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SAMMANFATTNING 

Hur kommer det sig att performance räknas som konst när det är ett så gränsöverskridande 

fenomen som innefattar många olika moment som traditionellt inte brukar innefattas i 

konstbegreppet? Har ”konstvärlden” använt konstbegreppet som papperskorg för att det 

möjligtvis varit för komplicerat att ta itu med nya fenomen och benämningar så att man 

praktiskt placerar dem i redan befintliga kategorier och har detta system i så fall gjort att det 

blivit inflation i konstbegreppet? Dessa frågor inleder denna uppsats som behandlar begreppet 

performance ur olika aspekter tillsammans med en kort granskning av konstbegreppet. En 

historisk tillbakablick visar att performance från början var provokativa cabaréer av de 

samhällskritiska futuristerna och dadaisterna på början av 1900-talet. Många medlemmar i 

dessa grupper ägnade sig även åt klassiskt måleri och skulpturer och därför var de första som 

genomförde performance konstnärer och då föll det sig naturligt att även räkna in 

performance i konstbegreppet. Men idag finns det en allmän osäkerhet kring var man skall dra 

gränsen för konst eller inte gällande performance eftersom dessa kan te sig på väldigt olika 

sätt. Performance benämns på olika sätt i olika sammanhang. Av de källor jag undersökt är 

det ingen som inte kallar performance för en konstform. Användandet av den mänskliga 

kroppen anses som en fundamental faktor för genomförandet. Olika sorters publikreaktioner 

under 1900-talet visar också hur man har sett på performance under en lång tid. Somliga har 

kastat frukt på de uppträdande och andra har applåderat. De som uppträtt har haft olika syn 

eller krav på sina åskådare. Futuristerna och dadaisterna uppskattade till exempel negativ 

kritik och de som uttryckte sig genom performance i USA i mitten av 1900-talet önskade att 

publiken deltog och blev en del av verket vilket inte alltid har varit lika önskvärt på 2000-talet. 

Innebörden av ordet konst har förändrats allt sedan man började använda ordet. Under 

medeltiden stod det för den ursprungliga betydelsen, kunnande. Men efter upplysningen 

frångick man den betydelsen och konst stod inte längre bara för ett kunnande av någonting 

utan även resultatet av detta kunnande till exempel ett konstverk. Idag används ordet nästan 

uteslutande för så kallad bildkonst. Länge har konstbegreppet diskuterats och undersökts och 

många har försökt att fånga essensen av konst, vad det egentligen betyder. Detta har visats sig 

omöjligt eftersom begreppet är så flytande och ständigt förändras genom nya konstyttringar. 

Det betyder händelsevis inte att ytterligare en undersökning skulle vara meningslös så länge 

man som forskare är medveten om att det man kommer fram till inte är en slutgiltig definition. 

Slutsatsen är att det är möjligt att konstbegreppet använts som en kategori utan givna ramar 

men att det inte behöver betyda någonting negativt. Tvärtom är ett rymligt konstbegreppet 

välbehövligt.  
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1. INLEDNING 

En så högst naturlig och allmängiltig situation som ett toalettbesök kan ses som 

uppseendeväckande då det sätts i en annan kontext än den privata. Genom en specifik 

placering innanför en ram, på ett museum eller på en scen kan särskilda ting framställas som 

konstnärliga föremål eller fenomen. Toalettbesöket kan till och med anses som nyskapande 

och intressant om det plötsligt utförs på en scen, framför publik med riktat strålkastarljus. Ett 

utökat register inom och i konstvärldens gränstrakter har under 1900-talet resulterat i ett 

bredare och fylligare konstbegrepp. Men innebär detta att begreppet konst mognat? Kan det 

ses som en del av en ”naturlig” utveckling och förändring eller har begreppet utan särskild 

hänsyn använts som papperskorg? 

 

Efter ett års studier av konstvetenskap nådde jag en punkt där jag behövde fundera över vad 

det egentligen var jag hade studerat. Jag har alltid trivts som konststudent och jag har ett 

genuint intresse för ämnet men många människor i min omgivning har inte haft samma 

åsikt. ”Konst är en lögn”, ”som samtalsämne är konst okej” och ”konstvetenskap borde inte 

vara en akademisk utbildning” är vanliga antaganden jag har protesterat mot i min vardag och 

det är i kontrast till dessa påståenden som jag kom underfund med att jag själv borde fundera 

över vad det egentligen är jag tycker om konst. Om konst till och med kan anses som lögn är 

jag då blind? En förundersökning visade att det oftast var performancerelaterade evenemang 

som upprörde och skapade denna aggression mot konstbegreppet och där av mitt intresse att 

undersöka just den företeelsen, performance. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt undersöka olika definitioner av begreppet 

performance. Hur kommer det sig att performance ofta har en självklar roll inom 

konstsammanhang? Hade det lika gärna kunde kallas för sång, teater eller politik? Är det 

meningsfullt att jämföra en performance med en annan då de kan te sig väldigt annorlunda? 

 

Undersökningen görs utifrån antagandet att det är inflation i konstbegreppet. Det vill säga att 

konstbegreppet breddats så till den grad att allting numera kan betraktas som konst vilket har 

lett till att begreppet blivit meningslöst istället för att vara en hjälpsam och klargörande 

kategori. Har vårt kontrollsamhälle med behovet att kategorisera gått för långt så 

benämningarna blir förhastade genvägar för människan för att skapa skenbart meningsfulla 

sammanhang? 
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1.2 Metod 

Jag har genomfört en kritisk närläsning av litteratur om performance ur flera olika aspekter 

som inleds med en historisk bakgrund. Jag har undersökt hur publik har reagerat på olika 

performanceuppträdanden och performance som rit. Jag har granskat olika definitioner av 

begreppet performance genom att studera litteratur, tidningsartiklar, hemsidor för museer och 

uppslagsverk. Vad skiljer de olika definitionerna åt och vad för dem samman? För att 

ytterligare klargöra och belysa performance som begrepp har jag även undersökt företeelser 

som happening och konceptkonst. Samtidigt undersöks hur konstbegreppet definieras utifrån 

några av de källor jag använt i undersökningen av performance. Jag har även genom muntlig 

kontakt fått svar på frågor som jag sedan använt som underlag för min diskussion. Jag har inte 

skådat ett performance live då det inte var nödvändigt för undersökningen och dess syfte men 

jag har sett ett begränsat filmmaterial av Paul McCarthy, en veteran i 

performancesammanhang. Jag har inte använt fotografier i min uppsats då det skulle vara 

onödigt med tanke på att det inte hade underlättat själva arbetet eftersom jag inriktat mig på 

språkliga definitioner och texter. Genom e-mail och muntlig intervju har jag ställt och fått 

svar på frågor kring uppsatsämnet av Helen Engman, utbildningskoordinator på Konstfack i 

Stockholm och Therese Stoltz, ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Varberg. 

 

1.3 Teori 

Jag har utgått från en kritisk ståndpunkt att det är inflation i konstbegreppet. Det vill säga att 

om konst kan vara vad som helst har det förlorat sitt värde som en effektiv kategori och 

istället blivit som en papperskorg. Performance som kategori är gränsöverskridande men har 

ändå hamnat inom konstbegreppet och därför utgår jag även från möjligheten att performance 

skulle kunna betecknas som något annat än just konst. 

 

I min diskussion använder jag delar av W. E. Kennicks text ”Vilar den traditionella estetiken 

på ett misstag?” från 1958 ur antologin Konsten och konstbegreppet. Kennick menar att 

antagandet att alla konstverk skulle bära på en gemensam faktor som gör att man kan särskilja 

konsten från allt annat är ett misstag och därmed även sökandet efter en sådan faktor. Det går 

inte att ställa frågan ”Vad är konst?” och få ett entydigt svar. Detta visar han bland annat 

genom att jämföra med en annan fråga ”Vad är helium?” där man kan ge flera klara svar som 

exempelvis ”Det är en gas.”. Men man kan inte ställa frågan ”Vad är konst?” och förvänta sig 

samma sorts raka svar som Kennick menar att många filosofer har gjort. Kennick påstår att 

det är vårt inlärda språk som gör att vi vet hur och på vad vi skall applicera ordet konst och 
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därför enkelt kan säga ”detta är konst”, ”detta är det inte”. Dessutom menar han att vi vet vad 

konst är men det är först när frågan ”Vad är konst?” ställs som vi inte kan svara.1  Utifrån 

antagandet att det finns en gemensam faktor för samtliga konstverk presenteras ytterligare ett 

antagande om att man bara kan ge kritik för eller mot ett konstverk om den kritiken grundar 

sig på denna gemensamma faktor. Alltså att det finns en kanon eller regelverk att gå efter 

gällande bedömning av alla konstverk, vilket Kennick motsätter sig. 

