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Sammanfattning

I denna uppsats analyseras Gillian Dysons performancekonstverk Sine ur ett psykoanalytiskt
och feministiskt perspektiv. Verket, som består av en åtta minuter lång akt vari Dyson slickar
på en gallerivägg där tungan till slut börjar blöda, ingår i en serie verk i vilken Dyson vill
återuppleva minnen från sin hemstad. Upplägget för uppsatsen följer Erwin Panofskys
ikonologiska tolkningsmodell för att tydliggöra de olika skikt som står att finna i verket. I
undersökningens första del tolkas verket genom en formalanalys, den pre-ikonografiska delen,
där valet av namn på verket, Sine – efter matematikens harmoniska sinuskurva, blir förståeligt.
Olikheter mellan konstnärers val av linje och röd färg påverkar vad de vill ha sagt, eller inte vill
ha sagt, med sina verk, vilket tydliggörs i detta kapitel. Verket har därefter, i den ikonografiska
delen, satts i en performancekontext, främst i relation till kvinnliga performancekonstnärer, och
tungans betydelse för identitetsskapandet blir synligt; delvis genom det barnsliga närmandet av
ett material, men också hur minnen påverkar vår uppfattning av en plats. För att göra verket
begripligt i en vidare kontext, har det avslutningsvis analyserats ur en ikonologisk vinkel, vilket
innebär en historisk och kulturell kontext vari något annat än ett individuellt minne går att
skönja. Det går inte att bortse från att Dyson är en kvinnlig konstnär som närmar sig en ännu
mansdominerad miljö på ett taktilt sätt kopplat till barndom – och därigenom också ett
underordnat sätt. Därför är diskussionen om kvinnokroppen i det offentliga rummet också
aktuell för denna uppsats, och det analyseras varför kvinnliga konstnärer närmar sig rollen som
just kvinnlig konstnär på detta sätt. I slutdiskussionen blir det tydlig att genom psykoanalys och
ett feministiskt perspektiv kan konstverket förstås som en kritik mot rollen som kvinnlig
konstnär än ett individuellt minne hos konstnären.
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Inledning
Introduktion
Under senhösten 2014 till tidig vår 2015 visade Göteborgs Konsthall en samlingsutställning
under namnet Märk Linjen. Utställningen ämnade belysa hur vi som människor delar in världen
med linjer – såväl landsgränser som maktstrukturer. Medverkande på denna var bland annat
Gillian Dyson och Fred Sandback, vilka båda arbetat med röda linjer men på helt olika sätt. Ett
inspelat performanceverk, Sine, av Dyson hänger på en av galleriväggarna. Hon stryker sin
tunga längs en vit, skrovlig yta och så småningom bildas en linje av saliv och snart även blod
då tungan börjar blöda. På vernissagen framförde hon ett liknande performanceverk vid namn
Desire Path – Revisiting, men av detta finns inget inspelat eller bevarat, och dessvärre hade jag
ej möjlighet att närvara. Sandback har i sitt verk Untitled (Cornered Triangle, Fifth of Ten
Cornered Constructions) spänt upp en stor triangel i garn i ett av lokalens hörn, utan märke
eller spår av konstnären. Det var i brytningen mellan Sine och Untitled (Cornered Triangle,
Fifth of Ten Cornered Constructions) jag fann min ingång. Två så olika konstverk, men med
den tydliga gemensamma nämnaren – den röda linjen. Efter denna insikt valde jag att främst
fokusera på ett av verken, nämligen Gillian Dysons Sine.

Syfte och problemformulering
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Gillian Dyson använder sig av en röd linje i sitt
konstverk Sine, och hur verket kan förstås som ett performanceverk med utgångspunkt i
psykoanalytisk såväl som feministisk tolkningsmetod.

Teoretiska utgångspunkter
Sine är intressant att tolka ur ett psykoanalytiskt perspektiv eftersom konstnären använder sig
av sådana attribut som psykoanalysen tillmäter stor vikt – kroppen i allmänhet men i synnerhet
tungan. I kombination med ett genusteoretiskt angreppsätt, där den kritiska hållningen gentemot
freudianska antaganden är viktig, närmar jag mig Sine ur feministisk utgångspunkt. Frågan om
kvinnokroppen inom konsten sett i relation till genusforskning är också av vikt för uppsatsen.
Erwin Panofskys ikonografiska och ikonologiska tolkningsmodell har varit användbar för att
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strukturera upp mitt arbete, eftersom denna modell kunnat synlig- och tydliggöra de olika
aspekterna med konstverket.

Metod
Jag har vid flera tillfällen besökt konsthallen för att själv få uppleva verken. Även om
huvudfokus ligger på Dyson, har Sandbacks konstverk hjälpt mig finna ingångar till min
undersökning. Därför presenteras han, samt fungerar som ett referensverk i uppsatsen. Däremot
har inte hans verk varit mer betydelsefullt än andra konstnärers verk, varför han presenteras
tillsammans med andra konstnärer vilka också används i uppsatsen. Till utställningen skapades
en katalog vari både verken och konstnärerna presenterats vilket har varit användbar för vidare
litteratursökning. På internet finns flera artiklar och intervjuer med Fred Sandback vilka
publicerats på en webbsida som drivs av dennes efterlevande, samt en blogg och en webbsida
som Gillian Dyson driver själv. Dessutom finns flertalet av de performancekonstverk jag
refererar till upplagda på Youtube vilket har underlättat förståelsen för hur konstverk har sett
ut, i jämförelse med de skriftliga beskrivningar som finns om dem.
För att strukturera uppsatsen har jag använt mig av Erwin Panofskys ikonologiska
tolkningsmodell. För att ge läsaren största möjlighet att följa mitt resonemang består uppsatsens
första del av en bakgrunds, vari Gillian Dysons och andra konstnärers verksamhet som är
viktiga för uppsatsen klargörs samt ramarna för performance förtydligas. Därefter följer första
delen av undersökningen vilken består av formalanalyser. Genom att använda mig av färgteori,
exempelvis hur röd färg uppfattas och påverkar människor i vardagen, har intressanta aspekter
av verket synliggjorts, samt gett mig möjlighet att vidare utveckla psykoanalytisk tolkning av
verket. I nästa del identifieras de olika beståndsdelarna i verket och tungans betydelse för
identitetsskapandet diskuteras, samt hur Sine kan förstås och identifieras som ett
performancekonstverk. Den sista delen av undersökningen består av hur dessa delar kan förstås
i en historisk och kulturell kontext. I slutdiskussionen analyseras de aspekter som framkommit
av mitt arbete.
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Material och tidigare forskning
För att få en rättvisande historieskrivning om performancekonst, har flera översiktsverk
använts. Historikern och curatorn RoseLee Goldbergs Performance Art: From Futurism to the
Present som först gavs ut 1979 används än idag inom studier för performance, och ses som ett
nyckelverk när det gäller litteratur som behandlar denna konstart. En utställningskatalog för
Woman: The Feminist Avant-Garde of the 1970s, författad av curator Gabrielle Schor, har också
varit behjälplig eftersom fokus främst har varit på kvinnliga konstnärer på grund av det
feministiska perspektivet. Även Amelia Jones har varit delaktigt i skapandet av ett
översiktsverk; The Artist’s Body (2000). Jones är överlag en viktig källa för uppsatsen då hon
fokuserar sin forskning kring en feministisk utgångspunkt och performance. Hennes Body
Art/Performing the Subject (1998) är, till skillnad från det tidigare nämnda verket, direkt
inriktad på att diskutera feminism och konst. Inom detta fält har även genusforskaren Gill Perry
publicerat flera texter. Teoretikern Griselda Pollock är ett stort namn inom genusforskning, vars
texter har varit omvälvande för konsthistoriska översiktsverk och även viktiga för denna
uppsats. Även konsthistorikern Linda Nochlin har skrivit viktiga texter om konst och feminism
och i denna uppsats använder jag mig av en bok om konstnären Kiki Smith vari Nochlin bidragit
med intressanta aspekter.
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Performance finns generellt representerad i alla utgivna

