallenstein, ”Språk, institution och politik”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 21 
47 Sol LeWitt, ”Paragrafer om konceptuell konst”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 43-46, 48 
48 LeWitt, ”Sentenser om konceptuell konst”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 53  
49 Lippard & Chandler, ”Konstens dematerialisering”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 57-58, 63-66 
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 John Cage använde sig av tystnad, slump och tid i sina verk. 4'33 från 1952 bestod av 4 minuter 

och 33 sekunders ”tystnad”. Pianisten David Tudor satte sig vid pianot utan att spela en enda ton; de 

enda ljuden i verket var slumpartade ljud från omgivningen. Verket bestod av tiden det utspelades i.
50

  

 Inför sitt immateriella verk La Vide 1958 gick Yves Klein omkring i ett tomt vitt galleri och 

”impregnerade” det med sin andlighet. Tusentals besökare kom för att uppleva verket och bjöds då 

på blå drinkar som var preparerade så att de som drack dem kissade blått i en vecka. 1959 sålde Klein 

en osynlig målning, en ”immateriell zon av bildmässig sensibilitet”. Transaktionen skulle ske vid 

kanten av Seine. Köparen betalade i rent guld och fick ett kvitto som brändes. Klein kastade hälften 

av guldet i floden. Hela proceduren dokumenterades fotografiskt.
51

 

 I Duration Piece #5 från 1969 gick Douglas Huebler omkring i Central Park i New York med sin 

kamera. När han hörde fågelsång vände han sig mot ljudet, tog ett foto i ljudets riktning, gick mot det 

tills han hörde ny fågelsång, tog en bild i den nya riktningen osv. Serien består av tio foton tagna på 

tio minuter
52

 och en text som beskriver konstnärens tillvägagångssätt i skapandet av verket.
53

 Arbetet 

med seriella verk var ett sätt att omvandla konstverk till en temporal process, vilket minskade dess 

självständighet som materiellt objekt.
54

 

 Video blev aktuellt som konstnärligt medium. Richard Serra sökte i skulpturen efter något som 

liksom video bryter upp rumslig kontinuitet och når avlägsna platser.
55

 Han var intresserad av logiken 

i tillblivelsen av verket. Video har både direkthet och distans. I Splashing från 1968 kastade han smält 

bly mot en vägg i en undersökning av processen och upplevelsen av tid, plats och material.
56

 

 Konst som byggde på förgängligt material, en idé eller en temporal process ledde till en 

dematerialiserad konst. Förhoppningen att konceptkonsten skulle undkomma varufieringen av 

konsten visade sig trots detta vara grundlös.
57

 Verken säljs i dag för stora summor, vare sig det är 

fotostatkopior som i text beskriver en situation, ett foto som dokumenterar en händelse, en ballong 

fylld med konstnärens andetag eller en burk med konstnärens avföring.
58

 Invanda värderingar och 

beteenden i konstvärlden är inte lätta att förändra.  

                                                
50 Fineberg, ”The beat generation: The fifties in America”, Art since 1940 Strategies of being, 2000, s. 175  
51 Fineberg, ”The beat generation: The European vanguard of the later fifties”, Art since 1940 Strategies of being, 2000, s. 226 
52 John Miller, ”Double or nothing. John Miller on the art of Douglas Huebler”, ArtForum, april 2006, 
www.findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_8_44/ai_n18764240 
53 Margaret Sundell, ”Douglas Huebler”, ArtForum, september 2002, 
www.findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_1_41/au_91202144 
54 Lippard & Chandler, ”Konstens dematerialisering”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 63-66 
55 Krauss, A voyage on the North Sea: Art in the age of the post-medium condition, 2000, s. 26 
56 Fineberg, ”Bruce Nauman and Richard Serra”, Art since 1940 Strategies of being, 2000, s. 320 
57 Lucy Lippard, ”Flyktförsök”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 277 
58 Piero Manzonis verk "Artist's Shit” bestod av nittio numrerade burkar med 30 g konserverad avföring, producerad and 
förpackad i maj 1961. Värdet beräknades i enlighet med dagspriset för guld. ”Artist´s breath” var ballonger fyllda med 
konstnärens andetag. www.pieromanzoni.org/EN/works_shit.htm  
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4.5 ”The post-medium condition”  
Det konstnärliga mediet blev som vi sett allt mer dematerialiserat i konsten. Poststrukturalismen 

ifrågasatte mediets renodling som den enda tänkbara utvecklingen för konsten. Konceptkonstens 

aktörer odlade ett förakt för det mediespecifika och menade att mediet är något komplext och 

sammansatt, som liksom video består av samverkande delar. Marcel Duchamps readymades blev åter 

aktuella och hyllades nu som viktiga konstnärliga milstolpar. Poststrukturalismen, konceptkonsten, 

videons ankomst som konstnärligt medium och intresset för Duchamp, alla dessa faktorer 

samverkade för att omintetgöra det mediespecifika konceptet, säger Rosalind Krauss. 

 Förkastandet av mediet har blivit en sorts allmän hållning inom konsten och i dag är det i det 

närmaste norm att arbeta med installationer och andra medie-ospecifika tekniker, menar Rosalind 

Krauss. Hon ser det som sin uppgift som kritiker att tala för mediets betydelse och, som hon 

uttrycker det, för en fortsättning av modernismen.
59

 Krauss säger att det är av vikt att vi hittar nya 

sätt att arbeta med mediet. Ett medium behöver inte vara oljefärg på uppspänd duk utan kan lika 

gärna vara ett tankekoncept som grundar en produktion, förser den med regler som möjliggör men 

också begränsar det konstnärliga arbetet. Ett medium innebär en stöttande struktur, en uppsättning 

regler som konstnären måste förhålla sig till och reflektera över, menar hon. Konstnären kan byta ut 

det konstnärliga mediet från en serie verk till en annan, men behöver ett mediums lagar att ta hänsyn 

till i arbetet. Utan logiken från ett medium finns stor risk att konsten övergår i kitsch, menar Krauss.  

 Det är genom materialen förstår vi världen, menar skulptören Tony Cragg. Han tänker genom 

materialet, ingjuter intelligens i det. Cragg säger: ”Ordet ’material’ härleds från ’mater’, vilket betyder ’moder’. 

Så termen vi kastar omkring oss, beskriver innerst inne något som vi har en väldigt djup relation till”.
60

  

 William Kentridge animerar kortfilmer om rasism och kolonialism. På ett enda pappersark tecknar 

han med kol, suddar och tecknar över otaliga gånger. Spår och minnen från underliggande teckning 

ligger kvar och ger associationer som övergår i en ny bild. Processen registreras av en kamera. Det 

primitiva i teckningskonsten, spåren efter handen upplevs som föråldrade i vår tid. Det ålderdomliga 

sättet att animera tydliggör det konstnärliga hantverkets öde i det teknologiska samhället.
61

 

Kentridges arbete är ett exempel på vad Krauss menar med att omformulera mediet.   

 Marcel Broodthaers fiktiva museum från 1960- och 70-talet visar att ett medium inte bara är det 

fysiska material som ett verk byggs upp av. Själva fiktionen, dikten, var Broodthaers medium, menar 

Krauss, och hans arbete är viktigt för de konstnärer som försöker omformulera mediet i vår tid, som 

hon kallar ”the post-medium condition”.
62

 

                                                
59 ”The predicament of contemporary art”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 674 
60 Mikael Olofsson, ”Genom materialen förstår vi världen”, Göteborgs Posten, 2007-10-01, 
www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=414&a=372610 
61 Krauss, ”The resurgence of drawing”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 652-53 
62 Krauss, A voyage on the North Sea: Art in the age of the post-medium condition, 2000, s. 32, 46-56 
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4.6 ”Info-aesthetics”, ”remix culture” och ”postproduction” 
Nya dematerialiserade former följer med informationssamhället. De former vi är vana vid är solida, 

stabila, definitiva och begränsade i tid och rum medan de nya formerna är föränderliga, utspridda och 

inte möjliga att definiera och iaktta direkt. Form har ersatts med informationsflöden och 

immateriella, dynamiska processer. Lev Manovich talar om begreppet ”info-aesthetics” som finns 

runt omkring oss i digitala användargränssnitt. Utmaningen för framtiden består i att göra 

gränssnitten mer estetiska och användarvänliga och genom dem möjliggöra mänskliga, subjektiva 

upplevelser, menar han. Info-estetik är inte en visuell stil utan ett sätt att göra information och 

dynamiska processer begripliga för den mänskliga perceptionen, att ge information grafisk form och 

visuellt gestalta oerhörda mängder data.
63

 

 Själva motorn i informationsrevolutionen menar Manovich är mjukvaran, software. Liksom 

förbränningsmotorn och elektriciteten möjliggjorde industrisamhället så möjliggör mjukvaran 

informationssamhället och i den manifesterar sig dess kulturella logik tydligast. 

  Konsten har i informationssamhället blivit en flytande och immateriell företeelse. Manovich 

beskriver en företeelse han kallar ”remix culture”. Konst, mode, musik, foto, texter, allt präglas av 

remix, fusioner och collages.
64

 Remix är en systematisk ombearbetning av ett föregående verk, vilket 

möjliggjorts med nya elektroniska hjälpmedel. Nicolas Bourriaud talar om ”postproduction” som 

innebär att film, musik, konst och information behandlas som en slags readymade-data som kan 

kommenteras, redigeras, remixas, samplas och sändas vidare.
65

 I stället för att producera nytt 

använder man det material som redan finns och ger det nya innebörder. Flera konstnärer bjuds in att 

delta i ett verk och frågan om original och upphovsman blir ytterst komplicerad.  