 

Men trots olika misstag och som han anser vara felaktiga antaganden behöver inte sökandet 

efter exempelvis gemensamma nämnare för konstverk vara gjort förgäves, särskilt om man 

förlikar sig med att sökandet inte kommer att resultera i just entydiga svar. Gamla och nya 

undersökningar av konstbegreppet och dess gränstrakter kan resultera i annan användbar 

information än den undersökningarna syftade till att ge. Jag använder Kennicks teori för att 

belysa mina egna ståndpunkter i diskussionen då jag är beredd att hålla med i hans 

resonemang. 

 
1.4 Material 

Jag har använt mig av olika typer av material men framför allt av översiktverk och 

uppslagsböcker. Eftersom jag delvis har undersökt hur olika källor beskriver olika begrepp 

har det varit viktigt för mig att granska vilken sorts källa det är och vem den riktar sig till.  

Wikipedia är ett uppslagsverk på Internet av allmän karaktär där användaren kan bidra med 

information genom att själv skriva in den. Av den anledningen kan Wikipedia tyckas oseriös 

som källa. Jag anser dock att den kan vara till användning i min undersökning därför att den 

motsvarar en allmän opinion bland människor, speciellt en yngre generation, som möjligtvis 

inte blivit påverkad av konstvärlden och dess ideal. 

  

Nationalencyklopedin (1992) är en övergripande informationskälla utan djupgående 

faktaupplysningar. Detta uppslagsverk har en grundläggande funktion att 

sprida ”sanningsenlig” och opartisk information och förekommer ofta på offentliga 

inrättningar som bibliotek. Med tanke på dess mål är den användbar i min undersökning då 

jag anser det intressant hur de som sammanställt informationen försökt skriva objektivt om 

något subjektivt som till exempel konst och performance. 

 
                                                
1 Kennick, W.E. ”Vilar den traditionella estetiken på ett misstag?” 1958. Beck, I, Emt, E J, Olsson, A, Sandqvist, 
T, Winbladh, M (red), Konsten och konstbegreppet, 1996. Sid 61-88. Resterande delar av detta kapitel grundar 
sig på denna källhänvisning.  
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Bildanalys (2006, första upplaga 1985) av Peter Cornell, Sten Dunér, Thomas Millroth, Gert 

Z Nordström och Örjan Roth-Lindberg (red) är ett uppslagsverk över ord och begrepp med 

inriktning på bildkonst där jag undersökt konstbegreppet. Upphovsmännen har i denna bok till 

skillnad från ovanstående uppslagsverk tagit fasta på att konst inte riktigt är entydigt 

definierbart och att det finns många olika möjligheter till förklaring och sökande efter sanning.  

 

The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms (2003) är en engelskt uppslagsbok över 

allmänna termer inom konst- och arkitektursammanhang. Förklaringarna är kortfattade och är 

därför användbara för extra belysning.  

 

Antologin The Art of Art History – A Critical Anthology (1998) av Donald Preziosi består av 

texter skrivna av olika personer med anknytning till konstvärlden. Jag har valt att använda ett 

påstående av Carol Duncan som ett exempel på hur man kan tolka performance.  

 

Konsten och konstbegreppet (1996) är en antologi med samlade texter utvalda och översatta 

av Ingamaj Beck, Ewa Jeanette Emt, Anders Olsson, Tom Sandqvist och Magnus Winbladh 

(red) och är utgiven av Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. De insamlade texterna är 

skrivna av olika personer med anknytning till konstämnet som till exempel konstkritikern 

Clement Greenberg. Precis som i The Art of Art History – A Critical Anthology är texterna 

skrivna av konsthistoriker, filosofer och konstkritiker med högt anseende som argumenterar 

väl för sina ståndpunkter och därför anser jag texterna ha hög tillförlitlighet.  

 

Performance Art- From Futurism to the Present (2006) av RoseLee Goldberg är den källa jag 

hänvisat mest till. Det kan tyckas olämpligt att förlita sig så mycket till en enda bok men 

faktum är att det inte finns tillräckligt med annan litteratur och fakta skriven om performance 

på detta sätt genom en historisk översikt. Genom Goldbergs skildring passar den perfekt för 

mitt uppsatsämne då den övergripande behandlar alla steg i performancehistorien.  

 

Art since 1940 (2000) av Jonathan Fineberg är ett översiktsverk av modern konst från 1940 

fram till 1990-talet. Trots att verket inte är specifikt inriktat på att återge information om 

performance nämns flera konstnärer och verk.  

 

Moderna Manifest- Litteratur- och konstrevolutionen 1909- 1924, En introduktion (1973) av 

litteraturvetaren Gunnar Qvarnström (red) är en bok som översiktligt behandlar futuristerna, 
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dadaisterna och en del om surrealisterna och har direkta kopplingar till dessa gruppers olika 

manifest som framfördes under deras respektive verksamma år. Moderna Manifest 1, 

Futurism och dadaism är ett samlingsverk av de olika manifesten.  

 

Jag har använt tidningsartiklar från Aftonbladet, Västerbottenkuriren (VK), Qx, och 

Göteborgsposten (GP). VK och GP räknas som pålitliga dagstidningar. VK och GP är 

dagstidningar och Aftonbladet är en kvällstidning med inriktning på aktuella nyheter och QX 

är ett livsstilsmagasin som publiceras en gång i månaden. 

 

Tate Modern är ett museum för modern konst i London. Museets hemsida har en ordlista med 

inriktning på uttryck som, vad de anser, har med konst att göra där jag undersökte bland annat 

ordet performance. Vid ett besök på museet höst 2008 beskådade jag även ett filmmontage av 

performanceartisten Paul McCarthy. Jag har förgäves försökt hitta ett namn på verket. Även 

om detta har misslyckats väljer jag ändå att använda mina erfarenheter av verket i 

undersökningen då det trots allt är det som är av störst vikt.   

 

1.5 Disposition 

I kapitel två beskrivs en övergripande historisk bakgrund över var och hur performance hade 

sitt ursprung. I kapitel tre presenteras olika tolkningar av begreppet performance. Inom 

liveframträdanden i konstsammanhang finns flera olika uttryck och tendenser som kan tyckas 

påminna om varandra i karaktär. För att klargöra performance som begrepp vill jag därför 

förklara vissa likheter och skillnader mellan performance, happenings, actions och 

konceptkonst vilket görs i kapitel fyra. 

 

Kapitel fem behandlar performance och publik. Vilken roll har publiken spelat för 

performance under 1900-talet och hur har den förändras? De olika delarna i detta kapitel är 

övergripande redogörelser och har en tidsvidd på flera år, futuristerna och dadaisterna från 

början av 1900-talet fram till 1924, publikreaktioner i USA från 1930- till 1960-talet och 

slutningen en publikreaktion från 2000-talet. Kapitel sex ger en bild av några specifika delar 

ur performancehistorien som bland annat kan sammankopplas med religiösa eller sportsliga 

riter. Kapitel sju behandlar olika beskrivningar av konstbegreppet. Kapitel åtta ger en kort 

beskrivning av två olika konstskolor, Konstfack i Stockholm och Florens academy of art i 

Mölndal. Delen om Konstfack handlar om deras syn på performance som utbildning och 

antagningsprov. Detta för att bland annat ge exempel på hur man som en konstinstitution ser 
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på performance som specifik konstform i Sverige, idag. Florens academy of art har inriktat sig 

på att utbilda i klassiskt måleri och jag använder denna skola i kontrast till Konstfack och för 

att visa på olika användningar av konstbegreppet och förhållningssätt till det. Kapitel nio, tio 

och elva består av en diskussion, en avslutning och referenslista. Det kan tyckas att det inte 

finns en röd tråd eller att kapitlen inte har kontakt med varandra men varje del har betydelse 

för slutdiskussionen.  