konsthistorieskrivningar men eftersom fokus för uppsatsen är ett feministiskt perspektiv, har
valet på litteratur främst varit sådan som behandlar kvinnliga konstnärer. Professorn Ellen
Handler Spitz intresserar sig för estetik i relation till psykologi, och har därför, i likhet med
litteraturkritikern Madelon Sprengnether, tillfört den psykoanalytiska aspekten med
freudianska teorier till uppsatsen. Sprengnethers text har också till viss del ställt sig kritisk till
Freud, vilket har varit användbart i resonemang gällande psykoanalys och feminism. Det finns
mängder material gällande performance och psykoanalys – såväl fristående från varandra som
sammanlänkade. Information gällande tungan har funnits, men inte i konkret analys som del av
ett konstverk.
Konsthistorikern Anne D’Allevas Methods and Theories of Art History (2012) har varit till
hjälp för att få en stabil bas till det psykoanalytiska perspektivet, men också för att strukturera
uppsatsen – nämligen genom konsthistorikern Erwin Panofskys ikonografiska och ikonologiska
tolkningsmodell. Även konstvetaren Linda Fagerströms och litteraturvetaren Maria Nilsons
1

Linda Nochlins Why Have There Been No Great Women Artists? Från 1971 ses av många som katalysatorn till
forskningen gällande feminism och konst.
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Genus, medier och masskultur (2008) har varit behjälplig för den ikonografiska och
ikonologiska strukturen, och utgår även de från Panofskys tankar. Hans T. Sternudds
avhandling om Herman Nitsch har hjälpt till på tvenne vis; dels att få bakgrund till och
kunskapen om performancekonst som använder sig av kroppsvätskor men också som stöd i mitt
teoretiska upplägg, eftersom den har en liknande akademisk struktur det vill säga att den också
ämnar att analysera ett performancekonstverk.2

En given källa till information har varit utställningskatalogen till Märk Linjen, en omfattande
text som ger tydlig bakgrundsinformation om både utställningen och de deltagande
konstnärerna. Göteborgs Konsthalls chef Mikael Nanfeldt och curatorn Liv Stoltz står bakom
denna. Intressanta källor har också varit Gillian Dysons egen webbsida och blogg, där hon själv
författar och lägger upp inlägg samt information gällande tidigare och pågående projekt och
utställningar. I Fred Sandbacks fall har en hemsida som drivs av hans efterlevande varit givande
för information, vilket har varit mycket tacksamt då det inte finns någon forskning om Sandback
och dennes verk. Så är även fallet med Dyson; ingen forskning eller litteratur har stått att finna.

För att göra en formalanalys har främst två källor använts; konstvetaren Otto G. Ocvirks Art
Fundamentals: theory and practise och Charles A. Rileys Color Codes: modern theories of
color in philosophy, painting and architecture, literature, music, and psychology. Ocvirks Art
Fundamentals, för vilken han är redaktör, gavs ut för första gången på 1960-talet och har sedan
dessa använts inom studier såväl konstvetenskap som för blivande konstnärer.3 Gällande Rileys
bok har den inte rönt lika mycket framgång, men ändock gett värdefull information hur
exempelvis röd färg uppfattas, och hur färgteori påverkar oss i vardagen. Den stora skillnaden
dem emellan är att Ocvirk i grund och botten är professor inom konstvetenskap, medan Riley
har en mer blandad bakgrund med störst fokus på business men till viss del även konst.
Källkritik
Mycket av litteraturen har ett par år på nacken. Anledningen till att jag ändock valt dem är då
flertalet texter med nyare forskning har refererat till dessa källor, och har därigenom kunnat ta
2

Hans T. Sternudds avhandling heter Excess och aktionskonst: en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale, och gavs ut på Heterogenesis: Lund, 2004
3
Vid Ocvirks bortgång gjordes en undersökning som visade på att över 1 100 lärare och universitet runtom i
USA och Kanada använder sig av boken i sin undervisning.
http://www.toledoblade.com/Deaths/2014/11/26/Otto-Ocvirk-1922-2014-BGSU-professor-wrote-textbookcoached-football.html, hämtat den 3 januari 2015
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del av förstahandsinformation. Den information jag funnit om Dyson och Sandback har främst
kommit från webbsidor, vilka kan vara jäviga och missvisande. I Dysons fall pekar allt på att
webbsidan och bloggen drivs av henne själv, och i Sandbacks fall är det främst transkriberade
intervjuer vilkas legitimitet upplevs stark. Jag har bedömt dessa källor intressanta och
trovärdiga.

Avgränsningar
Det hade varit intressant att till större del ha med och kunna dra paralleller mellan Sandback
och Dyson eftersom det var deras verk emellan som jag fann mitt uppsatsämne. Därför kommer
Fred Sandback och hans konstverk enbart användas som referensverk och diskuteras
översiktligt. Materialet inom det psykoanalytiska fältet har varit omfattande och möjligheterna
stora, även om det dock ej funnits litteratur som varit helt optimal. Därför har jag försökt hålla
mig till ett fåtal böcker som kunnat tillgodose mitt behov. Tidigare forskning eller artiklar om
Gillian Dyson har varit omöjlig att finna, vilket delvis kan bero på det faktum att konstverket
framfördes innan internet slagit igenom och att recensioner och liknande därför inte finns
publicerade på webbsidor, ej heller finns tryckta utställningskataloger att tillgå.
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Bakgrund
Inledning
För att uppnå syftet med denna uppsats, behövs viss bakgrundsinformation. I denna del
förtydligas ramarna för performance vilket är en viktig del i analysen av konstverket. Genom
att identifiera det som ett performanceverk, kan olika aspekter tillföras analyser. För att kunna
placera in Sine i denna kontext presenteras också mer och mindre kända kvinnliga
performancekonstnärer, samt Fred Sandback. Samtliga kommer vara behjälpliga i
förtydligandet av resonemang, och återkommer i uppsatsens följande delar.

Performance
För att kunna diskutera och analysera konstverket inom ramarna för performance, måste först
performance definieras. Enligt The Oxford Dictionary of Art innefattar performance
beståndsdelar från musik, teater och visuell konst, vilket gärna framförs live.4 Redan här uppstår
ett intressant problem; går performance att betrakta i efterhand via en inspelad film, eller blir
det då ett annat konstverk, exempelvis ett videoverk? Eftersom uppsatsen inte ämnar undersöka
denna i sig intressanta problematik, anser jag det inspelade performancekonstverket som
performance och inte videokonstverk som det även skulle kunna ses som. Performance blev en
accepterad del av konstvärlden under 1970-talet, men har varit en konstform långt innan dess.5
En av anledningarna till att performance länge marginaliserats av konstvärlden, gallerier och
konsthallar såväl som forskare, är på grund av svårigheten att kategorisera den, eftersom
performance består av många olika konstgenrer.6

Att konstnärer använder sig av sin kropp är inget nytt, men det exempel som lyfts som början
på en performanceliknande konst är futuristernas manifest som inte enbart innebar måleri och
litteratur utan även aktioner och framträdanden.7 Strax efter att futurismen blivit känt i Italien
bröt första världskriget ut, och innan konstscenen helt hann återhämta sig var nästa världskrig
på intåg. Under 1950–60-talet blev så kallade happenings en del av konstvärlden, med
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Chilvers, Osborne & Farr, 1997
Goldberg, s 7
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7
Goldberg, s 11
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konstnärer som kunde ses göra nonsensuppträdanden just för att konstnärerna ville påpeka att
händelser var enbart händelser.8 Det behövde inte finnas en kärna eller en mening i konstverket
– inget behövdes förmedlas, utan enbart avnjutas.