  

 Vi har nu sett hur det beständiga konstobjektet via minimalismens utvidgade upplevelse och 

konceptkonstens institutionskritik omvärderades och eliminerades. Konsten dematerialiserades och 

söktes i idéer, tankar och temporala processer och med informationssamhället kom nya immateriella 

konstformer. Det pågår undersökningar om både nya sätt att arbeta med mediet och nya sätt att 

förhålla sig till konstnärsrollen. Jag ska nu titta på några av de roller konstnärer antagit för att arbeta 

med den dematerialiserade konsten.  

 

                                                
63 Manovich, ”The shape of information”, 2005, www.manovich.net 
64 Manovich, ”What comes after remix?”, 2007, www.manovich.net 
65 Hal Foster, ”Archival aesthetics”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 665-666 
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 Mierle Laderman Ukeles Hartford Wash: Washing, Tracks, Maintenance: Outside, 1973 
 Webb: www.feldmangallery.com/media/ukeles/hartford-wash-01.jpg 
 

 

  

  
  
 Jenny Holzer For Karlstad, 2005 
 Foto: Andreas Eliazon, Karlstad kommun 
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5. KONSTNÄRSROLLER I EN POSTMEDIAL TID 
Konstnärlig praktik är en del av det politiska och sociala klimat i vilket det äger rum och den 

ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället innebär förändringar i konstnärsrollen. 

Poststrukturalismen förde med sig konceptkonsten och en dematerialiserad konst som tvingade 

konstnärerna att finna nya förhållningssätt och roller för att utöva sitt yrke. Jag kommer att 

undersöka fem olika konstnärsroller som prövats under de senaste decennierna; konstnären som 

kritiker, nomad, curator, etnograf/sociolog och virtuell kreatör. Det rollerna har gemensamt är att de 

är mer eller mindre dematerialiserade, det handlar alltså inte längre om att skapa traditionella 

konstobjekt utan om att ställa frågor och finna nya funktioner och kontexter för konsten. Ibland 

passar mina exempel in i mer än ett förhållningssätt.   

5.1 Konstnären som kritiker/teoretiker/administratör 
Konceptkonsten innebar ett angrepp på konstobjektets varustatus och distributionsformer.

66
 Man 

blev medveten om att upphovsmannen var en konstruerad kategori som behövde omdefinieras 

liksom betraktarens roll. Det stod nu klart att den ideologiska och ekonomiska makten förbunden 

med språkliga konventioner bestämde konstupplevelsen och att institutioner felaktigt utgav sig för att 

vara neutrala i sina värderingar. Man hyste ingen vision om att kunna övervinna de falskheter som 

fanns inbyggda in det konstnärliga receptions- och produktionssystemet. Den ideologiska apparaten 

och dess institutioner skulle analyseras. 

 Den administrativa estetiken använde byråkratins egna metoder i en estetik för administrativ 

organisation och institutionell och legal validering, baserad på språkliga och juridiska konventioner. 

Eftersom alla visuella kvaliteter skulle elimineras från konsten måste det estetiska omdömet om ett 

verk omdefinieras.
67

 Ett sätt att ersätta det rumsliga och perceptuella verket var med en språklig 

definition av det. Hans Haacke utförde politiska och ekonomiska undersökningar och hans Visitors’ 

Profiles från 1969 var ett byråkratiskt verk som genom insamlade fakta skapade en statistisk profil 

över utställningsbesökarna. Här fanns bara torra fakta. 1963 sålde Robert Morris under en utställning 

verket Litanies, men fick inte betalt av köparen. Morris gjorde då Statement of Aesthetic Withdrawal, som 

var ett återkallande av det konstnärliga värdet i Litanies. Samma köpare köpte också detta verk, och 

betalade nu för båda.
68

 Det var en slags omvänd variant av Duchamps readymades vilka blev konst 

genom att konstnären påstod att de var konst.
69

  

 Jag ska nu ge både äldre och nyare exempel på konstnärer som med olika infallsvinklar använt 

konstkritik och teori som konstnärligt medium.  

                                                
66 Benjamin Buchloh, ”Konceptuell konst 1962-1969”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 166  
67 Buchloh, ”Konceptuell konst 1962-1969”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 176-177, 201 
68 Katy Siegel, ”Robert Morris – discovery of artist recalled – Brief Article”, ArtForum, april 2001, 
findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_8_39/ai_75830852 
69 Buchloh, ”Conceptual art”, Foster, Krauss, Bois, Buchloh, Art since 1900, 2004, s. 528-529  
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5.1.1 Institutionskritik 
Ateljén, det unika rummet för produktion och museet, det unika rummet för utställning, är två av de 

ramar som omger och konstituerar ett konstverk, skrev Daniel Buren i Ateljéns funktion 1970. Ateljén 

är verkets ursprungsplats, en privat, stationär plats där man producerar portabla objekt som tjänar de 

finansiella krafternas vinstintresse. Ateljén är den första ramen som alla senare ramar är beroende av. 

Bara de verk konstnären eller curatorn, avskärmade från insyn väljer ut kommer att lämna ateljén och 

visas för publik.
70

 I en ateljé bland skisser och ofullbordade verk kan man förstå den konstnärliga 

processen, vilken går förlorad på museet. Det är bara i ateljén verken hör hemma, de passar aldrig in i 

museets neutrala miljö, menade Buren.
71

 Hela hans arbete gick ut på att ifrågasätta ateljén och museet 

som unika produktions- och utställningsplatser. Buren undersökte alternativa produktions- och 

distributionsprocesser och hans verk med de karaktäristiska ränderna dök upp på tygstycken 

hängande tvärs över gator, på boksidor, på affischtavlor och på anonymt postade pappersark, ofta i 

anknytning till museum eller gallerier, som en påminnelse om konstens sammanhang. 

 Mierle Laderman Ukeles performance Hartford Wash: Washing, Tracks, Maintenance: Outside och 

Hartford Wash: Washing, Tracks, Maintenance: Inside från 1973 innebar att konstnären låg på alla fyra och 

skrubbade avsatsen och trappan upp till Wadswoth Atheneum i Hartford i fyra timmar. Sedan 

skurade hon golvet inne i utställningsrummen lika länge. Med detta ville hon göra städning till en 

estetisk upplevelse. Hon ville belysa att konsthallarnas oklanderligt rena, vita och neutrala ytor är 

beroende av dolt och nedvärderat dagligt underhållsarbete, mestadels utfört av kvinnor. Ukeles 

visade att museet var ett hierarkiskt system, byggt på en arbetsfördelning som är orättvis och ojämlik 

beträffande kön och klass.
72

  

5.1.2 Kritisk teori i konsttidskrifter 
Konceptkonsten sökte nya former för kommunikation och distribution då en kommunikativ tröghet 

i samband med utställningar på museum upplevdes. Trycksaker var ett billigt medium, lämpligt för 

fotobaserade verk. Fotokonceptualismen tillämpade en vardaglig och indifferent icke-estetik i ett 

försök att demokratisera konsten. Begåvade och skickliga konstnärer imiterade amatörens begränsade 

förmågor i anonyma, faktiska och tråkiga bilder med banala motiv. Man undvek eleganta 

bildlösningar och redovisade tekniska misstag. Denna ”deskilling” var en avantgardistisk gest som 

upprörde konstpubliken. Edward Ruschas bok Twentysix Gasoline Stations från 1963 innehöll 

intetsägande bilder av alla bensinstationer längs vägen från Los Angeles till konstnärens föräldrahem 

i Oklahoma.
73

  

  

                                                
70 Dan Buren, ”Ateljéns funktion”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 135-137 
71 Buren, ”Ateljéns funktion”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 140-143 
72 Kwon, ”Genealogy of site-specificity”, One place after another, 2004, s. 19 
73 Jeff Walls, ”’Tecken på likgiltighet’: Aspekter av fotografi i, eller som, konceptuell konst”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, 
s. 239-241  
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 Kritisk teori blev en dynamisk del av konstnärlig praktik och ett legitimt uttryckssätt för 

konstnärer. Konsttidskrifterna sågs som det ideala medlet för att ge läsarna förstahandsinformation 

om konst.
74

 Den kritiska teorin var interdisciplinär och tillämpade olika analyssätt; marxistiskt, 

feministiskt och freudianskt. Idéer från strukturalism, poststrukturalism och psykoanalys togs upp. 

Ett viktigt led i den kritiska teorin var att publicera konstnärernas egna texter och manifestliknande 

skrifter. I konsttidskriften Artforum publicerades artiklar om minimalistisk och konceptinriktad konst. 

Donald Judd, Robert Morris, Walter de Maria och Sol LeWitt m.fl. skrev egna artiklar för tidskriften. 