 

 

2. HISTORISK BAKGRUND 

Performance har sitt ursprung i begynnelsen av modernismen och förknippas främst med 

futurismen och dadaismen. Som en del av ett modernistiskt avant garde visade de en kritik 

mot rådande samhällsideal. Grupperna hade olika utgångspunkter för sin kritik men det som 

futuristerna och dadaisterna företog sig och gjorde var inget någon hade sett tidigare och de 

bröt båda med konstideal. En drivande faktor var att man ville uppträda live och få 

direktkontakt med publiken. Abstrakta teatershower, varietéer och cabaréer, improviserade 

musikteman tillsammans med poesiläsning var vanliga moment men även mer klassiska 

tillvägagångssätt som måleri. Dessa evenemang lockade stundtals en stor skara besökare. 

Futuristerna och dadaisterna bröt med rådande ideal för att skapa sina egna, att konst 

händelsevis inte behövde hänga i en ram på ett museum.2 I manifest beskrevs deras mål och 

mening. Under 1920-talet hade futuristerna etablerat performance som en specifik genre 

vilken fungerade som en provokativ uttrycksform mot det klassiska konstidealet. Själva 

beteckningen performance användes dock inte så som många använder det idag, som en 

specifik konstform.3  

 

2.1 Futurismen  

”Vi påstår att världens härlighet har berikats med en ny form av skönhet: hastighetens skönhet. 

En tävlingsbil med motorhuven prydd med stora rör som liknar ormar med explosiv andedräkt 

/…/ en vrålande bil som verkar driven av maskingevärsskott är vackrare än Nike från 

Samothrake.” är en del av det futuristiska manifestet och ett talande citat för det futuristiska 

tankesättet.4 De var framtidsbejakare och därför alltid öppna för förändring och förnyande så 

till den grad att en klassisk skulptur som alltid ansetts vacker nu inte längre ansågs som 
                                                
2 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present, 2006. Sid 11-49, 50- 74 
3 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 29 
4 Marinetti, F. T, ”Futurismens Manifest”, 1909, Qvarnström, G (red), Moderna Manifest 1- Futurism och 
Dadaism, 1973. Sid 13  
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intressant. De såg krig och konflikter som nödvändigheter för att ett fungerande modernt 

samhälle skulle kunna utvecklas. Detta intresse kunde ibland ligga till grund för var 

någonstans de utförde sina föreställningar.5  

 

Strax innan första världskriget bröt ut 1914 pågick oroligheter vid gränsen av futuristernas 

geografiska utgångspunkt, Italien, och grannen Österrike. Därför valde flera av futuristerna att 

bege sig dit för att genomföra ett framträdande i patriotisk anda där man hyllade konflikten 

och dess militärer. Ett minst sagt ovälkommet mottagande av österrikisk polis skapade 

oroligheter och uppror bland deltagare och publik och kaoset var ett faktum. Denna händelse 

resulterade i att futuristerna i framtiden fick bära med sig ryktet som rebeller och 

upprorsmakare vilket de själva gladdes över. De ansåg sig själva som betydelsefulla och 

kallade sig för ”Europas Koffein”.6 

 

2.2 Dadaismen 

De dadaistiska aktiviteternas början förknippas oftast med Cabaret Voltaire i Zürich runt 

1916.7 Flera av förgrundsfigurerna till den dadaistiska rörelsen var på flykt från Tyskland där 

första världskriget härjade. De var motståndare till kriget och därför blev Zürich och Schweiz 

dadaisternas geografiska utgångspunkt i Europa delvis på grund av den schweiziska 

neutraliteten i kriget.8 Hans Arp, en av dadaisterna uttryckte följande: ”Revolted by the 

butchery of the 1914 world war we in Zurich devoted our selves to the arts. While the guns 

rumbled in the distance, we sang, painted, made collages and wrote poems with all our 

might.” 9 Dadaisterna förespråkade inte krig, de var snarare pacifister, men de hade liksom 

futuristerna en önskan om att bryta med rådande konstideal för att skapa ny konst.10 

 

Frank Wedekind räknas idag till den dadaistiska rörelsen men hans uppträdande skedde innan 

det dadaistiska begreppet myntats. Under hans aktiva tid innan första världskriget minglade 

han på barer och caféer i München med sina högst provokativa framträdanden. Han var en 

                                                
5 Qvarnström, G, Moderna Manifest- Litteratur- och konstrevolutionen 1909-1924, 1973. Sid 27 
6 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 13, Qvarnström, G, Moderna Manifest – 
Litteratur- och konstrevolution 1909- 1924. Sid 30 
7 En bar och restaurang där dadaiströrelsen på allvar började med cabaréer och andra förställningar. Goldberg, R-
L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 50 
8 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 52- 61 
9 http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryld=81 2009-01-05 
10 http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryld=81 2009-01-05, Goldberg, R-L, 
Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 52- 61 
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uppmärksammad gestalt på grund av sina provocerande scenframträdanden när han till 

exempel urinerade och masturberade framför åskådare. Wedekind fick många upprörda 

protester och flera gånger blev han arresterad. Uppträdanden som hans måste betraktas ur det 

sammanhang det visades i, början av 1900-talet, ett mycket mer konservativt samhälle än idag. 

Om en performance genomförs idag där performanceartisten kissar på scen och samtidigt 

upprör åskådare och inblandade, vad gjorde det inte då, runt förra sekelskiftet.11  

 

 

3. TOLKNINGAR AV BEGREPPET PERFORMANCE 

Begreppet performance tolkas på olika sätt i olika källor. I de källor jag har granskat är två 

faktorer fundamentala för att något skall betecknas performance, akten skall ske live och 

personen som utför en performance är lika med konstnär.12 Själva begreppet performance blev 

väletablerat först på 1970-talet.13 

 

3.1 Performance Art – From Futurism to the Present 

I översiktsverket Performance Art – From Futurism to the Present av RoseLee Goldberg kan 

en beskrivning av performance sammanfattas som någonting som bryter med klassiska 

konstideal genom att idéer uttrycks live framför publik. Utförandet kan ske solo eller i 

grupparrangemang och det kan vara en kort eller lång stund. Det kan vara förberett eller 

improviserat och kan utföras på vilken plats som helst. Vilka material eller media som helst 

kan användas för genomförandet till exempel poesi, musik, teater eller film. 

Sammanfattningsvis helt enkelt ”Live art by artists”, det är ingen tvekan om att det är 

konstnärer som utför performance.14 Goldberg tillägger i sitt sista kapitel att performance 

utvecklats de sista decennierna till att bli ett mer mångfacetterat begrepp som även inkluderar 

evenemang i performanceanda som till exempel modevisningar.15  

 

3.2 Tate Modern 

I Tate Moderns ordlista med konsttermer beskrivs performance som något med anknytning till 

den mänskliga kroppen. Det är med hjälp av kroppen konstnären utför själva verket. Även det 

                                                
11 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 50, 51 
12 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present, sid 7, Nationalencyklopedin “Performance” 
band 15. Sid 50, http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryld=218 2008-12-04 och 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Performance 2008-12-04 
13 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 7 
14 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 7-9 
15 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 226  
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faktum att man idag enkelt kan föreviga en performance genom filminspelning och fotografier 

nämns. Jag kan tänka mig att för ett museum som Tate Modern är dessa medium, film och 

fotografi viktiga. En filminspelning av en performance kan visas flera gånger till fördel för 

både museum och besökare. Dessutom sparar museet pengar då det antagligen skulle kosta en 

hel del att bjuda in en konstnär att utföra verket live. Vad som fundamentalt förändras genom 

filmvisningen eller fotografi är att det just inte är live vilket samtidigt beskrivs som en viktig 

faktor inom performance.16 

  

3.3 Wikipedia 

Enligt Wikipedia kan performance delas upp i tre huvudsakliga beståndsdelar. Den utförs live, 

den äger rum inför åskådare och publik och den som uppträder är lika med konstnären. 