Provokation är ett huvuddrag i

performancekonsten, vilket kommer i uttryck på olika sätt. Konstnärer kan producera stötande
scener med exempelvis mycket blod eller andra kroppsvätskor, men kan också provocera
genom okonventionella sätt att skapa konst såsom Jackson Pollocks action paintings. 9 Det
kunde också visa sig som Yves Kleins Anthropometries of the Blue Period (1960) där han
målade nakna kvinnor med sin patenterade blåa färg, för att sedan dra dem över en duk.10 Detta
väckte uppståndelse hos den feministiska rörelse som kommit att synas inom konstvärlden,
vilken fick fäste under sent 1960-tal.11 De tröttnade på hur den kvinnliga kroppen användes i
konsten, i Kleins fall som en levande pensel, och kvinnliga konstnärer började använda sig av
sin egen kropp för att återta den.12

Gillian Dyson
Gillian Dyson föddes 1966, och bor och verkar i Kingston Upon Hull i Storbritannien, där hon
även arbetar som lärare på Leeds Metropolitan University, samt forskar om användandet av
objekt i performancekonst vid University of Glasgow.13 Utöver detta är hon en aktiv konstnär
och säger själv att hon arbetar med vardagliga material som hon modifierar och undersöker tills
det ordinära blir extraordinärt, och främst platsspecifika verk står på hennes verkförteckning. 14
Det tidigaste verket som står att finna i Dysons karriär är Guidelines från 1994 där hon fick
möjlighet att skapa en skulptural installation och ett performanceverk för att sedan ställa ut
dessa tillsammans med två andra konstnärer.15
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Ibid, s 130
Goldberg, s 13;
Jackson Pollocks målningar också kan räknas till minimalism – en intressant koppling mellan Dyson och
Sandback;
Herman Nitschs verk innehåller stora mängder blod, exempelvis Das 6-Tage-Spiel Das Orgien Mysterien
Theatre, 1975- , vilken Hans T. Sternudds avhandling analyserar.
10
Goldberg, s 95
11
Schor, s 13
12
Warr & Jones, s 21
13
http://gilliandyson.co.uk, hämtat den 19 november 2014
14
Ibid, ”Often working with familiar or domestic materials I manipulates [sic!] a process of enquiry until the
ordinary becomes extraordinary.” Hämtat den 19 november 2014
15
http://gilliandyson.co.uk/art-works/guidelines-and-dimensions-for-living, hämtat den 19 november 2014
9
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Gillian Dyson, Sine, 1996

År 1996/1997 sammanställde hon en serie verk som tillsammans fick namnet Lines of Desire,
i vilken konstnären undersökte de minnen hon har från sin hemstad, och försöka spåra dem
tillbaka genom taktila känslor och förnimmelser.16 I denna serie verk finns bland annat
videokonstverket Sine.17 I den drygt åtta minuter långa videon ser åskådaren Dysons inzoomade
ansikte beläget framför en vit vägg. Sakta ser vi henne närma sig väggen och föra fram sin
tunga mot den skrovliga ytan. Försiktigt undersöker tungan materialet och Dyson stressar inte
fram den linje av saliv som bildas på väggen. Hennes blick upplevs sekundär, i detta verk är det
tungan som drar uppmärksamhet, särskilt när vi kan se hur salivlinjen plötsligt blir röd när den
ömtåliga tungan rispats av det grova materialet i väggen. Verket framfördes för första gången
år 1996 på ett galleri, och då utställningen Märk Linjen invigdes befann sig Dyson på plats i
Göteborg och framförde återigen verket – men denna gång på konsthallens väggar och med
titeln Desire Path – Revisiting.18

16

http://gilliandyson.co.uk/art-works/lines-of-desire, hämtat den 19 november 2014
Verket finns utlagt på Youtube av konstnären själv: https://www.youtube.com/watch?v=9GmB4joZ7LY
18
Nanfeldt & Stoltz, s 53
17
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Ana Mendieta

Ana Mendieta föddes 1968 på Kuba (död i New York 1985), men var tvungen att lämna landet
med sin familj på grund av det politiska läget, vilket kom att påverka hennes konstnärsroll.19
Hennes verk behandlade hennes identitet genom att på olika sätt förknippa sig med de två
kulturer hon tillhörde, men i vilka hon aldrig
helt kände att hon passade in. I Silueta Series (1973-1980) lade sig Mendieta naken ned i olika
naturmiljöer i Mexico och Iowa (dit hon flyttade efter flykten från Kuba) och lät de avtryck
hennes kropp skapade tala för sig själva. I vissa fall lät hon bränna in sitt kroppsavtryck, i andra
går det knappt att skönja delar av hennes kropp medan den är nästintill täckt av jord och gräs.
Dessa verk finns både inspelade och fotograferade, men det varierar från verk till verk eftersom
det rör sig om en serie.
Ett annat verk som längre fram relateras till Dysons Sine är Untitled (Body Tracks) (1974) går
Mendieta fram till ett upphängt tygstycke, och står en liten stund stilla med ryggen mot
betraktaren.20 Hon lyfter sina armar över huvudet och närmar sig det uppspända tygstycket. När
händerna och armarna når tyget, blir vi varse om att dessa var täckta med blod, och hon drar
dem långsamt längs med ytan. Hon går ner på knä för att kunna dra armarna så långt hon kan,
sedan reser hon sig upp och går ut ur bilden men denna gång kan publiken se henne framifrån.
Hon möter åskådarna med en snabb blick, och sedan har hon gått ut ur bilden.

Janine Antoni

Även Janine Antoni finns representerad i utställningen Märk Linjen. Verket Touch (2002) visar
konstnären balansera på en uppspänd lina, belägen på en strand i Bahamas. Antoni är född 1964
och uppvuxen på just denna strand, och verket vill visa delvis hennes minne av stranden från
sin barndom, men också illustrera känslan av att sluta vara rädd för att falla från den tunna lina
man kan uppleva att man balanserar på i dagens samhälle. 21 Det är just detta Antoni vill gestalta
i sin konst – frågan om hur livet kan te sig i dagens samhälle, vilket ofta visas genom vardagliga
ting och scenarier, främst med utgångspunkt i hemmet. Varför just hemmet spelar en sådan stor

19

Warr & Jones, s 292
Detta verk finns i flera utföranden, det som finns beskrivet här finns även upplagt på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QccOqJ2WG8k
21
Nanfeldt & Stoltz, s 44-45
20
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roll, är då denna sfär anses vara kvinnans, och i likhet med Dyson, vill Antoni undersöka den
vardagliga miljön och undersöka den för att synliggöra oväntade aspekter av den.
I verket Gnaw (1992) bet Antoni bort stycken från stora block av fett och choklad, för att sedan
skapa chokladkartonger och läppstiftshylsor av dessa avbitna partier – material och objekt vi
förknippar med kvinnlighet. Antonis konstnärskap innefattar både denna typ av skulpturala
installationer såväl som performance.22
Alice Maher
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performancekonstnärerna, då hon inte räknas som just detta, men hennes konst tillför
intressanta aspekter till uppsatsen. Denna irländska konstnär använder sig av sin kropp i sin
konst för att göra den innerlig, att få den att upplevas som verkligen komma från inuti hennes
kropp såväl metaforiskt som fysiskt – även om kroppen i sig inte alltid syns i hennes
konstverk.23 Genom att använda sig av sin egen kropp kan hon skapa konst utifrån upplevelsen
av att vara sig själv, och hon försöker gestalta känslan att vara henne. Maher föddes på Irland
år 1956, och detta påverkar den konsten hon skapar.24 Turbulensen i landets förflutna, och den
som Maher själv upplevt, har influerat hennes konstnärskap, och hon jobbar främst med naturen
i åtanke. Utgångspunkten är dock alltid hon själv, hennes identitet och kropp i relation till
naturen, och hon jobbar, såsom även Dyson gör, främst med platsspecifika verk.25 För
uppsatsen är hennes verk Necklace of Tounges (2001) mycket intressant. Verket består av
uppbundna lammtungor på ett snöre som hon sedan bär runt sin hals, tungorna liggandes direkt
mot hennes nakna torso.26