För earthwork-konstnärer som Robert Smithson var det centralt att få visa upp fotografisk 

dokumentation som bevis för sina geografiskt avlägsna entropiska projekt. Konsttidskriften Studio 

International anordnade ”utställningar” i tryckt form där inbjudna curatorer fick ett antal sidor att 

använda som de ville och curatorn Seth Siegelaub gjorde utställningar som inte ägde rum någon 

annanstans än i en katalog.
75

 Lucy Lippard levde och arbetade nära konceptkonstnärerna och 

minimalisterna på 1960-talet och fungerade som en skrivande medarbetare till dem. Hon arrangerade 

konceptuella utställningar och under en utställningsserie utförde hon själv konstnärernas verk efter 

instruktioner från dem. En konstkritiker skrev om en utställning hon organiserat att det föreföll som 

om Lucy Lippard var konstnären och de deltagande konstnärerna hennes medium.
76

 Lippard skrev 

texter som var experimentella och nyskapande och ofta konstverk i sig; till en katalogtext om 

Duchamp använde hon sig av text-readymades från ordböcker. Om ett avantgarde existerade under 

konceptkonsten så var det i form av kritisk teori i konsttidskrifter, skriver Rosalind Krauss.
77

 

5.1.3 Lars Vilks Vilks.net 
Lars Vilks blogg Vilks.net är ett relationellt konstprojekt som handlar om, eller är, konstteori, 

konstkritik och konstdebatt.
78

 Lars Vilks kartlägger vad som pågår i samtidskonsten och diskuterar 

konsten och konstbegreppet ur alla möjliga vinklar och perspektiv. På sin blogg skriver han inlägg 

om konst och får svar från andra debattörer. Debatten blir tidvis het. Konstskribenter ventilerar 

aktuella frågor och här kan man avläsa och uppfatta trender. I dag finns många konstkritiker, inte 

som förr då det var några få som alltid hördes och därför också hade större makt, säger Lars Vilks. 

Den som skriver om konst måste kunna svara så att det inte bara blir en lång monolog, menar han.
79

 

5.2 Konstnären som nomad 
Det är vanligt att en konstnär reser till biennaler och andra stora utställningar, från plats till plats, för 

att genomföra konstnärliga projekt. Det platsspecifika är inte längre oflyttbart och permanent utan 

obestående och flyktigt och konstnären inte längre en skapare av estetiska objekt utan en nomadisk 
                                                
74 Lippard, ”Flyktförsök”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 269-270  
75 Kosuth, ”Konsten efter filosofin”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 106 
76 Lippard, ”Flyktförsök”, Konceptkonst, Kairos 11, 2006, s. 255-256, 263 
77 Krauss, ”Theory journals”, Foster, Krauss, Bois, Buchloh, Art since 1900, 2004, s. 571 
78 www.vilks.net 
79 Rikard Ekholm, ”Intervju med Lars Vilks”, 2007-05-08, sarts.blogspot.com/2007/05/intervju-med-lars-vilks.html 
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kulturell-konstnärlig tjänsteutövare och administratör.
80

 I dag blir konstnären inbjuden av 

konstinstitutioner över hela världen för att utföra ett verk inom ett visst diskursivt område. Detta för 

med sig tidskrävande administrativa procedurer; flera besök på platsen, möten med curatorer och 

tjänstemän, organisation, koordination och efterforskning om platsens historia och verkets tema. 

Konstnären måste beakta sociala, etnografiska och geografiska omständigheter på platsen jämte 

publikens sammansättning och institutionens förutsättningar. Verket dokumenteras och sprids i 

konstvärlden vilket kan leda till nya uppdrag på nya institutioner. Konstnärens frånvaro i det fysiska 

verket gör hans närvaro i genomförandet av det nödvändig. Det performativa i konstnärens sätt att 

arbeta blir den nya handelsvaran och konstnären blir den som verifierar, förmedlar och repeterar den. 

5.2.1 Jenny Holzer For Karlstad  
I Karlstad uppförde Jenny Holzer på uppdrag av Statens konstråd och Karlstad kommun 2005 verket 

For Karlstad till hundraårsminnet av norsk-svenska unionens upplösning 1905. Holzer engagerade sig 

i platsens historia. Från allmänheten samlade hon in tidningsnotiser, brev och dagboksanteckningar 

som rörde unionsupplösningen. I en ljusprojektion som under den mörka delen av dygnet visades 

mot rådhusets vägg blandade hon texter som berättar om personliga upplevelser av händelsen med 

dokument som berättar om politiska strategier. Projektionen kommer att visas runt årsdagen av 

händelsen varje år. Till verket hör också fyra mjukt svängda bänkar i granit. På dessa finns inristade 

textfragment och citat från protokoll och anteckningar från fredsförhandlingarna som slutligen ledde 

till unionsupplösningen.
81

 Bänkarna är placerade i en cirkel kring Ivar Johnssons Fredsmonument från 

1955. Med cirkeln hamnar fokus på fredsmonumentet, som Holzer ville integrera med sitt verk.
82

 

5.2.2 Skulptur Projekte Münster och Documenta  
Likformigheten i stadsrummet blir allt större.

83
 Opersonliga rum är uttryck för postmodernismen och 

den platsspecifika praktiken är viktig som ett motstånd till ökande alienation.
84

 Vi skapar vår identitet 

med hjälp av platser och behöver platser där vi känner oss hemma, menar Miwon Kwon. Då de 

offentliga platserna i städerna blir allt mer lika varandra måste individuella skillnader och urbana 

identiteter skapas. I och med konstens dematerialisering har värden som originalitet och autenticitet 

överförts från verket till platsen som därmed får identitet och historia. Man utvinner sociala och 

historiska dimensioner ur en plats och gör den autentisk och unik. Platsens minnen, mening, identitet 

och historia återupprättas.  

  

                                                
80 Kwon, ”En plats efter en annan. Anteckningar om det platsspecifika”, Minimalism och postminimalism, Kairos 10, 2005, s. 
222-224 
81 Joa Ljungberg, ”Jenny Holzer for Karlstad”, 2005, www.statenskonstrad.se/162000c 
82 Karlstad kommun, ”Jenny Holzer i Karlstad”, september 2005, www.karlstad.se/ku/allman/jennyholzer.shtml 
83 Kwon, ”By way of a conclusion: one place after another”, One place after another, 2004, s. 157 
84 Kwon, ”En plats efter en annan. Anteckningar om det platspecifika”, Minimalism och postminimalism, Kairos 10, 2005, s. 
233 
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 En unik stadsidentitet blir ett ekonomiskt konkurrensmedel. I Münster arrangeras var tionde år 

utställningar med skulpturprojekt. Man vill skapa en dialog mellan inbjudna konstnärer, staden och 

allmänheten i frågor om arkitektur, stadsplanering, historia och sociala strukturer.
85

 Ambitionen är att 

göra Münster till ett utomhusmuseum för samtida konst, en plats där konst och historia kan mötas, 

en stad som är unik och skiljer sig från alla andra städer.  

 Documenta i Kassel återkommer vart femte år i en mönstring av den samtida konsten i världen, 

varje gång under ledning av en ny curator och med nya teman.
86

 Konstnären Ai Weiwei kommer från 

Kina. Hans verk Fairytale bestod av att han bjöd in 1001 kinesiska medborgare till Kassel under 

Documenta 12 2007. Utspridda över de olika utställningssalarna stod 1001 antika kinesiska trästolar 

och väntade på sina gäster.
87

 De kinesiska gästerna som aldrig hade varit utomlands kom i grupper 

om 200 åt gången under utställningsperioden. Konstnären menade att dessa människors upplevelser 

under besöket i Kassel mycket väl kunde komma att förändra deras liv. Kanske skulle de försöka 

påverka samhället när de kom hem till Kina igen. Förändring måste börja med individen.
88

 Titeln 

Fairytale är en hommage till bröderna Grimm som skrev de flesta av sina sagor i Kassel, men syftar 

också på sagans förmåga att beskriva nya världar och värderingar, vilket blev aktuellt i mötet mellan 

den kinesiska och europeiska kulturen. Ai Weiwei är ett exempel på konstnären som nomad. 

Betydande organisation och samordning krävdes för att genomföra Fairytale, ett obeständigt, 

relationellt verk som inbegrep en lång resa för både konstnären och över tusen andra människor.   

5.3 Konstnären som curator 
Att ställa ut på en konsthall eller ett galleri innebär en oundviklig styrning från en konstinstitution 

eller curator. Ofta ska ett mer eller mindre konstruerat tema knyta ihop de olika bidragen i 

grupputställningar, men verken tenderar ändå att ha mer med konstnärernas övriga produktion att 

göra än med aktuellt tema.
89

  

 Här följer exempel på två försök att rubba ”maktbalansen” i konstvärlden. I det ena försöker en 

grupp konstnärer undkomma konstvärldens styrande strukturer genom att själva arrangera en 

utställning i offentlig miljö, i det andra bjuds en konstnär in av en institution för att agera som 

curator och hänga om en permanent samling för att åstadkomma en kritisk eller tankeväckande bild 

av den, färgad av konstnärens val, historia och preferenser.  

                                                
85 Kwon, ”Unhinging of sitespecificity”, One place after another, 2004, s. 54 
86 Documenta 12, 2007, www.documenta12.de 
87 Documenta Kassel 16/6 - 23/09 2007, Utställningskatalog, 2007, s. 208 
88 Therese Marklund, ”Samhället dokumenterat”, Svenska Dagbladet, 2007-06-29, 
www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_241573.svd 
89 Jörgen Gassilewski & Felix Gmelin, Spelets Regler, utställningskatalog, Stockholm, 1993, 
www.jansvenungsson.com/on/spreg.html 
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5.3.1 Spelets Regler 
Spelets Regler från 1993 var en grupputställning av och med femton konstnärer med anknytning till 

Stockholm.
90

 Konstnärerna var också utställningens arrangörer. Spelets Regler ville vara fristående från 

konstvärlden och därför undveks ett gemensamt tema, curatorer och institutioner. Varje verk skulle 

få fungera självständigt och på sina egna villkor förhålla sig till sin plats. Slumpen fick bestämma 

femton platser i Stockholms innerstad. Konstnärerna samlades i en biljardsalong och valde varsitt 

klot. Kloten spelades ut och dess placeringar överfördes till en karta. Inom den cirkel på 57 meter i 

diameter som motsvarade klotets placering skulle konstnären utföra sitt verk.  