Beskrivningen är kort och koncist med en snabb historisk introduktion. Övriga delar som tas 

fasta på är liksom hos Tate Modern, arbetet med kroppen. På Wikipedia skiljer man på 

performance och dans då man menar att dans handlar om rytm och rörelse och performance 

oftast uttrycker ”en inre bild”. Man kallar även performance för ”hybridkonst” eftersom den 

är en blandning mellan flera olika konstformer. 17 

 

3.4 Nationalencyklopedin 

I Nationalencyklopedin beskrivs performance som en bildkonstform och ett 

multimediamontage, två väldigt olika ordval. Ordet bildkonstform blir i detta sammanhang 

väldigt svårhanterligt, var det inte detta utövarna av performance ville undgå? Genom att 

använda uttryck som multimediamontage tar skribenten på ett sätt avstånd från 

konstsammanhang. Det verkar som att även här har artikelförfattaren svårt att karaktärisera 

performance. I beskrivningen påpekas även happenings som en grogrund för performance.18  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryld=218 2008-12-04 
17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Performance 2008-12-04 
18 Nationalencyklopedin, “Performance” band 15. Sid 50 
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4. BEGREPP MED KOPPLING TILL PERFORMANCE 

4.1 Konceptkonst 

Konceptkonst gestaltas ofta genom performance.19 Den grundläggande betydelsen är att det är 

idén bakom konstverket som är det viktiga och betydelsefulla. Den konstnärliga handlingen 

eller materialen som används för att förverkliga verket är bara redskap för att förmedla 

grundidén eller konceptet.20  

 

Konceptkonst kan vara i princip vad som helst och behöver inte heller existera i fysisk form. 

De som ägnar sig åt konceptkonst utgår inte ifrån att uttrycket skall komma från en målad bild 

eller skulptur utan använder sig av vilka medel som helst. Därefter appliceras och utarbetas 

idéer som till exempel land art där man använder naturen som material.21  

 

Man måste ha klart för sig att inte all performanceverksamhet eller alla happenings är 

konceptkonst då många av dessa evenemang lägger tyngdpunkt just på själva görandet och 

den fysiska aktiviteten.  

 

Tanya Mars har genomfört performance med tydliga kopplingar till konceptkonst. När hon 

kom till Lilith Performancestudio i Malmö 2008 med hennes verk In Dulci Jubilo, dukade hon 

upp mängder med spättekakor och prinsesstårtor på ett bord som hon sedan satte sig ner och 

åt av framför en publik. Medan hennes ätande pågick propsade Mars hela tiden på att det 

endast var hon som fick smaka av bakverken, publiken fick ingenting och detta med syftet att 

gestalta bland annat girighet som för tankarna till i-länders relation till u-länder.22 

 

4.2 Happenings 

Begreppet happening började användas i den amerikanska konstvärlden i slutet av 1950-talet 

men det var först efter att konstnären Allan Kaprow arrangerade verket 18 Happenings in 6 

Parts 1959 i New York som begreppet blev känt för allmänheten och inte bara för specifika 

konstnärskretsar. 23  En happening var ofta en blandning mellan både planerade och 

improviserade aktiviteter framför en publik. Många gånger var det önskvärt att även publiken 

                                                
19 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 7 
20 Nationalencyklopedin, ”Konceptkonst”, band 11. Sid 228 
21 www.tate.org.uk/collektions/glossary/definition.jsp?entryld=73 2008 - 11- 29 
22 www.qx.se/kultur/6562/konsoverskridande-artist-vagrar-dela-ut-tarta  2008- 11-29 
23 Fineberg, J, Art Since 1940- Strategies of Being, 2000. Sid 188, Goldberg, R-L, Performance Art- From 
Futurism to the Present. Sid 132 
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deltog och blev en del av verket.24 Det förekom dock diskrepanser mellan olika utövare med 

tanke på hur happenings definierades. Kaprow menade till exempel att en happening var en 

engångsföreteelse medan flera andra ansåg att man kunde upprepa dem.25 För att belysa 

happenings som begrepp ännu tydligare hänvisar The Thames & Hudson Dictionary of Art 

Terms att även läsa om actions.26 Tate Modern beskriver happenings i sin tur som föregångare 

till performance.27 Definitionerna är alltså olika från källa till källa men det verkar som 

happenings endast användes som begrepp under en begränsad period under 1900-talet. Enligt 

Tate Modern använde man happenings som benämning 1960-talet ut men sedan ersattes det 

av performance.28   

  

4.3 Actions 

Även i karaktäriseringen av actions råder det oenigheter. Enligt The Thames & Hudson 

Dictionary of Art Terms ses actions som en utveckling ur happenings.29 Enligt Tate Modern är 

actions eller actionism den tyska termen för performance.30  Detta nämns även i deras 

beskrivning av performance där även Österrike sammankopplas med actionsbegreppet.31 

Utöver denna diskrepans beskrivs actions bland annat som ”a tightly or loosely structured 

sequence or combination of physical movements, sounds, manipulations of materials, 

interactions with space and time etc.”32 Alltså finns det många likheter mellan actions och 

performance och särskilt betydelsen av den fysiska aktiviteten. Dessutom nämns många 

konstnärer i båda sammanhangen som till exempel Herman Nitsch och Günter Brus.33  

 

Actions är inte att blanda samman med action painting som är en beteckning för ett särskilt 

sätt att måla som ofta förknippas med de Abstrakta Expressionisterna i USA strax efter andra 

världskriget.34 Jackson Pollocks teknik där han med svingande rörelser kastade ut färg på en 

liggande duk har förevigats genom fotografier och filmer av fotografen Hans Namuth, 

möjligtvis en tidig version av dagens inspelade performance.35 

                                                
24 The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms, 2003, “Happening”. Sid 111 
25 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 132 
26 The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms, “Happening”. Sid 111 
27 www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryld=131 2008- 11- 29 
28 www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryld=131 2008- 11- 29 
29 The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms, “Action”. Sid 10 
30 www.tate.org.uk/collektions/glossary/definition.jsp?entryld=15 2008- 11- 29 
31 http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryld=218 2008-12-04 
32 The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms, “Action”. Sid 10. 
33 www.tate.org.uk/collektions/glossary/definition.jsp?entryld=15 2008- 11- 29 
34 Nationalencyklopedin, “Action Painting”  Band 1. Sid 41 
35 Fineberg, J, Art Since 1940- Strategies of Being. Sid 93, 97  
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5. PUBLIKREAKTIONER OCH DELTAGANDE 

5.1 Futuristerna 

De första publikreaktionerna från futuristernas tid, de första årtiondena på 1900-talet, var 

tydliga. Den respons som åskådarna gav de som uppträdde bestod mestadels av glåpord 

tillsammans med grönsaker och frukt kastade över scenen. Men denna direktrespons från 

publiken som i vanliga fall hade avskytts av de som uppträdde, välkomnades. Marinetti, en 

framträdande person i den futuristiska rörelsen, menade att denna reaktion var önskvärd och 

om man som uppträdande enbart fick applåder tydde det på ett tråkigt framträdande som inte 

höll måttet enligt deras standard. Att få apelsiner kastade i ansiktet var ett tecken på att man 

hade lyckats med det man strävade efter och man upplevde en levande publik. Marinetti 

förespråkade även användning av knep för att förarga publiken till det yttersta genom att till 

exempel sätta lim på stolarna där åskådarna skulle sitta. Ibland var reaktionerna så starka att 

statens väktare ingrep och flera gånger blev futurister satta i fängelse över en natt. Dessa straff 

välkomnades av de drabbade då uppståndelser som dessa gav fri publicitet i tidningar vilket 

de ansåg gynna dem.36 

 