Fred Sandback
Fred Sandback föddes 1943 i New York, där han levde och verkade fram till sin död 2003. 27
Även om han aldrig själv ville beskriva sig som minimalist, är det till minimalism han räknas.28
22

Warr & Jones, s 288
Perry, s 93
24
Ibid, s 102
25
Ibid, s 92, 96
26
En version av verket går att skåda här: http://www.alicemaher.com/portraits---2003.html, hämtat den 4
december 2014
27
Nanfeldt & Stoltz, s 98
28
The Oxford Dictionary of American Art and Artists, 2007
23
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Främst ägnade han sig åt skulptur, och även om han själv sade att materialet inte var av någon
större betydelse använde han sig oftast av garn och tråd i sina skulpturer och installationer.29
Det är dessa garnskulpturer som gett Sandback erkännande, och detta material har gett honom
möjlighet att kunna resa runt till de olika lokaler där han ställt ut och på plats montera sina verk.
30

Untitled (Cornered Triangle, Fifth of Ten Cornered Constructions) (1980) heter verket som

ställs ut på Göteborgs Konsthall, och består av en triangel av rött garn som utgår från ett hörn i
lokalen. De röda linjerna skapar en ny rymd i hörnet. Utan att direkt angripa den manipulerar
ändå Sandbacks konstverk detta tomma utrymme och gör det till en del av konstverket.

29
30

http://fredsandbackarchive.org/atxt_1985proko.html, hämtat den 20 november 2014
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Undersökning
Formalanalys
Som ett första steg i undersökningen, även kallat den pre-ikonografiska beskrivningen, har
verkets färg och form först analyserats, eftersom Dysons Sine är uppbyggt på få beståndsdelar;
den slickade linjen och den röda färgen. 31

Röd färg
Den röda färgen i verket Sine uppstår när Dyson har slickat på väggen i ett par minuter. Först
kan vi skåda en transparent salivlinje, men så småningom färgas denna ljust röd eftersom tungan
rispats upp av underlaget. Det blir aldrig en kompakt eller klar röd linje, men i kontrast till det
vita underlaget är den ändock tydlig. I Sandbacks Untitled (Cornered Triangle, Fifth of Ten
Cornered Constructions) fall är det snarare bredden, eller tjockleken, på linjerna som skulle
kunna påverka svårigheten att skönja färgen, men återigen är kontrasten mot den vita väggen
väldigt påtaglig och trots de tunna trådarna syns verket tydligt.

Det kan anses irrelevant att analysera Dysons Sine utifrån ett färgperspektiv då det är tungan
som börjar blöda, och det är omöjligt att bestämma färg på sitt eget blod. Men till saken hör
även namnet. Sine, eller på svenska sinus, kan betyda buk på latin, men en mer vanlig betydelse
är sinuskurva som används inom matematiken, vilken karaktäriseras av sin harmoniska
svängningskurva och ofta märks ut med en röd linje.32 I jämförelse med Sandbacks Untitled
(Cornered Triangle, Fifth of Ten Cornered Constructions) där det röda garnet enligt honom
själv är en slumpmässig komponent, skulle därför Dysons val av sitt röda blod kunna ses som
ett mer aktivt val än Sandbacks. Det röda garnet är vanligt förekommande i Sandbacks verk,
men, som tidigare nämnt, sade han sig inte ha någon tanke bakom färgvalet. Valet av garn som
material var dock ett sätt för honom att enkelt kunna resa runt och själv skapa verken i symbios
med den lokal där det skulle ställas ut.

De båda konstnärerna använder sig dessutom av kontraster; nämligen det röda mot vitt. Denna
kontrast går också att diskutera huruvida den är vald av konstnären eller ej. De vita väggarna
31
32

Fagerström & Nilsson, s 80
http://www.mathopenref.com/triggraphsine.html hämtat den 27 november 2014

12

på gallerier och konsthallar är inte specifikt skapade för just dessa två konstnärer, det är en del
av en lång tradition med tankar om att vita väggar skulle vara optimal för konsten.33 Däremot
är kontrasterna rött och vitt påtagliga – särskilt sett utifrån ett färgläreperspektiv. Idag är
färglära en given del av utbildningen för konststuderande, och röd är en mångsidig färg som
kan betyda många olika saker.34 Den kan ses som en glad och upphetsande färg, och sätts ofta
i kontrast till blå som istället anses ledsen och dämpad.35 Teorier om färg och dess betydelser
har funnits länge, och rött anses främst vara passionens färg – den är kärlekens färg men också
aggression, vilket bland annat blir tydligt i uttrycket att en ’ser rött’. 36 Även om inte Dyson kan
upplevas se rött i Sine, är det snarare en fråga om passiv aggression än en kärleksförklaring i
verket, i och med att vi är medvetna om att det är blod vi ser. Blod i sin tur är ofta kopplat till
skador, och i konstvärlden manifesteras blod främst genom krigs- eller våldsavbildningar.37

Linjen
Linjer är en given del av konsten – och världen i övrigt likaså.38 Vi använder linjer för att dela
upp, för att förklara och för att markera skillnader – för att på detta sätt göra världen förståelig
för oss. På samma sätt använder sig Dyson av linjer; hon vill undersöka ett minne och göra det
förståeligt i en ny kontext genom att utföra Sine på en gallerivägg. Men det är samtidig en
förgänglig linje i jämförelse med en linje målad på en duk; även om blodet hade kunnat vara
kvar länge på väggen, är ett galleris eller en konsthalls väggar gjorda för att ständigt hänga om
och byta ut konst. Det bör dock tilläggas att eftersom Dyson valt att videofilma Sine, finns
verket ändock bevarat – vilket i sig pekar mot att Dyson vill diskutera denna förgänglighet
snarare än enbart undersöka ett minne.

33

http://www.tidskriftenrum.se/arkiv/?id=79 , hämtat den 19 december 2014
Både Dyson och Sandback har studerat vid konstskolor och bör därför ha tagit del av sådan teori.
35
Ocvirk, s 204
36
Exempelvis ansåg Kant att det enbart fanns skönhet i färg om de var i relation till varandra, såsom de kan vara
i en målning, medan Goethe fann det fullt möjligt att avnjuta enbart en färg;
Riley, s 20-21
37
Exempelvis Artemisia Gentileschis Judith halshugger Holofernes från cirka 1620, en av få kvinnliga
konstnärer verksamma under denna tidsperiod.
38
Nanfeldt & Stoltz, s 99
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Sandbacks Untitled (Cornered Triangle, Fifth of Ten Cornered Constructions), 1980, utställd på Lisson Gallery,
London.

En linje i sig kan uppfattas och tolkas på många olika sätt; en skarp linje i en stark färg uppfattas
annorlunda i jämförelse med en svängande linje med svagare valör.39 Häri är det enkelt att
placera in Fred Sandbacks röda trådar och Gillian Dysons svaga röda färg, men de är också
talande för olikheten dem emellan. Sandbacks tunna men ändock starkt färgade tråd ger ett
kontrastrikt intryck i relation till de vita miljöerna som gallerierna och konsthallarna
tillhandahållit. Lägg därtill att konstnären inte är synlig mer än på de foton som dokumenterar
när han monterar verken – det går knappt att avgöra att det står en avsändare bakom. I Dysons
fall är linjen helt annorlunda. Vi ser henne skapa en transparent linje av saliv, vilken snart färgas
röd med blod, vilket utspätt med saliven inte står i lika kraftig kontrast mot den vita väggen
som i Sandbacks fall. Dysons linje upplevs mer organisk och dynamisk än Sandbacks mer
kliniska och kala linje – vilket faller helt inom ramarna för det de båda konstnärerna ville
åstadkomma.