 Dan Wolgers donerade en konstsamling till en okänd person som bodde inom omkretsen för den 

cirkel han tilldelats. Att visa samlingen för utställningspubliken var inget krav. Över Drottninggatan 

hängde Charlotte Gyllenhammar en ek upp och ner. Anders Widoff blev placerad vid Postgirot och 

gjorde ett privat utskick, en hälsning till adressater med postgiro. Jörgen A. Svensson arrangerade en 

busslinje mellan den lilla orten Skoghall i Värmland och Stockholm. Det var gratis att åka. Den som 

reste från Skoghall fick sex timmar i huvudstaden men den som reste till Skoghall fick stanna i en 

vecka då bussarna bara gick på lördagar. Jan Svenungsson skulle utföra sitt verk vid Stockholms 

ström och satte där upp skyltar med texten: ”I morgon påbörjas byggandet av en 24 meter hög rund skorsten på 

den markerade platsen”. Skorstenen var dock aldrig tänkt att uppföras. Verkets syfte var att skapa 

osäkerhet och undersöka reaktioner och förväntningar.
91

 

 De konstnärer som deltog i utställningen var välkända vilket säkerligen underlättade i fråga om 

administration, tillstånd och mediabevakning; samhällsstrukturerna fanns i deras tjänst. I viss mån 

utgjorde konstnärerna i sig själva väletablerade konstinstitutioner med makt. 

5.3.2 Fred Wilson Mining the museum  
Fred Wilson genomförde sitt projekt Mining the Museum 1992 i Maryland Historical Society, sponsrad 

av Museum of Contemporary Art i Baltimore. Det innebar en genomgång av samlingarna och en 

tillfällig omorganisering av dem. Han exponerade föremål som vanligtvis inte visades och som 

berättade en annan historia än den gängse, en historia med oväntad infallsvinkel.
92

 I en monter som 

visade vackra silverarbeten, Metalwork 1793-1880, la Wilson ett par grova slavhandbojor som en 

demonstration av olika typer av ägarskap.
93

 Projektet tog upp både institutionskritik och 

postkolonialistisk kritik och lockade en stor publik, däribland nya grupper besökare. Wilson har 

senare utfört flera liknande projekt över hela världen. Site Unseen: Dwellings of the Demons genomfördes 

på Världskulturmuseet i Göteborg 2004.  

 Wilsons arbetssätt synliggör det som finns i institutionens dolda utrymmen och ger både 

                                                
90 Gassilewski & Gmelin, Spelets Regler, 1993, www.jansvenungsson.com/on/spreg.html 
91 Natalia Kazmierska, "Konst für Alle", Ikon nr 2, 1999, www.jansvenungsson.com/on/kazm.html 
92 Hal Foster, ”The artist as etnographer”, Return of the real, 1996, s. 191  
93 Hal Foster, ”The anthropologic model”, Foster, Krauss, Buchloh, Bois, Art since 1900, 2004, s. 626 
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institution och publik nya insikter.
94

 Kritiken är sanktionerad och beställd av en institution och därför 

kan värdet av den ifrågasättas. Den riskerar att bli ett spel för gallerierna och konstnären riskerar att 

bli en handelsvara som kan skapa vinst och goodwill åt institutionen. Man konsumerar konstnärens 

kritiska tjänster.
95

 Konstnären betraktas som expert på en särskild plats, historia eller diskurs och 

verkets legitimitet beror på hur trovärdig kopplingen mellan verket och konstnärens identitet är. Via 

konstnärens olika val växer verket fram och han förväntas använda sin egen historia i genomförandet 

av det. Detta leder till en ny fixering vid konstnären, en ”upphovsmannens återkomst”. Hans tidigare 

verk och projekt blir viktiga och ett nytt fokus på konstnärens levnadsteckning växer fram.
96

 

Konstnären blir central igen, dock inte som autonomt geni, utan snarare som en människa formad av 

sociala omständigheter.  

5.4 Konstnären som etnograf eller sociolog 
Drivkraften i platsspecifik konst i dag är ett engagemang i omvärlden och inbegriper diskurser som 

inte traditionellt betraktas som konstnärliga. Platsspecifik konst kan vara allt från en social fråga, en 

politisk debatt eller en virtuell plats och kan integreras i frågor om exempelvis klimat, rasism och 

sexism. Estetiken kommer i andra hand.  

 Etnografi och sociologi är aktuella metoder för konstnärer.
97

 Det är interdisciplinära och 

kontextuella vetenskaper, vilket är två viktiga kriterier i samtidskonsten. Sociologiska projekt på 

1970-talet kunde handla om hur den ekonomiska och ideologiska makten i institutioner såg ut. I dag 

är de sociala eller etnografiska projekten beställda av museer, kanske i ett försök att försvara sig mot 

institutionskritik. Projekten är i dag snarare kontext-, publik- eller communityspecifika än plats-

specifika.
98

 Communityspecifika verk innebär att man arbetar i fältprojekt där publiken är delaktig. 

Publiken, ofta grupper som betraktas som marginaliserade, engageras som deltagare i produktionen 

av ett politiskt och processorienterat projekt, där konstnären genomför verket inifrån gruppen, i 

stället för att det är något som blir påtvingat den utifrån. Syftet är att demokratisera konsten, få 

deltagarna att känna sig delaktiga och nå utanför traditionell konstproduktion.  

 Niclas Bourriaud presenterade idén om relationell estetik som en konstnärlig form för vår tid, den 

mänskliga relationen och dess sociala kontext som en plats för konst, en kritisk verksamhet som 

skapar upplevelser och begrepp att begrunda.
99

 Han menar att estetisk teori består i att bedöma konst 

utifrån de mänskliga relationer de representerar, producerar och framkallar. Man betraktar inte längre 

ett konstobjekt utan är inbegripen i dess konstruktionsprocess, säger Bourriaud. Här följer exempel 

på communityspecifika och relationella projekt och de konsekvenser som genomförandet av dem får. 
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97 Foster, ”The artist as etnographer”, Return of the real, 1996, s. 182 
98 Kwon, ”Sitings of public art: integration versus integration”, One place after another, 2004, s. 60 
99 Martin Schibli & Lars Vilks, Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar, Nya Doxa, Nora: 2005, s. 267 



  

 27 

5.4.1 Culture in Action 
Miwon Kwon har undersökt ett stort antal communityspecifika projekt. Hon menar att platsspecifika 

projekt på autentiska platser förvisso kan leda till att marginaliserade grupper synliggörs, men de 

riskerar också att bekräfta och bevara sociala skillnader, förstärka orättvisa maktförhållanden och 

stärka marginaliseringen av redan utsatta grupper. Projekten är ett sätt att återskapa ”den andre”.
100

  

 Culture in Action var ett communityspecifikt utställningsprogram i Chicago 1993, av vissa betraktat 

som den viktigaste händelsen i nordamerikansk konst på länge, av andra kritiserad för att exploatera 

människor och reducera konsten till ineffektivt socialarbete.
101

 Det visade sig att de roller som 

konstnär, curator och institution hade beträffande planering och genomförande varierade mycket 

mellan de olika projekten i programmet, berättar Miwon Kwon. Då konstnären kom utifrån och en 

curator skulle vara mellanhand i kontakt med lokal grupp fick curatorn stor makt vid utformandet av 

ämne och samarbetsgrupp och kunde styra projektet så att det passade in i de institutionella ramarna. 

Var konstnären från regionen, bekant med platsens sociala mönster och själv tog kontakt med 

samarbetsgruppen togs mer hänsyn till lokala frågor. En lokal konstnär sågs ofta som talesman för 

lokal grupp medan en konstnär som kom utifrån oftare förknippades med institutionen. Ett 

samarbete med en lokal konstnär behöver inte vara mer meningsfullt än med en som kommer 

utifrån, säger Kwon. Kanske är en outsiders perspektiv på en grupps frågor det effektivaste. De 

projekt som sätts igång upphör oftast när utställningen är slut, det ekonomiska understödet upphör 

och medias intresse svalnar. Ett undantag i Culture in Action-programmet var Street-Level Video av 

Iñigo Manglano Ovalle.
102

 Det var ett videoprojekt där ungdomar tillsammans med konstnären fick 

skapa videoverk om ämnen som de själva valde. Konstnären lyckades förhandla sig till att video-

utrustningen blev efterskänkt till projektet som existerar än, fjorton år senare. Det är nu en fristående 

icke-vinstdrivande konstorganisation med några av ursprungsdeltagarna i ledande ställning.  