5.2 Dadaisterna och surrealistiska trakter 

Det som sägs vara den sista dadaistiska föreställningen i Zürich 1919 inleddes med ett seriöst 

tal om abstrakt konst och gestaltning av den svenske filmskaparen Viking Eggeling. Efter 

detta genomfördes bland annat ett dansnummer av Suzanne Perrottet. Av olika skäl var 

publiken inte nöjd då de vid denna tid blivit vana vid olikartade uppträdanden på scen och 

detta uppträdande ansågs för mediokert. Publiken sökte efter något annorlunda som bröt med 

det vardagliga så första delen av denna tillställning blev en flopp och publiken var irriterad 

men inte på det sätt dadaisterna och åskådarna önskade. Först när en dikt av Tzara, en 

framstående poet inom dadaiströrelsen, lästes upp av 20 olika personer samtidigt fick 

publiken den absurditet och konstighet de var vana vid, vid en dadaistisk tillställning och blev 

nöjda. Åskådarna ville kasta saker på de uppträdande, de ville ropa och skratta åt det absurda, 

ovanliga och annorlunda. Både publik och dadaister var tillfredsställda.37  

 

När dadaismen började stagnera i Zürich begav sig Tzara till Paris för att söka nya utmaningar 

å dadaismens vägnar. I Paris liksom i Zürich var ett mål med liveframträdanden att provocera 

                                                
36 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the present. Sid 16 
37 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 74 



 17 

en ”respektabel” publik och liksom innan kom reaktionerna i form av kastade grönsaker och 

frukt. Än en gång hade dadaisterna lyckats med vad de önskade.38 

 

1924 hade baletten Relâche premiär i Paris skapad av Francis Picabia och Erik Satie med 

medverkande som till exempel Marcel Duchamp och Man Ray. Baletten skapades under en 

period då dadaisterna närmade sig mer surrealistiska trakter och hade därför både en 

surrealistisk och dadaistisk prägel. Balettens olika moment var vitt skilda då de innehöll allt 

ifrån dansande skäggiga män i balettklänningar, män som tog av sig sina kläder och en 

kedjerökande brandman till musik skapad av Satie. Vid denna tid verkade det som både de 

som uppträdde och åskådare var trötta på fruktkastning. Balettensemblen hade därför med 

hjälp av banderoller, hänvisat till kassan där man kunde köpa visselpipor att använda ifall 

musiken inte föll i publikens smak. Denna gång hade även media ett större ansvar gällande 

kritik. Publikreaktionerna hade förändrats och blivit en aning mer kontrollerade även om i 

princip all kritik var negativ. Trots detta var Picabia och hans medarbetare glada då de ansåg 

sin ballett vara perfekt med all negativ kritik.39 

 

5.3 USA 1930-1960-tal  

John Cage var en amerikansk musiker som under slutet av 1930-talet började experimentera 

med ljud. Han menade att människan var fascinerad av ljud och framför allt ”noise” det vill 

säga oljud. Därför komponerade han musikstycken med exempelvis hajtänder och soppskålar 

som instrument. Med denna repertoar blev han inbjuden att framföra sitt verk på MoMA 

(Museum of Modern Art) i New York 1943 där publiken tog emot honom med en avslappnad 

attityd. 40  Det visade sig att den amerikanska publiken var mer liberal gällande denna sorts 

uppvisningar än den europeiska några årtionden tidigare. Möjligtvis hade kontinentbyte och 

tiden som gått gjort publiken mer svårprovocerad eller så var provokation inte längre ett 

eftersträvat mål för Cage.  

 

1952 åkte Cage till Black Mountain College och genomförde en performance utan titel med 

inriktning på bland annat zenbuddism tillsammans med bland annat kompositörer och 

konstnärer som exempelvis Robert Rauschenberg.41 Publiken var i detta fall framför allt 

                                                
38 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 75 
39 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 90, 92, 94, 95 
40 Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 123,124 
41 Black Mountain College var en community som startade 1933 i Black Mountain av lärare och elever som 
lockade många konstnärer, Goldberg, R-L, Performance Art – From Futurism to the Present. Sid 121, 126 
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personer från Black Mountain College och människor från landsbygden, en blandad 

åskådarskara som antagligen skilde sig från de ”respektabla” stadsbor Tzara och dadaisterna 

bjöd in till deras uppträdanden i Paris. Till skillnad från parisarna uppskattade landsbygden 

denna performance och publiken blev till och med bjudna på kaffe. Cage och hans 

medhjälpare värnade mer om sina besökare och var nöjda efter uppträdandet.42 

 

1959 genomförde Allan Kaprow 18 Happenings in 6 Parts på Reuben Gallery i New York. 

Genom inbjudningskort med instruktioner om hur publiken kunde förbereda sig och vad de 

skulle vara beredda på välkomnade Kaprow personer att delta i föreställningen. Verket bestod 

av sex olika delar som i sin tur var uppdelade i tre mindre evenemang som alla utspelades 

samtidigt. Det fanns noggranna instruktioner för både Kaprow, hans medarbetare och 

deltagarna. En del av publiken fick till och med agera. Alla olika moment var tidsbegränsade 

och en klocka avgjorde när en del var över och man som åskådare skulle förflytta sig till en 

annan. Som reaktion från publiken förutom dess deltagande hade Kaprow meddelat: ”There 

will be no applauds after each set, but you may applaud after the sixth set if you wish”.43 

Applåder uppskattades alltså till skillnad från till exempel futuristerna som inte såg applåder 

som ett gott betyg. Trots Kaprows uppmanande till spontanitet och improvisation från 

publikens sida var detta verk noggrant repeterat.44  

 

5.4 2000-tal 

Den spanska performanceartisten Itziar Okariz blev inbjuden att utföra en performance på 

Norrbottensoperan i Umeå 2007 för en summa av 10 000 svenska kronor. Denna summa var 

en del av det kommunala bidrag till ökade kulturella upplevelser och arrangemang för 

kommunens invånare. Okariz har sedan 2001 turnerat runt världen med sina performance och 

videoinstallationer Peeing in public and private spaces som går ut på att hon innan förbereder 

sig med att dricka litervis med vatten för att sedan ställa sig bredbent på en scen eller annan 

offentlig plats, framför en publik och urinera. Ett moment som resulterat i blandade reaktioner 

runt om i världen och inte minst i Umeå.45 

 

                                                
42 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 126, 127 
43 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 129 
44 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 128- 130 
45 http://www.vk.se/Article.jsp?article=116683 2008-12-12, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article420851.ab 
2008-12-12   
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Redan innan projektet genomfördes var många upprörda inför Okariz besök och det som 

styrde reaktionerna var kostnaderna för evenemanget. Okariz vederlag på 10 000 svenska 

kronor plus kostnader för flygbiljett irriterade många då man ansåg att dessa skattepengar 

kunde läggas på ”bättre” ändamål än urin. Men dramaturgen som var med och arrangerade 

händelsen, Tina Eriksson-Fredriksson menade till försvar att man gått miste om mycket konst 

om man hela tiden rättade sig efter all negativ kritik.46  

 

Men trots protester genomfördes Okariz performance med en även för henne oväntad 

vändning. Mitt under hennes vätskespridande tillställning rusade en man fram ur publiken för 

att gladeligen försöka fånga de dyra dropparna i en bägare. Efter att delvis ha lyckats med 

detta kraftprov provsmakade han av vätskan och utropade ”This is Art!”. Denna man, Dorinel 

Marc, påstod sig sedan även vara konstnär och genomförde denna ”kupp” för att visa sin 

uppskattning till, enligt en annan åskådare, Okariz förtret. Genast blev Okariz enmansshow ett 

ofrivilligt samarbete med en annan konstnär som påminner om 18 Happenings in 6 Parts med 

enda skillnaden att Kaprow där önskade delaktighet från publiken. Enligt ögonvittnena var 

Okariz inte smickrad av att bli uppvaktad på detta sätt vare sig det handlade om att Marc 

verkligen uppskattade verket eller förlöjligade det.47 ”This is Art!” skulle lika gärna kunna 

vara en sarkastisk kommentar som en fulländning av verket. Oavsett Marcs intentioner åker 

han snålskjuts på Okariz bekostnad. 