39

Ocvirk, s 102, 112

14

Linjen kan också förstås i kontext med titlarna på verken. Dysons Sine kan, som tidigare nämnt,
betyda sinuskurva, en röd svängande linje som är känd för sitt harmoniska utförande.40 I denna
kontext betyder harmonisk snarare en återkommande eller periodisk rörelse, snarare än en
känsla. Sandbacks Untitled (Cornered Triangle, Fifth of Ten Cornered Constructions) är dock
svårare att se en konkret relation till den stela linjen, samtidigt som linjen passar in i den
anonymitet som verktiteln förmedlar. Det organiska går än mer att känna igen i Dysons linje,
liksom det kliniska i Sandbacks.

Linjerna i Mendietas Untitled (Body Tracks) bildar nästintill ett Y eller ett V, efter att hon dragit
sina händer och underarmar längs med det hängande tygstycket. Det finns dock en avgörande
skillnad mellan Dysons Sine och Mendietas Untitled (Body Tracks); riktningen på linjerna. Vi
uppfattar olika riktningar på linjer på olika sätt; en horisontell linje uppfattas främst som
harmonisk medan en nedåtgående linje uppfattas som mer nedslående i relation till den tidigare
nämnda.41 Därför, särskilt i kombination med titeln, uppfattas Dysons konstverk till viss mån
harmoniskt och rofyllt trots det faktum att vi ser blod. I Mendietas verks fall är blodet mer
upprörande, det finns inget rofyllt över det. Vad som också spelar in är tjockheten på linjerna;
ju tjockare linje, desto mer kraftfull uppfattar vi den.42 Likheterna Dysons och Mendietas verk
emellan är dock den organiska, tydligt mänskligt skapade linjen till skillnad från Sandbacks
nästintill kirurgiska linje som skär genom utställningslokalens rymd.

40

http://www.mathopenref.com/triggraphsine.html, hämtat den 27 november 2014
Ocvirk, s 102-103
42
Ibid, s 99
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Identifiering av Sines beståndsdelar
I denna del följer den ikonografiska tolkningen av de formalanalyser som gjorts i tidigare
stycke. Detta för att sätta ord och betydelse på det som synts i verket. Sine placeras in i en
performancekontext, och användandet av tungan i relation till identitetsskapande analyseras.

Sine och performanceverk
Performance förgänglighet har tidigare gjort det svårt för åskådare som inte kan befinna sig på
en särskild plats vid en särskild tidpunkt att uppleva verket - eftersom återgivningar av verk
alltid innehåller en viss individualitet från den som återberättar blir återberättandet alltid något
nyanserat. Möjligheterna att uppleva konst utan att vara på plats fysiskt ökar dock i takt som
den teknologiska utvecklingen sker, och tack vare detta kan exempelvis Gillian Dysons Sine
ses även på Youtube trots att det videofilmades på mitten av 1990-talet.43 Det gjordes ingen ny
inspelning av verket Desire Path – Revisiting när det framfördes på Göteborgs Konsthall.

För att kunna tydliggöra hur Sine passar in i en performancekontext nämns nedan tre mycket
välkända kvinnliga performancekonstnärer, sedan beskrivs vilken av dem som ligger Dysons
konstverk närmst. Anledningen till de tre skilda exemplen är för att belysa likheter och
skillnader mellan konstverk, för att därigenom befästa Sines plats inom performancevärlden.
De tre konstnärerna är Carolee Schneeman, Marina Abramovic och Ana Mendieta. Schneeman
har bland annat läst från en pappersrulle hon fört in i sin vagina och sedan långsamt drog ut
(Interior Scroll, 1975), Abramovic har exempelvis låtit åskådarna få möjlighet att påverka sin
kropp genom verket Rythm 0 (1974) där de fick fria händer att göra vad som helst med objekten
på bordet framför henne, och Mendieta använder sig i flera fall av blod, det första, vid namn
Untitled (Death of a Chicken) (1972), är ett verk då hon naken håller i en kyckling vilken hon
skär halsen av, och låter sedan detta blod rinna ner för sin kropp.

43

Flera museer har idag möjligheten att gå på en virtuell visning, det vill säga att besökare kan gå in på museets
hemsida och där klicka sig runt i museet utan att själv vara där i fysisk form.
Verket finns utlagt på Youtube av konstnären: https://www.youtube.com/watch?v=9GmB4joZ7LY,
hämtat den 16 december 2014
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Carolee Schneeman Interior Schroll, Marina 1975, Abramovic Rythm 0, 1974, Ana Mendieta Untitled (Death of a
Chicken), 1972

Av de tre nämnda är Mendieta den som skapar konst mest liknande Dysons konstverk, detta på
grund av användandet av blod. Även i Abramovics fall var blod en del av verket, men eftersom
hon tillät publiken utgjuta detta från henne (genom att låta åskådare exempelvis rispa hennes
hud med diverse tillhyggen) till skillnad från Mendietas och Dysons egna blodsutgjutelse,
uppnår inte verken samma kriterier. Mendieta använder förvisso inte sitt eget blod, till skillnad
från Dyson, men i de båda konstverkens fall är det en fråga om identitet. Eftersom blod är en
del av oss och våra fysiska kroppar, kan blodet kopplas till identitetsskapande - jag är mitt blod,
mitt blod är en del av den jag är. Än tydligare blir detta i relation till Dysons arbete med
platsspecifika verk, något som även Sandback hängav sig åt. Sandback reste runt med sitt garn
i en resväska för att kunna uppleva lokalen vari han sedan spände upp sitt verk, och Dyson
medverkade på vernissagen för Märk Linjen på Göteborgs Konsthall och framförde verket Sine
på dess väggar.44 Genom att även delta i processen i lokalerna kunde de påverka sina verk för
den miljö de befann sig i, varför platsens skiftande kontext förstås är en viktig utgångspunkt för
dem. För Sandback kan miljön vara av avgörande betydelse huruvida hans verk skapar den
extra dimension av rymd, beroende på hur garntrådarna fästs, och därigenom går det att se en
stor relevans för honom att besöka lokalerna och montera verken själv. För Dyson är det inte
lika givet – delvis eftersom det nu är ett inspelat performanceverk som visas, men också då
hennes liveperformance är knuten till en specifik plats vid en specifik tid. Verket är dessutom i
grund och botten skapat för att hon ville undersöka de minnen hon hade av sin hemstad, genom

44
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att återskapa både taktila känslor såväl som sätta ord på de hon känt, vilken Göteborg inte är.
När det framfördes för publik i Göteborg var även namnet förändrat – till Desire Path Revisiting. Detta tyder på en medvetenhet att de minnen som Dyson upplevs i Desire Path till
viss del förändras, det är mer än enbart det hon minns om hemstaden.

Ett huvuddrag inom performance är provokation, vilket kommer i uttryck på olika sätt.
Konstnärer kan producera stötande scener med exempelvis mycket blod eller andra
kroppsvätskor, vilket stämmer väl överens med Sine. Även om verket är långsamt och till viss
del rofyllt utfört, involverar det ändock kroppsvätskor vilket är relativt ovanligt inom
konstvärlden. En del konstnärer tillför blod för att chockera fram en reaktion hos betraktaren,
men så är inte fallet hos Dyson.45 För henne är det snarare ett sätt att ge verket en allvarlig tyngd
och seriositet, vilket påverkar vår uppfattning av det. Det är därför inte en fråga om provokation
genom blod som vulgaritet eller överdådighet i Sine, utan snarare en subtil men ändock tydlig
poängtering.

Tungan som identitet

Minnen lagras delvis psykiskt men också genom taktila upplevelser, vilket kan vara en av
anledningarna till valt tillvägagångssätt; att slicka på väggen. Att använda tungan som pensel
ger en intim känsla, en taktil känsla kopplad till barndomen; en koppling som blir än mer tydlig
när man ser till beskrivningen till verksamligen. I verkbeskrivningen till konstverkssamlingen
Lines of Desire vari Sine står att finna, beskriver Dyson verken som ett sätt att återuppleva
miljöer från sin hemstad – enbart genom sina minnen.46 Enligt freudiansk teori är munnen den
första och centrala erogena zonen, den första sexuella upplevelsen ett barn har är den då hen
ammas.47 Därefter äntrar barnet den falliska fasen, vari sexualiteten, och främst den kvinnliga,
förtryckt och blir därför ett underliggande begär som påverkar människan resten av livet som
enligt Freud är själva kärnan i den mänskliga existensen.48 Utifrån detta resonemang kan Dyson
ses ge uttryck för detta begär som enligt freudiansk teori ej bör komma till uttryck.