5.4.2 Risker med etnografiska och sociologiska konstprojekt 
Etnografin har funnits i konsten sedan modernismen då föreställningar om det primitiva ledde till 

stereotyper om hur dessa människor var. Deras vilda krafter hyllades. Man antog att avstånd mellan 

världsdelar var detsamma som avstånd i tiden och det mest avlägsna blev lika med det mest primitiva, 

säger Hal Foster. Detta synsätt är djupt rotat i västvärlden där man ser det primitiva som en bild av 

ett tidigt skede i sin egen utveckling. Föreställningen om ”den andre” vill vi behålla för vår självbilds 

skull, den finns i vårt undermedvetna och vi kommer inte att låta den försvinna, menar Foster.
103

  

 Det etnografiska konstprojektet är ofta en god affär för det arrangerade museet. Man når ut till 

nya sociala grupper och konstturismen gynnas. Politiskt korrekta frågor tas upp och till synes 
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engagerade pseudoetnografiska rapporter produceras. Det kan leda till ett sorts rasförtryck som 

bevarar politiska strukturer. Ibland är konstnären den som står som symbol för den aktuella 

gruppens identitet. Konstnären blir då primitiviserad medan curatorn blir stjärnan i det kulturella 

spektaklet, menar Foster.
104

 

 Definitionen av en grupp är ibland något som konstrueras i samband med ett projekt och sedan 

upplöses, en kategori konstruerad i syfte att passa in i en aktuell diskurs. Det finns en tendens att 

generalisera och simulera en likformighet, en kollektiv identitet som egentligen inte finns. Kanske 

skapas också konstnärens identitet för att passa in i aktuell diskurs, resonerar Kwon.
105

  

 Hur mycket i ett projekt är styrt av dialog och hur mycket är styrt av byråkratiska strategier och 

ekonomiska förutsättningar? Samarbetet mellan konstnär och communitygrupp är tänkt att fungera 

som en organisk dialog som tar upp gemensamma intressen, men i verkligheten är tillvägagångssätt 

och mål bestämda redan innan gruppen engageras. Gruppen spelar en förutbestämd och relativt 

underordnad roll och är både idémässigt, konceptuellt och finansiellt beroende av projektet och 

agerar utifrån de förutsättningarna, säger Kwon. Resultatet blir därefter, alltså det förutbestämda och 

förväntade.
106

 Det bekräftar hierarkier i samhället och har otydlig avsändare, menar Kwon.
107

 Detta 

förhållande har föranlett kritiker att anklaga institutioner och konstnärer för cynisk exploatering av 

utsatta grupper.
108

 För konstnärer som vill ifrågasätta den dominerande sociala ordningen är de 

communityspecifika projektens institutionella ramar en otänkbar begränsning.
109

 Konstnärens 

pseudoetnografiska roll innebär inte alltid institutionskritik utan snarare ett undvikande av den. Att 

arbeta med projekt efter projekt är oerhört krävande för konstnären som måste sätta sig in i fråga 

efter fråga och i varje grupps speciella problem. 
110

 

5.4.3 Rirkrit Tiravanija Untitled 1992 (Free) 
I sitt relationella verk Untitled 1992 (Free) flyttade Rirkrit Tiravanija allt innehåll från de dolda 

utrymmena i ett New York-galleri ut till de synliga ytorna. Kontor och lagringsutrymme flyttades ut 

tillsammans med galleriföreståndaren och hennes assistent och exponerades i galleriet. I de inre 

delarna installerades ett kök där konstnären ställde sig och lagade thailändsk currydoftande mat som 

han bjöd alla hungriga besökare på.
111

 Han bjöd dem att sitta ner och äta och prata en stund. Rirkrit 

Tiravanija vände upp och ner på de traditionella rollerna som konst, konstnär, betraktare och gallerist 

har. Besökaren blev en aktiv deltagare i verket och fick en relation till konsten. 

 Tirvanija har flera gånger upprepat sitt verk över hela världen. I maj 2007 byggde han upp en 
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kopia av det ursprungliga galleriet och verket med originalbord, originalstolar och originalkylskåp i ett 

större New York-galleri. Skillnaden var att många av originalgästerna nu blivit etablerade medlemmar 

av konstvärlden och konstnären som var en uppåtstigande stjärna 1992 blivit en av konstvärldens 

ledande medlemmar och är en av dem som utvecklat den relationella estetiken. Det som då var ett 

djärvt försök att ändra systemet är idag själva systemet. Det större galleriet slukade upp underground-

galleriet och konstnären som inte längre äger verket utan bara agerar i det.
112

 

 Liksom Fred Wilson i Mining the Museum så betraktas Tirvanija här som den som har legitimitet att 

utföra verket medan institutionella ekonomiska krafter styr. Fokus hamnar på konstnärens person, 

han blir en stjärna vars närvaro är avgörande. Det performativa blir handelsvaran i verket.  

5.5 Konstnären som virtuell kreatör  
När automatiseringen frigör miljoner timmar till fritid borde konsten tillta snarare än minska i betydelse, ty även om 

konst inte är lek, är den motsatsen till arbete. Den tid kan komma då konst är vars och ens dagliga syssla, även om 

det inte finns något skäl att tro att denna aktivitet kommer att kallas konst.
113

                                 Lucy Lippard 1970

     

Dematerialiseringen av konsten löper parallellt med dematerialisering av andra företeelser i samhället. 

I informationssamhället har många yrken omvandlats till bearbetning av data på en skärm. I vår 

omvärld tränger otingslig information undan tingen, skriver Villem Flusser i Otinget 1993.
114

 Det är 

elektroniska bilder, data och program, omöjliga att få grepp om, nebulösa och spöklika och 

förbundna med tingen genom apparater. Människan är i dag sysselsatt med information, koder och 

modeller och är allt mindre intresserad av att äga ting och allt mer intresserad av att förbruka 

information. Man kan inte längre tala om att människan utför arbete utan hon är en ”homo ludens”, 

en lekande människa, menar Flusser. För henne är livet ett skådespel bestående av sensationer. 

Richard Florida talar om en ny kreativ klass där kärnan utgörs av personer med kreativa yrken. De 

bygger upp sin identitet och status kring kreativa aktiviteter och upplevelser istället för kring 

materiella ting.
115

 Nya immateriella medier har i dag vuxit fram. Internet undersöks som konstnärlig 

produktionsplats och i virtuella världar får människor utlopp för sin lust att leka. En ny estetik som 

fokuserar på relationer, upplevelser och lek tar form i det offentliga rummet.  

5.5.1 ”Game art” 
Arne Kjell Vikhagen forskar kring datorspel och dess influenser på det konstnärliga området.

116
 Han 

säger att dataspelen har ärvt sitt språk och berättande från filmens värld, med den skillnaden att det i 

spelen finns en uppbruten tidslinje som inte finns i filmen. Man kan gå fram och tillbaka i tiden och 
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man spelar huvudrollen själv. Egenskaper som ålder, kön och social tillhörighet kan manipuleras, 

man kan fråga sig vem man är och vem man vill vara och leka med sin identitet. Lev Manovich 

menar att beteenden från den verkliga världen återspeglas i den virtuella. Både den amerikanske 

westernhjälten, upptäckaren som ensam övervinner svårigheter och uppfattar staden som 

konfliktfylld och hotfull, och den parisiske flanören,  den anonyme observatören som navigerar 

genom folkmassorna, gömd för omvärlden men ändå mitt i världen, återuppstår i nya skepnader i 

dataspelaren och internetanvändaren.
117

 De två figurerna kan kopplas till namnen på de två 

populäraste webbrowsrarna på 1990-talet; flanören till Netscape Navigator och upptäckaren till Internet 

Explorer.
118

 På internet navigerar man mellan olika menyalternativ och hyperlänkar likt en flanör. 

Logiken i datorspel liknar den klassiskt amerikanska; man utforskar sin identitet, bygger upp sin 

karaktär genom att övervinna fiender, får nya resurser och färdigheter och når till nästa nivå. Det 

som sker i den digitala världen följer samhällsutvecklingen, menar Vikhagen. Att det växer fram 

virtuella världar nu beror dels på att teknologin finns tillgänglig och dels på att vi har vant oss vid att 

använda internet för möten. Vi vill utforska nya världar, leka, träffas och lära oss nya saker. 

Nyfikenheten i leken är en stark drivkraft, säger Arne Kjell Vikhagen.  

 Konstnärer har i alla tider använt nya tekniker för att skapa konst.
119

 Konst som har inspirerats av 

datorspel kallas ”game art”. Vikhagen säger att game art inte är etablerat i konstvärlden än, men 

också dator- och videokonst tog tid på sig innan den blev etablerad. Troligtvis kommer det att gå för 

game art som för videokonsten, den kommer sakta att bli en del av samtidskonsten. Nu ska jag 

presentera några spännande relationella internetprojekt. 

5.5.2 Entropia och New Oxford 
I den virtuella världen Entropia är handel ett viktigt inslag och valutan Project Entropia Dollar kan 

köpas med verkliga pengar. Växelkursen är knuten till amerikanska dollar.
120

 Ibland hålls auktioner i 

Entropia. Det kan vara en ö eller en rymdstation som auktioneras ut. Nyligen betalade filmregissören 

Jon Jacobs 100 000 USD för en rymdstation. Han tror att det kommer att bli en lönande investering 

då han planerar omfattande affärsverksamhet på rymdstationen.
121

 

 New Oxford är en kulturstad i Entropia, invigd 2006 och designad av Ernst Billgren.
122

 Han ritade 

stadens byggnader på papper och bilderna översattes sedan till datorgrafik av företaget MindArks 

grafiker. Mosaikrutor är ett återkommande tema och i rådjurssfinxen mitt i New Oxford kan man 

besöka Billgrens eget galleri och köpa bilder av konstnären, verkliga eller virtuella.
123

 I staden finns en 
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mängd olika byggnader för kulturell verksamhet. Man kan studera på ett digitalt universitet, gå på 

konstmuseum eller lyssna på föredrag om konst. Ernst Billgren har förutom konst också möbler till 

försäljning och diskoteket i Entropia är inrett med hans möbler. Billgren berättar att han oftast skapar 

verkliga objekt som sedan översätts till virtuell grafik.
124

 

5.5.3 Second Life 
Second Life är en virtuell värld som liksom Entropia funnits sedan 2003. Den har skapas av invånarna, 

vilka räknas i miljoner. Liksom i Entropia kan man här skaffa sig en avatar, en virtuell identitet, och 

umgås, köpa mark, bygga hus och köpa och sälja virtuella ting. Valutan är Linden-dollar och invånare 

och gäster i Second Life köper immateriella varor för stora summor varje år. Unga människor är vana 

att kommunicera med främlingar via datorspel och här finns möjligheter att hitta nya 

samarbetsformer för affärer och möten. I Second Life finns det inga produktions- eller 

transportkostnader och samma sak kan säljas många gånger. Exempelvis kan man gå på disco och 

köpa ett program för danssteg till sin avatar.
125

  