 

Ledamoten Therese Stoltz i kultur- och fritidsnämnden i Varberg svarade så här på frågan om 

hon hade kunnat tänka sig att bjuda in Okariz att uppträda där: ”Jag vill uppmana till 

konstnärlig frihet men detta [Peeing in public and private spaces] är att gå för långt, i mina 

ögon har inte detta evenemang något kulturellt värde.” ”Det verkar mer obscent.” Hon 

tillägger också att det säkert skulle finnas en och annan i kommunen som skulle uppskatta 

Okariz verk men inte tillräckligt många för att det skulle vara något att satsa på. ”Visst 

handlar kultur om att spränga gränser och utmana idéer och tankar men jag ser inte på vilket 

sätt detta arrangemang skulle göra just det.”48  

 

 

 
                                                
46 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article420851.ab 2008-12-12 
47 http://www.vk.se/Article.jsp?article=118862 2008-12-12, http://www.vk.se/Article.jsp?article=118882 2008-
12-12 
48 Therese Stoltz, Intervju, 2008-12-15 ledamot kultur- och fritidsnämnden Varberg. 
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6. PERFORMANCE SOM RIT 

Många gånger har olika konstsammanhang påpekats som en ersättning för religion och 

religiösa upplevelser i vårt allt mer sekulariserad samhälle. Konstmuseer har till och med 

benämnts som ersättare för religiösa byggnader som till exempel en kyrka.49 Performance kan 

som bekant gestalta mängder av olika uttryck och har ibland liknat, uttalat eller inte, religiösa 

och idrottsliga ritualer. Paul McCarthy är en performanceartist vars verk har denna prägel. 

Han började med performanceaktiviteter på 1970-talet men slutade med liveframträdanden 

under mitten av 1980-talet då han övergick till att utföra och producera performance på 

videofilm. 50  Detta kan tyckas motsägelsefullt i relation till en fundamental aspekt av 

performance, att det skall utföras live men samtidigt är McCarthy en del av 

performanceetablissemanget och gör det aktuellt och varaktigt tillsammans med många andra 

som valt att genomföra performance via film. En uppdatering av begreppet borde genomföras 

så som skett i Tate Moderns ordlista.   

 

På Tate Modern visades hösten 2008 olika filmer där McCarthy hade filmat sig själv eller 

andra i olika situationer. En film med honom själv iklädd enbart boxhandskar liknade en 

ceremoniell situation. Utan ord hade McCarthy smort in sig en brun sörja, inte ovanligt för 

hans framträdanden där han bland annat kletat in sig i både ketchup och senap. Den bruna 

sörjan fortsatte han sedan klappa in i sitt skinn samtidigt som han klappade sina 

handskbeklädda händer mot varandra och sedan i rytmiska rörelser dunkade dem mot sitt 

huvud och resten av kroppen. Situationen utspelade sig i vad som såg ut att vara en liten 

passage till ett kök i vad som skulle kunna vara vilken privat lägenhet som helst. Scenariot 

pågick under en lång stund och skulle kunna liknas vid en uppvärmningsrit. I och med hans 

peppande, uppmuntrande och flåsande tillsammans med boxhandskarna påminns man om just 

uppvärmning, ceremonier man genomför innan matcher för att skapa förhoppningar, och för 

tur. Filmen är gjord så att fokus läggs på kroppen och inte sällan zoomas specifika 

kroppsdelar in som till exempel naveln eller halsgropen.51  

 

Österrikaren Herman Nitsch ingick i gruppen Wieneraktionisterna som sysslade med olika 

sorters rituella föreställningar. Djurslakt var vanliga moment på gruppernas agenda och med 

                                                
49 Duncan, C. (1995) “The Art Museum As Ritual”. I D. Preziosi (Red.), The Art of Art History: A Critical 
Anthology. Sid 473-485 
50 Fineberg, J, Art Since 1940- Strategies of being. Sid 483, Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to 
the Present. Sid 222 
51 Besök på Tate Modern, London. 2008-11-15 
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blodet från kadavren genomförde de olika kroppsmålningar. En variant var att kasta djurblod 

på varandra. Wieneraktionisterna hade stort intresse för religion och i synnerhet kristendomen 

och med detta som utgångspunkt genomförde de olika ceremonier som innefattade 

korsfästelse. Orgies, Mysteries, Theatre var ett sådant projekt som visades 1974 på Munich 

Modernes Theater. Denna gång var ett flått lamm i strålkastarljuset uppspänt upp och ner som 

på ett kors. Bredvid lammet på scenen hängde en naken man upp och ner, även han på ett kors 

och på honom hällde man blod från det döda djuret. Ritualer kring själva slaktandet var också 

vanliga evenemang gärna tillsammans med högljudd musik för att dramatisera. Nitsch 

tillsammans med de övriga Wieneraktionisterna menade bland annat att den nutida människan 

hade frångått den naturliga instinkten och höll tillbaka den naturliga driften att genomföra 

särskilda ting som till exempel slakten av ett djur.52 Genom sina handlingar skulle man frigöra 

den naturliga driften både för de som deltog och åskådarna.53  

 

 

7. KONSTBEGREPPET 

7.1 Bildanalys 

Ur Bildanalys av Peter Cornell, Sten Dunér, Thomas Millroth, Gert Z Nordström och Örjan 

Roth- Lindberg har följande förklaring getts av konstbegreppet. Ordet konst kommer 

ursprungligen från det forngermanska språkträdet och betyder kunnande. I Bildanalys talar 

man om ett gammalt och ett nytt konstsystem där innebörden av konstbegreppet påverkas. 

Skiftningen mellan det gamla och nya konstsystemet dateras till 1700-talet. Fram till dess 

betonades det praktiska kunnandet som man skaffade sig genom erfarenhet till exempel 

konsten att snickra eller smida. På detta sätt var det gamla konstsystemet bredare än det nya 

då det innefattade allting som människan kunde åstadkomma genom praktiskt kunnande och 

erfarenhet. Synen på musik, litteratur, dans, teater och bilder från antiken och romarriket fram 

till 1700-talet präglades av det som kallas för mimesis.54 

 

Mimesis som även kallas efterbildningslära betyder att det finns en skillnad mellan verklighet 

och avbildningen av den. Det man gestaltade skulle likna verkligheten så mycket som möjligt 

men avbildningen och verkligheten kunde aldrig vara samma sak. Efter 1700-talet ändrades 

denna syn och det nya konstsystemet kom i bruk. Nu behövde bildkonst inte vara så 
                                                
52 Goldberg, R-L, Performance Art- From Futurism to the Present. Sid 163, 164 
53 Fineberg, Jonathan, Art Since 1940- Strategies of being. Sid 347 
54 Cornell, P, Dunér, S, Millroth, T, Z Nordström, G, Roth-Lindberg, Ö, Bildanalys. Sid 205-207. Resterande 
delar av detta kapitel grundar sig på denna källhänvisning. 
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naturalistisk som möjligt för att vara just bildkonst. Dessutom betraktades konst därefter inte 

bara som ett kunnande och en färdighet utan även resultatet av ett kunnande det vill säga ett 

verk. Bildkonsten blev en underrubrik till övrig konstkategori som även innebar exempelvis 

litteratur och musik då en konstutställning sällan innefattande varken litteratur eller musik.  

 

Genom det nya konstsystemet växte konstens självständighet fram med egna mål. Eftersom 

konst tidigare alltid varit en funktion i samhället med ett tjänande syfte behövde den nu finna 

sin egen väg och lagar. Konsten fick en ny innebörd och fråntogs eller gick ifrån sin tidigare 

funktion. Konsten behövde inte längre tjäna till exempel ett utbildande syfte eller användas 

som ett maktmedel utan kunde nu finnas till för sin egen skull. Konstnärens skapande blev 

mer intressant och intresset för verket och dess personliga prägel ökade.  

 

En klar definition av konstbegreppet har varit svår att göra och många olika uppfattningar har 

framförts under årens lopp fram till idag men utan ett varaktigt resultat. För ett begrepp som 

konst är en definition omöjlig då den ständigt är i förändring och på grund av denna ständiga 

förvandling har begreppet applicerats på ting och företeelser vitt skilda från varandra. 

 

Slutligen diskuteras vem det är som benämner och bestämmer vad som får kallas för konst 

och vad som är god konst och inte är det. Den ”bildkonstnärliga institutionen” 

eller ”konstvärlden” bestående av konstnärer, kritiker, konstvetare, konstpedagoger, 

gallerister och museimän är oftast inblandade i avgörandet av frågan som resten av samhället 

godtar. Man ger alltså ansvaret för hur konstbegreppet förändras och i vilken riktning till 

konstvärlden. 