I den poetiska text tillhörande utställningen Desire Path, talar Dyson bland annat om barndom;
45

Hermann Nitsch använder sig ofta och mycket av blod på detta sätt, exempelvis i Das 6-Tage-Spiel (1975)
http://gilliandyson.co.uk/art-works/lines-of-desire/, hämtat den 19 november 2014
47
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“Lying in my bed I listen to the night sounds, beyond the bedroom wall.
My Father’s breathing, not snoring really but breathing loudly into the
contrasting cold air from the body warm bed sheet.“ 49

Vad gäller Freud och barndom genomgår människan flera faser innan hen utvecklat sitt Jag;
bland annat oral, anal och fallisk.50 Småbarn testar och undersöker både saker och miljöer med
sin tunga och genom att stoppa dem i munnen. I likhet med Dyson i Sine är småbarnen då inte
intresserade av att möta någons blick; det är den taktila upplevelsen av tungan mot objektet som
är viktigt. Det är ett sätt att känna av och bilda en egen uppfattning som inte är avhängig någons
bekräftelse – det är tungan som är viktig i detta verk, inte blicken. Utifrån freudianska teorier
utvecklade Jacques Lacan ett resonemang gällande binära motsatspar.51 Dessa motsatspar fyller
en stor funktion för identiteten; genom att låta något inneha en viss kvalitet måste motsatsen
besitta motsatt kvalitet. Om exempelvis mannen ses som aktiv, blir kvinnan, vilken är den givna
motsatsen till mannen för Freud, i relation till mannen passiv. Applicerat på Sine blir kvinnan
tilldelad egenskapen barn eller barnslig, vilket innebär att mannen innehar egenskapen vuxen
eller mogen. Dyson har inte själv bekänt sig till någon av dessa perspektiv, och jag har ej kunnat
finna någon information vari hon diskuterar dessa aspekter.
Av de fem sinnen vi besitter är synen det som anses ha störst makt idag. 52 Men de mer fysiska
sinnena såsom känsel och smak är inte lika välanvända inom konsten – vilket i sig inte är
förvånansvärt. Än så länge är det svårt att förmedla dessa sinnen förutom vid verk som oftast
är plats- och tidsbundna. I Sine är det främst tungan som används men även blicken är av viss
betydelse – såväl hennes som åskådarens. Dyson ser aldrig direkt mot kameran/åskådaren,
förutom vid ett flyktigt ögonblick då det inte är riktigt tydligt om hon ser direkt mot oss eller
om blicken enbart flackar förbi. Hon är medveten om betraktaren men låter ändå tungan föra
en tyst talan – det är tungan som är mest relevant i detta verk. Detsamma gäller Mendietas
Untitled (Body Tracks), vari en snabb blick är den enda som möter åskådaren. Återigen är det
något annat som är mer relevant än blicken, även om Mendieta medvetet ser mot kameran och
därigenom åskådaren.

49

http://gilliandyson.co.uk/art-works/lines-of-desire/, hämtat den 16 december 2014
Spitz, s 43
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Pollock, s 202;
Lacan utgick från Freuds psykoanalytiska resonemang, men omformulerade den i symbios med ett
strukturalistiskt perspektiv. Chilvers, Osborne & Farr, 1997
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Sine i en bredare kontext
I detta stycke står den ikonologiska tolkningen av verket att finna, nämligen det som
framkommit tidigare i en vidare kontext, vilket är en historisk och kulturell sådan. Denna del
undersöker hur tungan kan förstås i vidare bemärkelse, samt hur kvinnokroppen och rollen som
kvinnlig konstnär diskuteras i det offentliga rummet med utgångspunkt i performance. Genom
att undersöka detta, har det gått att finna verkets inre mening.

Tungans betydelse för Sine
Användandet av tungan är centrala diskussioner i fråga om identitet – Maher för att gestalta sin
identitet som irländska, Mendieta i sin problematik med dubbelt kulturell bakgrund och Dyson
för att gestalta sin identitet i fråga om minnen i relation till hemstaden.53 Men samtidigt som de
använder sig av tungan, talar de inte. Det ligger en tystnad över samtliga verk hittills nämnda,
inte minst i Dysons fall. Eftersom hon drar tungan längs med en vägg kan hon inte tala, ej eller
försöker hon eller har med något ljudspår. Tystnaden är en del av verket. Men det är fortfarande
en aggressiv air över verket, den blödande tungan måste smärta, men hon håller masken och
låter sig inte beröras. Mahers avklippta tungor är en mer våldsam och aggressiv, men antalet
tungor talar för en kollektiv kvinnlig tystnad än en individuell. Såväl Maher som Dyson tar med
in tystnad en ståndpunkt mot den systematiska uteslutning och diskriminering som skett, och
till viss del ännu sker, mot kvinnliga konstnärer

Janine Antoni, Gnaw, Detaljfoto, 1992 och Katrine Helmersson, La Veuve, 1992

53

Spitz, s 43
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Andra konstnärer som på samma tysta sätt närmar sig den komplicerade rollen som kvinnlig
konstnär är Janine Antoni och Katrine Helmersson. I Antonis Gnaw, som även består av bland
annat läppstift gjorda av avbitna fettstycken från kuberna (se sida 23), kan vi sett aggressivt sätt
att bemöta material som förknippas med en föreställning om något typiskt kvinnligt. Katrine
Helmerssons La Veuve (1992), vars namn betyder änka, består av hängande, hudfärgade
cylindriska objekt vilka är fulla av bitmärken. I dessa två verk, till skillnad från Sine, är inte
konstnärerna synliga i de konstverk som ställs ut (i Antonis fall visas kuberna och produkterna
framställda av de avbitna partierna) men aggressionen är ännu tydligare i dessa än vad den är i
Dysons verk. Desperationen att synas och få göra ljud ifrån sig, utan att direkt göra dessa ljud
genomsyrar samtliga verk och valet av munnen påverkar genomslagskraften. Kombinationen
av föreställt typiskt kvinnliga material och våldsamhet är motsägelsefulla, i freudianska
tankegångar skulle det kunna ses som motsatspar vilket också talar för varför verk av detta slag
får stor uppmärksamhet.54

Den estniska konstnären Ene-Liis Semper använder också sin tunga för att uppleva miljön. I
sitt konstverk Licked Room (2000) slickar hon ett helt rum: väggar, golv och tak. I detta
konstverks fall är det en fråga om den tvångsmässiga hygien dagens samhälle ser som
normativ.55 Trots de olika teoretiska utgångspunkterna Semper och Dyson emellan, kvarstår
faktum att användandet av tungan för att undersöka miljöer är något vi tillskriver barndomen –
ett sätt att förstå omgivningar, som sedan inte är acceptabelt i vuxen ålder. De båda konstnärerna
undersöker även sin identitet i relation till den miljö de befinner sig i – Semper försöker finna
sin plats i ett samhälle med en hygienisk panik, Dyson försöker markera sin plats i konstvärlden.