 I Second Life finns ingen ordningsmakt och oväntade saker kan hända. Terroristorganisationen 

Second Life Liberation Army säger sig kämpa för demokrati och vill hjälpa invånarna att ta över 

makten från företaget som äger Second Life. Virtuella atombomber som raderar ut delar av grafiken 

detoneras av terroristerna. Målen är butiker och andra strategiska mål. Attackerna är ett sätt att få i 

gång en diskussion om maktstrukturer på Second Life.
126

 

5.5.4 The Port och Objects of Virtual Desire 
I Second Life ligger konstnärsön The Port som grundades 2004 av konstnärerna Simon Goldin och 

Jakob Senneby.
127

 De utforskar hur det är att arbeta i en virtuell värld. Objects of Virtual Desire från 

2005 var ett projekt till vilket medlemmar på The Port skänkte sina egentillverkade virtuella objekt.
128

 

Objekten betydde mycket för sina ägare, exempelvis skänkte en kvinnlig avatar ett kärlekshalsband 

hon gjort till sin älskade i Second Life. Goldin och Senneby lät skapa verkliga modeller av objekten 

som ställdes ut på Bergens Kunsthall och såldes via projektets webbshop. Undersökningen gick ut på 

att se om värden från immateriell produktion i en virtuell värld gick att överföra till fysiska värden 

och till den verkliga världens ekonomi. Kan en virtuell värld användas som produktionsplats? Man 

satte fokus på materialiteten i det immateriella. Det är ett arbetssätt som är omvänt i förhållande till 

Ernst Billgrens; han skapar verkliga objekt som översätts till virtuella, verkliga värden omvandlas 

alltså till immateriella. 

 The Port används som experimentell scen för musik, dans och performance. Vid invigningen av ön 
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framfördes musik specialskriven av en engelsman vars avatar är en batikfärgad drake. Bandet som 

spelade via sina fantasifulla avatarer fanns utspridda i Kalifornien, Hong Kong och Australien.
129

 

Kanske är de Second Lifes svar på den verkliga världens levande avatarer; Lordi? 

5.5.5 Lisa Jevbratt Rösten  
Under 2003-2004 drev Statens Konstråd projektet Konst som instabila processer. Man ville med 

utgångspunkt i konstnärlig gestaltning belysa relationell estetik och rörlig bild i det offentliga rummet 

och genom faktiska konstprojekt undersöka hur man kan integrera arbeten i dessa tekniker i Statens 

Konstråds uppdrag.
130

 Lisa Jevbratt fick i uppdrag att till Statens Konstråds webbplats skapa en 

digital konstnärlig gestaltning och resultatet blev Rösten 2006.
131

 Besökare som går in på webbplatsen 

blir delaktiga i verket. Bilden på skärmen genereras av sökningar och resultatet blir visuella hierarkier, 

föränderliga kombinationer av färger, typsnitt och fontstorlekar. Det blir en bild av våra roller som 

internetanvändare.  

 Internet är ett offentligt rum där allt vi gör, våra handlingar och åsikter lämnar spår.
132

 Våra 

sökningar avslöjar mycket om vem vi är och genom information som lagras i databaser kan man 

utvinna mycket fakta. Man kan spåra och lokalisera en användare och hans vanor och intentioner 

både demografiskt och geografiskt. 1996 kom The Search Voyeur som listade sökningar i realtid. Den 

visade vad människor var intresserade av och vad de sökte efter. Jevbratt menar att vi genom att se 

hur andra gör och vad de letar efter lär oss hur vi ska leva och var vi ska söka efter resurser. Detta 

beteende finns både i växt- och djurriket. Den information vi får ut av dessa listor är bara användbar 

och tillförlitlig om den är oavsiktligt, omedvetet producerad. En medveten produktion kan lika gärna 

vara gjord i syfte att vilseleda. I dag har USA:s regering förstått vilka vinster det finns i att ta hand om 

sådan information och internetanvändarnas sökningar från de stora sökmotorerna samlas in med 

motivationen att den kan användas i brottsutredningar. Denna utveckling gör att människor börjar 

bli medvetna om de spår de lämnar efter sig på nätet. Den oavsiktliga information vi lämnar bildar 

tillsammans med spåren från alla andra en kollektiv datakropp och spåren efter denna datakropp 

finns i listor över de mest populära sökningarna.  

 Lisa Jevbratt berättar att Rösten samlar in användartrafiken på Statens Konstråds webbplats och 

visar en bild av de sökningar besökarna gjort dels i den interna sökfunktionen på sidan, dels i den 

externa sökmotor som ledde dem vidare in på webbplatsen. Ord som förekommer oftare visas 

tydligare och grupperingar efter visuell likhet framträder. Resultatet är en ständigt föränderlig bild 

som visar vad besökarna är intresserade av. Det som framstår är en kakafoni av individuella röster 

som visualiseras grafiskt som en kollektiv identitet, en röst. 
                                                
129 www.theport.tv 
130 Statens Konstråd, ”Instabila processer”, www.statenskonstrad.se/6b000c 
131 128.111.69.4/~jevbratt/the_voice 
132 Lisa Jevbratt, ”Söker i spåren av Vi – att synliggöra oavsiktliga kollektiv”, Statens Konstråds katalog nr 36, Stockholm: 
Statens Konstråd, 2007, s. 208 
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5.5.6 Virtuell konst – verkliga konsekvenser 
De virtuella verken för med sig nya frågeställningar, nya möjligheter och faror. Ekonomiska, 

klimatrelaterade och sociala frågor undersöks från nya perspektiv i de virtuella världarna. Att skapa 

konst virtuellt, menar Ernst Billgren, är ett sätt att lösa jordens klimat- och resursproblem då det inte 

går åt verkliga material eller behövs verkliga transporter.
133

  

 Det finns stora affärsmöjligheter och en stor internationell publik i virtuella världar och företaget 

MindArk som tillverkat Entropia ska börsnoteras under 2008.
134

 För konstnärer kan de virtuella 

världarna bli aktuella som konstnärliga produktionsplatser.  

  Demokrati och jämställdhet är viktiga frågor både när det gäller skapandet och brukandet av vår 

nya offentliga virtuella miljö. Den bör kunna skapas av samma grupper som ska använda den, inte 

bara av en specialiserad elit. Det finns risk för att det skapas en stor klyfta mellan de som skapar den 

virtuella miljön och de som använder den och en ännu större mellan dem som har tillgång till ny 

teknik och de som inte har det.  

 Samtidigt som detta skrivs ger tidskriften Konstperspektiv ut ett temanummer om konst i nya 

medier. Intressant nog har man i många fall valt att skriva om samma exempel som jag valt. Man kan 

där liksom i min uppsats läsa om Second Life, The Port, Objects of Virtual Desire, Rösten, For Karlstad och 

game art.
135

 Kanske håller en ny kanon för dematerialiserade verk på att ta form? Det finns all 

anledning att följa den spännande konstnärliga utvecklingen på internet. 

 

 Konstnärer finner ständigt nya kontexter att verka i för att ställa frågor och utmana rådande 

ordningar. Jag har nu undersökt konstnären i rollen som kritiker, nomad, curator, etnograf/sociolog 

och virtuell kreatör. Man söker sätt att stå fri men även de mest radikala konstformer fångas upp och 

integreras av institutioner som tar dem i bruk i sina egna syften. 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

  

                                                
133 Madelene Hellström, ”Virtuellt skapande är lösningen på naturens resursproblem”, IDG.se, 2006-12-18, 
www.idg.se/2.1085/1.89128 
134 David Hässler, ”Entropia till börsen”, Realtid.se, 2007-12-04, www.realtid.se 
135 Konstperspektiv nr 4, 2007  
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 I den virtuella världen Entropia ligger kulturstaden New Oxford, designad av Ernst Billgren 2006. I New Oxford  

 finns konstakademi, mode- och designinstitut, gallerier och museum. 
 Bild: www.entropiauniverse.com 
 

  

  

  

  
 
I projektet Objects of virtual desire från 2005 undersökte Simon Goldin och Jakob Senneby om värden från 
immateriell virtuell produktion kunde överföras till verkliga föremål och verkliga värden. Halsbandet på bilden  
var en gåva som ”Jade Lily” gav sin fästman i Second Life. Symbolen <3> representerar de kärlekstecken de 
brukar skriva till varandra på chatten men ”3” är också en symbol för parets tremånadersdag. ”Jade Lily”  
berättar att en reproduktion av halsbandet i den verkliga världen inte skulle ha något funktionellt värde för dem. 
Där är de heterosexuella män båda två och använder inte sådant! 

 Bild: Jakob Senneby och Simon Goldin, www.objectsofvirtualdesire.com 
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6. FRAMTIDENS RUM FÖR DYNAMISK DEMATERIALISERAD KONST 
Mycket av konsten har blivit flyktig och immateriell. Av framtidens institutioner och konservatorer 

krävs nya tankegångar och metoder för att presentera, kategorisera, bevara och återskapa 

dematerialiserade verk. Här följer några fria spekulationer om framtidens konstvärld.  