 

Genom det nya konstsystemets framväxt har fenomen så pass skilt från klassisk bildkonst 

kunnat placeras inom konstbegreppet som performance. Detta har påverkat svårighetsgraden 

av att ge en exakt definition av konstbegreppet. Det konstnärer gör kan idag skilja sig markant 

från varandra vilket gör konstbegreppet ännu bredare än i till exempel början av 1900-talet. 

Det är intressant med tanke på att det gamla konstsystemet ansågs bredare än det nya. 

 

7.2 Nationalencyklopedin 

Nationalencyklopedin inleder sin beskrivning av konstbegreppet med: ”kulturyttring vars 

utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning 

och individuell anpassning till situation och avsikter”. Vidare menar man att det kan stå för 
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olika sorters estetisk verksamhet men om man använder ordet konst utan vidare precisering 

syftar man oftast till bildkonst och eller eventuellt arkitektur och konsthantverk. I 

Nationalencyklopedin genomför man liksom i Bildanalys en kort historisk översikt över hur 

betydelsen av begreppet konst förändrats fram till efter upplysningen då konstbegreppet 

vidgades till att både bli en hantverksform men även resultatet utav den. I 

Nationalencyklopedin skiljer man dock på konstverk och konstverk. Bildkonst är ett 

beständigt fysiskt föremål medan ett annat verk till exempel en pjäs hela tiden repeteras och 

repriseras med nya ensembler och stilar. Avslutningsvis menar man att ”det avgörande är inte 

konstverket som föremål, utan de egenskaper i ett konstverk som kan tänkas uttrycka en 

särskild avsikt hos konstnären eller som kan skapa en viss upplevelse hos betraktaren”.55 

 

Skiljandet mellan konstverk och konstverk kan ur en performancesynvinkel bli problematiskt. 

En inspelad performance kan repriseras åtskilliga gånger. En performance som utförs live kan 

vara en engångsföreteelse men kan också som Okariz [Peeing in public and private spaces] 

upprepas i form av turnéer. Ändå beskriver Nationalencyklopedin performance som en 

bildkonstform, performance som långt ifrån är ett beständigt fysiskt föremål. Om det inte är i 

form av en videofilm. 

 

7.3 Wikipedia 

”Konst /…/ är den skapande verksamhet som syftar till emotionella eller expressiva uttryck, 

eller resultatet av en sådan verksamhet.” För att understryka denna kortfattade beskrivning 

fanns en detalj av målningen Mona Lisa av Leonardo Da Vinci.56 Visandet av denna målning 

anser jag utesluta många delar ur konstbegreppet som exempelvis performance samtidigt som 

det man skriver tycks stå för väldigt obegränsade aktiviteter. 

 

7.4 Tate Modern 

Museets termlista över begrepp i konstsammanhang har ingen beskrivning av själva 

konstbegreppet. Det tas för givet.57 

 

 

 

                                                
55 Nationalencyklopedin ”Konst” Band 11. Sid 261 
56 http://sv.wikipedia.org/wiki/konst 2008-12-17 
57 http://www.tate.org.uk/collections/glossary/entry-list.jsp?startletter=a&page=1 2008- 12-17 
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7.5 The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms 

Liksom i Tate Moderns gloslista förekommer ingen beskrivning av konstbegreppet i detta 

uppslagsverk över konsttermer. Än en gång tas begreppet för givet.58  

 

 

8. UTBILDNING 

Konstfack som är en skola för konst, hantverk och design i Stockholm accepterar performance 

som inträdesprov vid antagningen till skolans utbildning. Det krävs dokumentation genom 

fotografi, text eller videoinspelningar för att gestalta verket och man behöver fem till tio 

konstnärliga arbetsprover samlade i en portfolio för att bli beaktad och möjligtvis antagen. 

Elever redan intagna på skolan kan också välja performance som inriktning i sin utbildning. 

Utöver det undervisas det i ”Performancekonstens historia” precis som i 

konstvetenskapsundervisningen på Högskolan i Halmstad.59 Konstfack anser jag vara ett bra 

exempel på hur den ”bildkonstnärliga institutionen” kan verka. Lärarna bestämmer vem som 

får komma in och vad som är värt att undervisas i. De sätter upp ramar för vad som för dem är 

värdefullt.  

 

Florens academy of art i Mölndals Kvarnby är en skola som lär ut klassiskt måleri genom att 

låta eleverna måla av redan befintliga målningar av till exempel Rembrandt. Skolans rektor 

Joakim Eriksson och lärare menar dock att det är skillnad på att vara konstnär och klassiskt 

målare. Han menar att vad som helst kan vara konst om någon säger att det är konst men 

allting kan inte vara klassiskt måleri. Det slags måleri eleverna sysslar med på denna skola är 

ett hantverk och det finns kriterier för hur ett verk måste se ut. Det viktiga är inte att vara unik 

utan man bedömer sin skicklighet genom att jämföra sig med andra målare.60 Det gamla 

konstbegreppets innebörd speglas i denna skolas mål och man har återgått till att lägga vikten 

vid ett färdigt kunnande med enda skillnaden att man inte vill kalla sig för konstnär.   

 

 

 

 

 

                                                
58 The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms 
59 Helen Engman, Utbildningskoordinator, Institutionen för Konst på Konstfack, 2008-12-09 
60 Wallin, Kerstin, ”En skola för kitschens försvarare”, Göteborgs Posten. Sid  64-65, 2008-10-21 



 25 

9. DISKUSSION 

Att skriva om och att reda ut begreppet performance är problematiskt då ingenting är vad det 

inledningsvis tycks vara. Hybridkonst, multimediamontage, happening eller actions? Är 

performance möjligtvis en religionsersättning som hos Nitsch eller en politisk protestaktion 

som hos futuristerna? Dessutom ingår alla beskrivningar och benämningar i det om inte ännu 

mer mångtydiga konstbegreppet.  

 

Performance-, happenings- och actionsbeskrivningar är snarlika och konstnärer som sysslat 

med performance i ett sammanhang påstås ha sysslat med happenings i ett annat som 

exempelvis Allan Kaprow. De källor jag granskat kopplar samman de olika begreppen 

samtidigt som de skiljer dem åt. Men oavsett släktskap härstammar de alla från futuristerna 

och dadaisterna och möjligtvis är det på grund av dessa avantgardister som performance 

placerades inom konstbegreppet. Flera futurister och dadaister var målare och skulptörer, den 

dåtida klassiska synen på ”konstnär”. Därför föll det sig naturligt att kalla resultatet av det en 

målare eller skulptör gör för konstverk även om detta resultat varken var en tavla eller 

skulptur.  

 

Jag har tolkat performance som en öppen konstform där alla medel verkar tillåtna, alla miljöer 

och alla sorts personer. Kennick menar att det är ett misstag att många som tolkat konstverk 

utgått från idén att det finns gemensamma faktorer som alla konstverk besitter och att man 

utifrån de faktorerna kan ge kritik. På ett sätt skulle performance kunna stå utanför dessa 

kriterier som kanske är enklare att applicera på måleri eftersom det är sådan variation inom 

performanceverksamheten. Men å andra sidan blir särskilda performancekonstnärer inbjudna 

till museer och gallerier där de dessutom kan bli erbjudna pengar. Det sker alltså ett urval i 

vad som är en god eller dålig performance. Dessutom spelar inte alltid den positiva eller 

negativa kritiken åskådarna ger roll, verket och dess upphovsman har ju redan blivit utvalda 

och uppmärksammade av museet eller galleriet och på så sätt har en värdering redan gjorts. 

 

Man kan som sökande elev till konstskolor som Konstfack bli antagen med performance och 

även där sker ett urval på specifika grunder. Vem har potential och vem har det inte? Denna 

urvalsprocess hämmar den öppenhet performancekategorin från början erbjuder.  

 

Genom min presentation och jämförelser mellan olika performance har jag kommit fram till 

att det är omöjligt att bedöma alla performance utifrån samma grunder. Den enda 
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gemensamma faktor jag funnit verk emellan är den att det är människor som medverkar i 

verken. Från en åskådares ögon tror jag att upplevelsen är väldigt annorlunda om man ser en 

videoinspelning eller ett liveframträdande. Verken kan alltså vara så varierande i uttryck att 

det kanske till och med kanske skulle vara mer givande att jämföra Paul McCarthy med en 

idrottsman och Tanya Mars med en dagispedagog beroende på vad man vill nå för resultat.  