Valet att använda sig av tungan är, precis som i alla konstnärers val av tillvägagångssätt, ett
aktivt och väl valt sådant. Inom freudiansk teori hade tungan kunnat ses som ett substitut för
penseln, vilken i sin tur kan ses som en fallossymbol. Dyson har ingen penis, och kan ses som
att hon försöker ersätta den genom att använda sig av en erotisk zon i kombination med
fallossymbolik.56 Detta resonemang är inte helt applicerbart när hänsyn tas till titeln på verket.
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Tolkningen av namnet kan vara flera, men en tolkning är den harmoniska sinuskurvan, vilket
då inte ger intrycket av att Dyson skulle vilja manifestera en penisavund, utan snarare visa på
en inre harmoni. Trots den smärtsamma aktionen blir det istället ett lugn över konstverket,
nästan en, i likhet med Mendietas Untitled (Death of a Chicken), känsla av katharsis. Mendieta
utför en kubansk ritual vilken är till för att rena sig, med kycklingen som offergåva, men som i
detta fall snarare är en diskussion om konstnärens sociala uppoffring i och med hennes
förflutna, Dyson markerar sin plats och sitt minne på en gallerivägg.57

Kvinnokroppens (o)synlighet
Varifrån kommer då denna aggressivitet och längtan att ta plats? Viljan att synas som kvinnlig
konstnär har givetvis funnits så länge kvinnliga konstnärer funnits, men möjligheterna har, som
tidigare nämnts, breddats markant sedan 1960-talet. 58 Kvinnliga konstnärer har marginaliserats
och bortsetts från i konsthistorieskrivningen, vilket har lett till en ilska gentemot konstvärlden.
Inte enbart sett rent krasst till kvinnliga konstnärers representation, utan även till hur
konstskapande lärts ut på akademier, och hur den lärs ut än idag. Den manliga kroppen anses
som norm, och kvinnliga attribut såsom bröst läggs på den manliga kroppen.59 De freudianska
motsatsparen kan ses även här; mannen är normativ och kvinnan därför avvikande. Ett
motsatspar kan även skönjas i framställandet av linjen, och det faktum att linjen i Sine är
horisontell. Horisontella linjer kopplas till naturen som i sin tur anses kvinnlig, till skillnad från
den lodräta linjen som anses konstruerad och därigenom manlig.60 Men tack vare
genusforskning och feministiska utgångspunkter har dessa antaganden tagits upp till diskussion,
och finns till större del därför ej kvar som något givet inom konstutbildningar.

Även den konkreta osynligheten, eller snarare avsaknaden, av kvinnliga konstnärer på gallerier
och konstmuseum tas upp i Sine. Genom att dra tungan mot bottenfärgen, det vill säga den vita
väggen som är vanligt förekommande inom konstvärlden idag, målar sig Dyson in i väggarnas
färg.61 Lika given som den vita färgen skall kvinnorna vara. Men verket har tvättats bort, och
57
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kvar finns en videoinspelning av det. Aggressionen kan därför ligga även där; i borttvättandet
av verket, även om Dyson med största sannolikhet visste att det skulle tas bort efter
utställningens slut.

Med synligheten för kvinnliga konstnärer har diskussionen om kvinnokroppen i konsten fått en
ny dimension – kvinnor kan nu även stå bakom konstverket och vara avsändare såväl som det
gestaltade objektet, vilket är fallet i Sine. Gillian Dysons kropp är till större del ej synlig i verket,
vi ser som mest hennes ansikte och hals, och väldigt sporadiskt kan vi skymta en del av ett
höghalsat vitt klädesplagg hon bär. Detta innebär dock inte att kvinnokroppen inte kan
diskuteras eller står utanför detta konstverk – en, dessvärre, till större del omöjlighet när det
gäller kvinnliga konstnärer.62 Dysons val att zooma in på ansiktet är ett sätt att signalera till
åskådaren att kroppen i detta fall inte är viktig, sånär som på tungan. Alice Mahers Necklace of
Tounges (2001) diskuterar inte bara hennes identitet som irländska, utan även en diskussion om
att vända kvinnokroppen ut och in på ett sätt som inte tidigare varit acceptabelt. Kvinnor
skulle(ska?) vara vackra och fina, inte vara kroppar fyllda med blod och kött.63 Att Dyson är
just det är väldigt tydligt i Sine – vi ser tungan gjord av kött och saliven som så småningom blir
blodfärgad. Verket strävar inte efter att passa in i en klassisk bild gällande skönhet och
kvinnokroppen utan vill något annat. Innerligheten, såväl den känslomässiga som den nästintill
fysiska upplevelsen, som står att finna i Mahers verk, finns även i Dysons; vi ser henne nästan
inifrån eftersom hon använder en del av kroppen som oftast är skyld av munnen.

Men även frånvaron av kroppen öppnar för en diskussion om den. Ana Mendietas Silueta Series
är ett exempel på just detta; i vissa av verken kan vi enbart se Mendietas kropps avtryck i
naturen, men diskussionen om kvinnokroppen är precis lika närvarande som när vi ser den. De
tillskrivna normer gällande män och kvinnor påverkar hur vi ser på kroppar – en kvinnokropp
ska inom denna norm vara mjuk och moderlig, vilket vi varken kan se i Mendietas eller Dysons
konstverk. Häri uppstår en problematik i och med att kvinnokroppen i konst främst anses vara
ett objekt, men det betraktade objektet är konstnären själv och däri finns ett Jag i form av
konstnären.64 I performancekonst är det främst konstnären själv som framför sina verk, vilket
åskådaren är medveten om. Att därför betrakta ett sådant konstverk på samma sätt som en

Exempelvis konstnären Georgia O’Keefe var mycket irriterad över det faktum att hennes konst ofta
benämndes med feminina uttryck, och sade att hon skulle sluta måla om detta inte upphörde. Chadwick, s 306.
63
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målning är en omöjlighet – medvetenheten om den givna individen påverkar vårt sätt att tolka
och uppfatta verket.65 Vi vet att det är Gillian Dyson som framför verket, inte en anonym kvinna
eller en artificiellt skapad sådan. När vi vet, och till viss del kan se, avsändaren blir vi också
medvetna om att det inte rör sig om en perfekt kropp avsedd enbart för skönhet. ´The male
gaze’, eller den manliga blicken, används ofta inom konstvärlden då genusforskning diskuteras
– det är mannen som ser på kvinnan då kvinnan är ett objekt.66 Men så är det inte i detta fall,
Dyson är även subjektet. Genom att tillåta åskådaren fritt betrakta henne, bestämmer hon själv
över sin kropp och hur deras blickar ska falla på henne. Precis som i Mendietas Untited (Body
Tracks) är konstnärens blick sekundär i detta verk, men den är ändock viktig; det är ett aktivt
val av konstnärerna att inte se oss, men de är fullt medvetna om att vi ser dem. Genom att låta
oss betrakta dem, gör de också ett aktivt val att låta oss se dem.

Det är inte enbart skillnad mellan hur manliga och kvinnliga konstnärer använder sig av
kroppen, utan även en skillnad vilka kroppsliga funktioner såväl som vilka aktioner som varit
möjliga att framställa och inte. Målningar som skildrar hur Jesus kött och blod blir bröd och vin
har funnits sedan medeltiden, likaså avbildningar av kristna martyrer som blir torterade och
plågade till döds.67 Att framställa kvinnor som föder barn eller blöder var däremot länge en
omöjlighet.68 Att Dyson inte blöder på grund av någon ovan nämnd anledning är tydligt i Sine,
men det är sällan förekommande i konstverk att se en kvinna blöda. Hon rör inte en min när
tungan skrapats till ett sår, utan fortsätter i samma lugna takt att skapa sin linje. Även om det
likväl kunnat vara en man vars tunga börjat blöda, hade tolkningen av verket då blivit helt
annorlunda – vilket pekar på en skillnad i hur kvinnliga kontra manliga konstnärer bemöts.
Den sexuella differentieringen, det vill säga skillnaden på vad som kan gestaltas beroende på
vilket kön den avbildade personen har, kan också bero på biologiska skillnader, men sett i en
vidare kontext går det att se att det är mer omfattande än så. 69 Strukturell diskriminering mot
kvinnor diskuteras ofta såväl i samhället som i konstvärlden, och inom genusforskning lyfts sätt