6.1 Den framtida konstinstitutionens funktion  
Vi är vana att se konsten i traditionella samlingar och utställningar på museer och gallerier, men när 

konsten förändras framträder också nya sätt att presentera den på. Konstupplevelsen i dag kan vara 

något flyktigt; en process, en föreställning, ett virtuellt eller socialt projekt. Man ställer frågor och 

undersöker. Konsten söker sig till platser utanför konstvärlden och till nya grupper betraktare.
136

 Ska 

framtidens museum hysa värdefulla samlingar, vara en plats för angelägna, nyskapande projekt och 

för återskapandet av efemära verk eller ska institutionerna och konsten flyttas till servrar och 

upplevas via virtuella världar? Ett dynamiskt museum som har alla ovanstående funktioner är en 

tänkbar lösning. Här presenterar jag några aktuella tankar och företeelser när det gäller att visa, 

kategorisera och bevara konst. 

6.1.1 Second House of Sweden 
Second House of Sweden, Sveriges virtuella ambassad i Second Life, invigdes 2007. Den är byggd efter 

House of Sweden, Sveriges ambassad i Washington, och är placerad i en skärgårdsliknande miljö.
137

 

Nationalmuseum deponerar i Second House of Sweden en unik konstsamling med verk av Anders Zorn, 

Ernst Josephson och Hanna Pauli m.fl.
138

 Nya former för konstpresentation undersöks och intendent 

Helen Hallgren Archer har via sin avatar i realtid hållit visningar på den virtuella ambassaden.
139

 Trots 

lite teknikproblem och svårstyrda avatarer så beskrivs visningen ha gått bra.  

 Kanske kommer hela samlingar att finnas i virtuella världar i framtiden, öppna för vem som helst 

att mot en avgift titta på. Med tanke på alla miljoner människor som besöker världarna är det 

naturligt att både konstnärer och museum söker sig dit med sin verksamhet, då man därifrån når ut 

både till konstvärlden och till en stor internationell publik. För många i den nya generationens 

konstpublik är det naturligare att besöka ett galleri på internet än ett verkligt galleri.
140

 Forskning 

kring virtuella världar pågår. Man undersöker om det går att skapa en avatar som kan vandra mellan 

olika virtuella världar.
141

 Japanska forskare har funnit en metod där man genom att koppla elektroder 

                                                
136 Maria Hirvi, ”Om konstverkets plats och presentation”, Statens Konstråd katalog nr 32, Stockholm: Statens Konstråd, 
2003, s. 145  
137 Svenska Institutet, ”Sveriges virtuella ambassad invigd”, 2007-05-30, www.si.se 
138 Svenska Institutet, ”Nationalmuseum deponerar kända konstverk till Second House of Sweden i Second Life”, 2007-
05-25, www.si.se 
139 Clara Dagh, ”Gallerytalk i second Life”, KulturStan.se, 2007-08-23, www.kulturstan.se/index.php?idart=869  
140 Mathias Jansson, ”Ernst Billgren i online-spelet Entropia”, Konstperspektiv, 2006-05-05, 
www.konstperspektiv.nu/magazine/tips/entropia.asp  
141 Michael Wilczek, ”Second Life-avatarer ska kunna besöka World of Warcraft”, PC för alla, 2007-10-21, 
pcforalla.idg.se/2.1054/1.126091 
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till en försökspersons huvud har lyckats få denne att styra sin avatar enbart med tankekraft.
142

 Snart 

kan vi kanske bara genom att tänka på det vandra från ett seminarium i Billgrens New Oxford till en 

visning av Nationalmuseums konstsamling i Second Life. 

6.1.2 Artfacts.Net 
Artfacts.Net är en sökbar databas på internet som sedan 2001 samlar in, klassificerar och 

sammanställer fakta om konstnärer, konsthallar, gallerier och museer. I databasen finns ett stort antal 

utställningsproducenter och hundratusentals konstnärer. Konstnärerna rankas efter hur aktuella de är 

i konstvärlden.
143

 Utställning på ett galleri eller museum som betraktas som viktigt ger en högre 

poäng. Ställer man ut ofta och på ”bra” platser får man högre rankning. Listan uppdateras dagligen 

och man vill ge konstinstitutioner och andra intresserade en bild av dagstillståndet i konstvärlden. 

Lars Vilks menar att Artfacts tydligt talar om vilken konst som gäller för tillfället. Han säger: 

”Artfactslistan visar att konstvärlden är mätbar, det är därför konstvärlden tycker så illa om den. Men man kan 

kartlägga allting.” Och vidare: ”Artfacts visar att man väljer att ställa ut samma konstnärer om och om igen. Det 

är det som är viktigt. Det som gäller i dag är ju biennalerna. Det är de som är signalsystemet. Kartlägger du 

biennalerna så har du en bild av vad som är kvalitet i dag.” 
144

 Dynamiska sammanställningar av information 

som denna, tillgängliga genom allt mer effektiva databaser tror jag kommer att få stor makt i 

framtiden, som en ny typ av konstinstitution.  

6.1.3 Att återskapa dematerialiserade verk  
Eva Hesses medhjälpare Doug Johns berättar att förgängligheten är en av nycklarna in i Hesses 

arbete. Hon ville tillföra det en fjärde dimension; tiden.
145

 Hesse var medveten om att det inte fanns 

någon återvändo; tiden och livet passerar obönhörligen förbi. Hon visste vilket dilemma hon utsatte 

framtida konservatorer för, men tillverkade ändå sina verk i material som skulle falla sönder efter 

relativt kort tid, då förfallet var en del av verkens liv. Johns menar att man inför utställningar kan 

tillverka nya exemplar och visa dem tillsammans med originalen i olika grader av förfall, som en 

pedagogisk gärning. John har återskapat verk i ursprungliga gjutformar och efter Hesses 

originalanvisningar, och de är med sin färg, textur, transparens och lyskraft helt skilda från originalen 

så som de ser ut i dag, efter år av förfall. Det är inte tillåtet att röra originalen på grund av deras 

dåliga skick, men de nyproducerade verken skulle besökarna kunna få röra vid och känna på, då den 

taktila beröringen är av högsta vikt för upplevelsen. De nya exemplaren kan för samlarnas skull 

förstöras efter varje visning, menar Johns.   

 

                                                
142 Håkan MacLean, ”Styr Second Life med bara tankekraft”, PC för alla, 2007-10-16, www.idg.se/2.1085/1.125766  
143 www.artfacts.net 
144 Martin AAgård, ”Ett liv som underdog”, Konstnären nummer fem, KRO/KIF, 2007 
145 Alison Rowley, ”The fourth dimension”, Griselda Pollock & Vanessa Corby, Encountering Eva Hesse, München: Prestel 
Verlag, 2006, s. 93 
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 Ironiskt nog är det just de dematerialiserade konstformerna, de som motarbetat konstens 

bevarande och arkiverande institutioner som är mest beroende av dem, resonerar Jon Ippolito.
146

 

Inför produktionen av en retrospektiv med Dan Flavins lysrörsverk upptäckte man att ett lysrör i 

djupröd färg som han använt i sina installationer hade slutat tillverkas då det visat sig innehålla ett 

giftigt pigment. Detta ledde till att samlare och institutioner fick köpa upp alla djupröda lysrör de 

kunde få tag på och förvara dem för framtida visningar. Industriellt tillverkade delar till ett 

reproducerbart verk var nu alltså i lika stort behov av förvaring i rätt lagringsmiljö som 

modernismens målningar och collage.  

 Digitalkonstnärer i dag har samma problem. I dag tolkas och visas webbprojekt byggda med html-

kod olika på olika plattformar och browsers. Det finns inga garantier för att två datorer ska visa en 

webbplats på samma sätt eller för att den kommer att kunna översättas till framtida internetprotokoll. 

Allt kommer inte att vara möjligt att konvertera till framtida datamiljöer, säger Ippolito. 

 Dagens digitala verk är oftast beroende av en noga utarbetad visuell design i ett visst medium. Ett 

webbprojekt som är formgivet och optimerat för en upplösning på 800 x 600 pixlar kommer att se 

helt annorlunda ut om upplösningen plötsligt blir tusentals gånger högre. Antingen blir resultatet en 

minimal bild i mitten av skärmen eller en stor lågupplöst bild med taggigt, oskarpt utseende.  

 Interaktiva webbprojekt har en efemär kvalitet inbyggd i sig som gör att de inte är helt lätta att 

spara. Det finns därför risk för att de aldrig fångas upp och bevaras för kommande generationer, 

vilket är olyckligt, menar Jon Ippolito. I och med att man sparar ett webbprojekt på en DVD-skiva 

har man reducerat ett dynamiskt original skapat för webben till en statisk form utan fungerade 

hyperlänkar. Det var inte så verket var tänkt att visas. Också lagringsmediet är föremål för snabb 

teknisk utveckling och åldras snabbt. I framtiden kan webbprojekt naturligtvis ses i gamla datorer 

sparade för ändamålet men det är ingen bra eller rättvis lösning då projekten var gjorda för direkt 

distribution över ett globalt nätverk, säger Ippolito.  

 Flavin och andra minimalister tillät att deras verk förstördes och återskapades om och om igen 

bara det gjordes i samma material som det ursprungliga verket. Koncept-, process- och 

performancekonstnärer tillät däremot ibland att mediet varierades eller modifierades. Kanske var inte 

deras primära tanke att säkra verken inför framtiden, utan snarare att tänja definitionen av konst, 

men deras strategier ger digital-konstnärer och museer ett alternativ till att förvara utdaterade datorer 

i klimatsäkra rum, menar Ippolito.  