 

Vilka jämförelser man än väljer att genomföra tycks det inledningsvis ha varit komplicerat att 

kategorisera alla dessa performance till just konst. En del av kategoriserandet är att allt skall 

analyseras, varför gör hon si varför gör han så? Innan upplysningen och 1700-talet hade konst 

en praktisk betydelse, det stod för ett kunnande av någonting som oftast hade en funktionell 

betydelse. Allt vad vi kallar konst idag har inte samma betydelse som då, det kanske till och 

med inte betyder någonting alls? Men opraktiskt och betydelselöst passar inte in i vårt sätt att 

tänka. Därför har vi även här lyckats kategorisera performance som endast kräver ett par 

förutsättningar för att få kallas just konst.  

 

Vi lever i ett kontrollsamhälle och har så gjort specifikt sen upplysningen. Samhället skall 

vara organiserat och ordnat i kategorier annars fungerar det inte. Men ingenting är svart eller 

vitt och det är omöjligt att dela upp varenda partikel i beständiga kategorier. Det kommer 

alltid att finnas undantag som passar in i flera olika kategorier eller som ibland inte passar in 

alls. Cage benämns både som musiker och performanceartist. På grund av detta faktum att 

inget är beständigt är det inte konstigt att konstbegreppet ser ut som det gör och innefattar så 

mycket som det gör. Det behövs inkluderande kategorier. Människan utvecklas och förändras 

ständigt och resultatet av mänskliga verksamheter förändras med denna utveckling. Om 

konstbegreppet hade stagnerat hade den endast innefattat de kategorier som fanns efter 

upplysningen. Det omfattande konstbegreppet behöver inte händelsevis betyda någonting 

negativt.   

 

Om man skulle separera performance från konstbegreppet för att städa i kategorierna skulle 

inga problem lösas. Vårt kontrollbehov kommer inte att försvinna och viljan av att leva i 

kategoriseringsanarki är inte stor. Om inte konstbegreppet varit en rymlig kategori hade något 

annat begrepp varit det. Inledningsvis undrade jag om performance skulle kunna vara något 

annat än konst vilket jag funnit att det är samtidigt som dess plats inom konstbegreppet ändå 

känns berättigat. I djurriket upptäcker forskare ständigt nya arter som sedan kategoriseras i 
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redan befintliga familjer. Likaså hände med performance när den sortens uttryck upptäcktes 

eller uppfanns för cirka 100 år sedan.  

 

Enligt Kennick genomförs denna kategorisering även med fördel eller inte genom att de som 

kategoriserar redan kan ett befintligt språk och utifrån det är det enkelt att hantera nya uttryck 

som påminner om något redan namngett. Här skulle jag även vilja tillägga att det inte bara 

finns inlärda språk utan även mönster som vi tar hjälp av. Vi har lärt oss att placera ting och 

företeelser i olika sammanhang och detta system är också liksom språket inpräntat och inlärt i 

vårt beteende. Vi vet att en slaktare arbetar på ett slakteri och ibland står bakom en disk och 

säljer kött till kunder. En slaktare hänger inte själv upp och ner bredvid kadavret och låter 

dess blod rinna över sig som i Orgies, Mysteries, Theatre. Det är en annan situation.   

 

Men dessa system av språk och mönster kan givetvis komplicera för de som använder dem. 

Inte bara genom att man inte vet hur man skall benämna någon som urinerar på scen utan 

även på ett annat sätt. Enligt många människor skulle man kalla eleverna på Florence 

academy of art för konstnärer. De kan måla som Rembrandt som i allra högsta grad är en 

kanoniserad konstnär. Men de själva anser sig inte skapa konst i klassisk bemärkelse utan 

enbart klassiskt måleri. Detta anser jag intressant särskilt med tanke på Dorinel Marc som 

fångade upp Iztiar Okariz dyra droppar och utropade för åskådarnas öron ”This is art!”. Vare 

sig han var ironisk eller ej så hade han yttrat konst, den fanns och Okariz var konstnären. Men 

ändå har det varit så många som motsatt sig detta och låtit sig bli provocerade. Ledamoten i 

Varberg ansåg verket vara obscent och skribenterna i tidningsartiklarna använde en 

uppsluppen ton i beskrivningen av händelsen. Trots omgivningens reaktioner var Okariz 

uppenbarligen seriös med sitt verk och uttryckssätt eftersom hon regerade som hon gjorde. 

Syftena är annorlunda idag. Förr ville många som sysslade med performanceverksamhet som 

till exempel Frank Wedekind som även han urinerade på scen, bryta med rådande konstideal. 

Okariz önskade uppmärksamma sina åskådare på och skapa en diskussion på revir. Men 

denna diskussion kom i skymundan då hennes uttryckssätt fick all uppmärksamhet vilket 

möjligtvis ingick i hennes syfte.  

 

Till skillnad från tillexempel den sista dadaistiska föreställningen med bland andra Tzara där 

publiken önskade obegriplighet är Okariz uppträdande högst begripligt. Innan verket 

meddelade hon hennes syfte och hur det skulle gå till och det finns ingen tvekan om vad det 

var som hände framför publiken i Umeå. Trots detta förkom upprörda protester och 
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människor kände sig provocerade. Var det på grund av att hon fick ersättning för ett moment 

som inte speglade ett unikt kunnande? Alla kan vi kissa. Hade Okariz uppskattats mer om hon 

genomförde ett verk utan syfte och sammanhang?  

 

Vår tids konst som till exempel performance har dåligt rykte som bland annat speglas i min 

skeptiska omgivning och detta ofta på grund av begreppets öppenhet. Men borde inte 

egentligen det faktum att konst kan innefatta så mycket av variation hyllas. Borde det inte 

vara tillfredställande med en sådan öppen kategori som kan finnas till hjälp när man har 

drabbats av kategoriseringsvånda. Trots att det finns personer som vill stänga det. På 

Wikipedia visas en bild av Mona Lisa bredvid beskrivningen av konstbegreppet. En på många 

sätt missvisande bild som förmedlar en tanke som inte alls innefattar det som konst också kan 

vara. Bör vi inte istället vara tacksamma för att konstbegreppet tar emot de yttringar som 

möjligtvis anses vara för ansträngande att analysera?  
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10. AVSLUTNING 

Efter min undersökning av performance i relation till konstbegreppet kan jag konstatera att 

den inte har gjorts förgäves. Konstbegreppet har dissekerats i åratal av otaliga forskare utan 

ett entydigt resultat. Med det i åtanke visste jag redan innan att jag inte skulle komma fram till 

en entydig sanning. Jag har istället utöver den information jag fått ta del av om 

performancehistoria och konstbegreppet sorterat mina egna tankar och fördjupat dem för att 

bättre kunna hantera situationer där jag måste försvara mig och mitt intresseområde.  

 

Inledningsvis nämnde jag performance som ett fenomen i gränstrakterna av konstbegreppet. 

Detta påstående vill jag nu ändra. Eftersom performance av många redan betraktas som konst 

och om till och med målare som målar tavlor med färg, vilket många anser som klassiskt 

konstnärskap, inte skapar konst finns det inget fast begrepp att vara gränstrakt åt. Begreppet är 

för flytande om det ens är ett begrepp om inte flera.  

 

Självfallet kan inte alla uppskatta performance som något meningsfullt eller tillfredsställande. 

Det är inte säkert att jag själv skulle njuta av de performance jag beskrivit. Långt ifrån alla 

performanceuppträdanden kommer att godtas av ”konstvärlden” men det betyder inte att de 

inte finns till eller inte är konst.  

 

Konst är inte alltid enbart konst. Konst är filosofi, sociologi, psykologi och politik och det 

finns inte några begränsningar vad gäller innehållet och formerna vilket gör ämnet så 

intressant. Papperskorg behöver inte vara någonting negativt och beklagansvärt och därför 

skulle jag vilja byta ut benämningen till något lämpligare exempelvis arkivskåp, smyckeskrin 

eller skattgömma.  
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