65

Ibid, s 34
Jones, s 50
67
Smith & Nochlin, s 31, 36
68
Dessa reflektioner kan anses utdaterade, men än idag väcker konst vari konstnären använder sig av exempelvis
mensassociationer stor uppmärksamhet. Det skrevs flertalet artiklar samt diskuterades hett i sociala medier om
konstnären Cajsa Söderman som bjöd på hallongrottor år 2014, vilka hon kallade menskakor. Anledningen var
att uppmärksamma frågan om att det borde firas att tjejer får mens istället för att tabubeläggas.
http://www.alltomstockholm.se/scenkultur/article4105146.aos, hämtat den 4 december 2014
69
Mannen ses som norm och genom att visa på de biologiska skillnaderna, exempelvis genom Christine
Borlands Winter Garden (2001), kan kvinnliga konstnärer återskapa sin identitet med utgångspunkt från sin egen
kropp istället för mannens. Perry, s 125
66

24

att se hur dessa maktspel påverkar konstvärlden.70 Bara en sådan sak att konstverk vari en
kvinnlig konstnär syns alltid öppnar för en diskussion om kvinnokroppen i konst är en tydlig
markör. Det är dock en viktig beståndsdel av tolkningen i denna uppsats, eftersom analysen av
användandet av kvinnokroppen i detta fall tydliggör hur konstnärer bemästrar sin kropp för att
få genomslag för sin tanke. Genom att återta sina kroppar kan kvinnliga konstnärer också bli
delaktiga i sitt identitetsskapande som just kvinnlig konstnär, vilket är en viktig del av Dysons
möjlighet att kunna skapa konstverk såsom Sine.71 Det är denna möjlighet och val av
tillvägagångssätt som talar för att den inre meningen med Dysons verk ta upp diskussionen om
rollen som kvinnlig konstnär.
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Slutdiskussion
På sitt eget sätt bryter performancekonsten ny mark inom konstvärlden, något den gjort sedan
den framträdde redan under tidigt 1900-tal. Som en relativt ung konstform, och på grund av
svårigheten att definiera den, har performance kunnat diskutera och provocera i större grad än
andra konstformer. Genom att i grund och botten vara okonventionell, kan okonventionella
tankar uttryckas utan problem – eftersom normer bryts redan genom att vara ett
performanceverk, kan också normbrytande idéer få plats. Huruvida den passar in eller ej, var
inte syftet med denna uppsats, men kvar står det faktum att de särdrag som finns inom
performance, komplicerar och utmanar samhällets tankar om konst. Performance är främst
liveframträdanden, ibland inspelade och som betraktaren kan ta del av i efterhand, vilket gör
flyktigheten hos verken mindre påtagliga. Det är inte enbart den materiella formen och
idéinnehållet som konstvärlden måste anpassa sig till, utan även medium och tidsbundenhet
som sällan finns inom andra konstformer. Dyson gör det möjligt för åskådare att både se verket
inspelat, men framför det även live under ett något modifierat namn. Men är det verkligen
samma konstverk? Det skiljer 18 år mellan det inspelade verket Sine och Desire Path Revisiting som framfördes på Göteborgs Konsthall vid vernissagen för Märk Linjen. Kan det
anses vara samma verk, eller är ramarna för performancekonst att det inte går att upprepa på en
annan plats vid en annan tidpunkt? Jag vill påstå att detta främst är upp till konstnären, men i
detta fall är det tydligt att det för Dyson rör sig om två olika verk, eftersom verket från 1996
heter Sine, medan verket från 2014 heter Desire Path – Revisiting. Möjligt är att Sine var mer
av ett minne, och att verket framfört 2014 var mer av en manifestation för att befästa kvinnliga
konstnärers position inom konstvärlden.
Gillian Dysons val att i Sine slicka på en gallerivägg är inte omedvetet, så som det sällan, eller
snarare aldrig, är när det kommer till skapandet av konst. Att tolka verket som enbart ett sätt att
återuppleva ett minne tycks omöjligt, sett till de många skikt som står att finna i det. Det är
möjligt att Dysons ursprungliga idé kretsade kring ett minne, men efter utförandet är verket mer
än så. Hon använder sig av ett okonventionellt sätt att ”måla” genom att dra och skada sin tunga
mot materialet, vilket kan ses som ett sätt att ifrågasätta vad hon gör där. Passar hon som kvinna
in i miljön eller behöver hon kämpa, slåss och blöda för att flyktigt få finnas representerad på
en gallerivägg? Svaret är tveklöst det senare. Kvinnliga konstnärer behöver än idag tydligt
markera sin plats i konsthistorien för att överhuvudtaget finnas representerade.
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Möjligheterna för kvinnliga konstnärer att skapa och få visa upp sin performancekonst
existerade inte i konstvärlden för 60 år sedan, vilket gör konstverket till en påminnelse att
kvinnor nu har rätten att befinna sig i rum som tidigare enbart var avsedda för män. Även om
Dysons ingångspunkt i verket var ett individuellt minne, är konstverket en tyst manifestation
som diskuterar kvinnliga konstnärers rättigheter och närvaro. Genom att använda sig av en del
av sin egen kropp blir Dyson en aktiv aktör i sitt konstverk, något som freudiansk teori motsäger
sig. En kvinna skall och bör vara passiv då aktiv är ett maskulint drag och därför inte önskvärt
hos en kvinna.72 Men Dyson är en aktiv kvinna, likväl jag när jag skådar verket.73 Vad sker då
med den psykoanalytiska tolkningen när Freud blir motbevisad på detta sätt? Givetvis försökte
han, såväl som Lacan, förklara detta beteende inom ramarna för sina egna arbete, men faktum
är att de måste omvandlas och modifieras för att kunna vara användbara inom konstfältet. 74
Varför freudianska teorier ändå appliceras i uppsatsen är eftersom forskning inom psykoanalys
alltid faller tillbaka till dessa tankar och denna utgångsforskning – även när den gäller en mer
modern och feministisk utgångspunkt.
Att dessutom slicka på väggen, en gest som upplevs intim och personlig, markerar än mer det
faktum att även dessa väggar nu även är kvinnlig territorium. Genom kroppsvätskor markerar
de sitt revir, men även gränsdragande markeras genom dessa linjer. Dysons och Mendietas
organiska linjer talar mycket för det arbete de genomför, till skillnad från Sandbacks kliniska
garntrådar som i sin tur talar mycket för det han ville uppnå med sin konst; Dyson och Mendieta
vill diskutera identitet, Sandback står bakom minimalismens tanke om att konstverket enbart
ska vara det som syns, i detta fall en skulptural installation som skapar rymd. Som lyft i
formalanalysen påverkar linjernas riktning hur vi tolkar dem; Dysons vågräta linje upplevs
lugnare än Mendietas eller Sandbacks lodräta.75 I samstämmighet med den konst hon ämnar att
skapa; att undersöka det vardagliga, en typiskt kvinnlig domän, tills det vänds ut och in på,
kanske denna harmoni och lugn hjälper henne uppnå just detta. Rädsla för det okända och
annorlunda är inbyggt i människan, vilket gärna gör oss avigt inställda till något som känns oss
alltför främmande. Men genom att använda sig av välkända miljöer och rofyllda linjer,
diskuterar ändå Dyson något så känsligt som rollen som kvinnlig konstnär.
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Diskussionen om den kvinnliga konstnären och kvinnokroppen har inom konstskapandet har
varit aktuell länge, och pågår än idag. För Klein var kvinnokroppar ett objekt (penslar), såväl
för Mendieta som för Dyson var/är deras egna kroppar objekt, men objekt de själva hade
kontroll över. I relation till de andra kvinnliga performancekonstnärerna som diskuterats i denna
uppsats, har Dysons verk en given plats. I likhet med Mendieta återtar de kvinnokroppen och
blir därför aktiva i skapandet av sin identitet som kvinnliga konstnärer.76 Istället för att vara
enbart objekt, står de både bakom och framför det skapade verket. Men det är inte enbart
skapandet av sin egen identitet, såväl som den kollektiva identiteten, som kvinnlig konstnär
som sker i Sine, utan även skapandet och ombildandet av normen gällande kvinnokroppen i
konstvärlden.
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