                                                
146 Jon Ippolito, ”The Museum of the Future: A Contradiction in Terms?”, Artbyte, 1998, www.three.org/ippolito 
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6.1.4 ”The variable media initiative” 
För att människor i framtiden ska få se dagens konstverk i någon form bör vi dokumentera kriterier 

kring deras framtida visning. Jon Ippolito menar att hans ”the variable media initiative” är ett 

alternativ om ett verk inte måste manifesteras i en enda bestämd form.
147

 Möjligheten till variation av 

mediet kan vara inbyggd i verket och en del av konstnärens intention, men ibland beror det på att de 

förhållanden och material som fanns när verket skapades inte längre är tillgängliga, säger Ippolito.  

 Konstnären bör tillfrågas om verket alls är möjligt att återskapa. Robert Morris har återskapat sina 

performances från 1960-talet med ny rollbesättning och scenografi medan Robert Rauschenberg inte 

betraktar sina performances från samma tid som möjliga att återskapa.  

 Så mycket information som möjligt bör samlas in från konstnären och andra som var inblandade i 

produktionen av originalverket, menar Ippolito. Hur flexibel kan man vara? Kan verket finnas på två 

ställen samtidigt? Felix Gonzalez-Torres gick med på det, Donald Judd gjorde det inte. Kan det 

återskapas i varierande skala? Bill Viola specificerar förutsättningen för sina projektioner i 

videoinstallationen City of Man från 1989 på centimetern när medan John Simon betraktar sin Java-

applet Every Icon från 1996 som lämplig för såväl en tio meter hög videovägg som en handdator. All 

dokumentation som anteckningar, skisser, foton och filmer som kan vara användbara vid ett verks 

framtida återskapande bör samlas in. The Whitney Museum äger en video där Barry Le Va på 1960-

talet tillverkar en av sina ”scatter pieces”, vilket hjälper dem att återskapa installationen även om 

konstnären inte är möjlig att nå.  

 Museet bär ansvaret för att information kring verk finns tillgänglig för alla som vill återskapa dem 

eller överföra dem till nya medier om det ursprungliga inte går att återskapa. Museet bör auktorisera 

de återskapanden som är konsistenta med konstnärernas avsikter och erkänna dem som autentiska. 

Det gör framtidens museum till en plats för levande, föränderliga verk.  

 

 Nu har jag skissat upp några aktuella företeelser och modeller av hur framtidens konstvärld kan 

komma att se ut. Nya virtuella institutioner presenterar, kategoriserar och rangordnar konsten och de 

verkliga institutionerna ger oss möjlighet att uppleva dematerialiserade verk från det förflutna, i nya 

tekniker eller i samma som den ursprungliga. Den dematerialiserade konsten finns i många efemära 

former och är definitivt här för att stanna. 

 

                                                
147 Jon Ippolito, ”The Museum of the Future: A Contradiction in Terms?”, Artbyte, 1998, www.three.org/ippolito 
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7. SAMMANFATTNING  
Många viktiga frågeställningar har undersökts under de senaste decennierna. Konstbegreppets 

gränser har vidgats och den konstnärliga utvecklingen har drivits framåt. Konsten skulle inte se ut 

som den gör i dag om inte tidigare landvinningar undersökts och granskats. Konstnären söker 

ständigt nya förhållningssätt för att utmana, ifrågasätta, synliggöra och kommentera det som sker i 

omvärlden. Jag ska sammanfatta de svar jag funnit på frågorna jag ställde inledningsvis. 

 

Vilka skeenden i samhället har lett till att konsten har dematerialiserats? 

Konstens utveckling hänger samman med det politiska och sociala klimat som råder i samhället. 

Minimalismen uppfattades av många som en auktoritär form av vit, manlig makt som upprätthöll 

befintliga strukturer. Själva sa sig minimalisterna arbeta mot samhället eller inte bry sig om det alls. 

Under poststrukturalismen och konceptkonsten insåg man att förmodat neutrala platser var 

sammanlänkade med den styrande makten och den institutionskritiska konsten analyserade den 

ideologiska apparaten. Konstformer som performance, idébaserade verk, kritisk teori och temporala 

processer tog avstånd från varufieringen av konsten och försvårade ägandet av den.  

 Med institutionskritiken började platsen uppfattas som en produkt av rådande ekonomiska och 

ideologiska förhållanden. Den platsspecifika konsten var ett sätt att arbeta mot samhällets och 

kontextens begränsningar så att verken inte skulle kunna tolkas som en bekräftelse på tvivelaktig 

ideologi eller politisk makt. Definitionen av begreppet ”plats” har i dag förskjutits från att vara en 

fixerad geografisk plats till att vara en fråga, diskurs eller virtuell sajt. Tidig platsspecifik konst 

bekämpade kommersialiseringen av konsten genom att bli immobil och oflyttbar. I dag är den mobil 

och rörlig av samma anledning.  

 Samtidskonsten har införlivats i diskurser som inte traditionellt betraktas som konstnärliga. 

Etnografi och sociologi är kontextuella vetenskaper vilket gör dem till viktiga metoder för konstnärer 

i dag. Konstnärens kritiska tjänster köps och konsumeras i etnografiska konstprojekt som är en god 

affär för museet och ett försvar mot institutionskritik. I dag är de platsspecifika projekten snarare 

knutna till en publikgrupp än till en bestämd plats. Projekten påstås vara demokratiska men är hårt 

styrda av institutioner. Resultaten är förutbestämda och det finns risk att redan utsatta grupper 

exploateras. Platsspecifika projekt på autentiska platser riskerar att leda till ett befästande av orättvisa 

skillnader och till ett bevarande av ”den andre”. Det platsspecifika som var en kritisk konstform har i 

dag kommit att representera kritisk praktik i stället för att utföra den. 

  Konstnärer har i alla tider använt ny teknik för att skapa konst. Den tekniska utvecklingen i 

informationssamhället har fört med sig nya immateriella medier som visualiserar data och gör 

information och dynamiska processer begripliga för den mänskliga perceptionen. Internet är ett 

offentligt rum där allt vi gör lämnar spår i form av information som kan användas på olika sätt.  
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 Relationella projekt i digitala medier tar form. En virtuell värld kan användas som produktions- 

och marknadsplats, som ett sätt att lösa jordens klimat- och resursproblem. Beteenden från den 

verkliga världen återspeglas i den virtuella och frågor om identitet, maktstrukturer och nya 

samarbetsformer behandlas där. Företag och etablerade institutioner finns i virtuella världar och nya 

institutioner i form av webbplatser som rangordnar konstvärldens aktörer växer fram. 

 Konsten söker sätt att stå fri men även de mest avantgardistiska och radikala konstformer fångas 

upp och integreras i institutioner som tar över och normaliserar dem. Platsspecifik och institutions-

kritisk konst tas i bruk av institutionerna själva och immateriella och förgängliga verk som gjordes för 

att undkomma lyxkonsumtion av konst blir samlarobjekt och säljs för stora summor. Världarna på 

internet styrs av samma ekonomiska krafter och politiska maktstrukturer som vårt verkliga samhälle. 

Klyftan mellan den som skapar och den som använder virtuella världar kan bli stor, liksom klyftan 

mellan den som har tillgång till ny teknik och den som inte har det. 

 

På vilket sätt påverkar konstens dematerialisering konstnärens roll och funktion som upphovsman?  

Olika förhållningssätt och kontexter har provats för den dematerialiserade konsten. Jag har undersökt 

konstnären i rollen som kritiker, nomad, curator, etnograf/sociolog och virtuell kreatör. Konstnären 

dödförklarades som upphovsman under konceptkonsten men har återuppstått igen i dagens 

platsspecifika projekt där konstnärens person är en förutsättning för verkets trovärdighet.  

 Under minimalismen och konceptkonsten var betraktaren den som skapade verkets betydelse och 

föreställningen om det konstnärliga geniet reducerades bort. Den konstnärliga processen ansågs vara 

mer intressant än det färdiga verket och konstnärens uppfattning om sitt verk var inte bättre än 

någon annans. Trots detta förblev ändå konstnären den som hade makt att godkänna och auktorisera 

en nytillverkning eller återskapa en händelse.  

 Samtidskonstnären reser från plats till plats för att genomföra sociologiska och etnografiska 

platsspecifika projekt. Konstnären betraktas som expert på en särskild fråga och förväntas använda 

sin egen historia i genomförandet av verket. Verkets legitimitet beror på hur trovärdig kopplingen till 

konstnärens identitet är och ibland konstrueras den för att passa in i en diskurs. Konstnärens 

personliga närvaro är en förutsättning i framförandet av det dematerialiserade verket och en fixering 

vid konstnärens person och levnadsteckning uppstår. Konstnären betraktas dock inte som ett 

autonomt geni, utan som en människa formad av sociala omständigheter. Det performativa i 

konstnärens arbete är den nya handelsvaran och konstnären är den som verifierar, förmedlar och 

repeterar den. Arbetsformen är krävande för konstnären som tvingas sätta sig in i fråga efter fråga. 

 För framtidens konstnärer kan virtuella världar bli tänkbara arbetsplatser då de erbjuder nya 

möjligheter att nå ut till konstvärld och allmänhet. I digitala medier är frågan om original och 

upphovsman komplicerad. Information behandlas som readymade-data som kan kommenteras, 

omarbetas och sändas vidare och konstnärer samarbetar och bjuder in varandra att delta i verk.  
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 För att immateriella och efemära processer, performances och elektroniska verk ska kunna 

återskapas bör konstnärens tankar kring verket dokumenteras så de finns att tillgå den dag 

konstnären inte är tillgänglig längre. Om makten att auktorisera ett återskapande övergår till 

konstinstitutioner lämnas ett visst utrymme för godtycke och institutionell makt vid bedömning av 

upphovsmannens intentioner. Å andra sidan får framtidens konstpublik möjlighet att uppleva ”icke-

repeterbara”, efemära verk långt efter konstnärens död. 
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