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Abstract 
 

In this essay I aim to examine how camp could be used as a method in the reading of camp as                     
a theory. This will be followed by an analysis of how The Watermelon Woman (Cheryl               
Dunye, 1996) could be seen as an expression of camp. I am intending to do so by using camp                   
as a method combined with queer phenomenology and theory about social abjection. By             
having a phenomenological base I hope to show how camp is contextual - and how its                
resistance is fluid. In my analysis I will look closer at the relationship between Dunye, the                
director, Cheryl, the protagonist - played by Dunye, and Fae - the actress who has been lost in                  
the archives. Together, they show how camp becomes a method in the film itself, as a film, as                  
well as a film within the film. Camp will be my method in the reading of The Watermelon                  
Woman, claiming that the film as well uses camp as a method - both as an aesthetic                 
expressions and as a (re)writer of history.  
 
Nyckelord: Camp, Abjekt, Representation, Queer Fenomenologi, The Watermelon Woman,         
Cheryl Dunye.  
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Inledning, syfte och frågeställning 

 
I inledningen av “Notes on Camp” hävdar Sontag att prata om camp är att bedra det. Detta 

följs sedan upp av 58 stycken punkter av vad camp är.  Dessa definitioner har flitigt 1

återkommit i försöket att ringa in dess betydelse. Det är vanligt förekommande att camp ställs 

som synonym till begreppet kitsch - som i sin tur är ett antagande grundat i heterosexuella 

och popkulturella tillskrivelser.  Kitsch är ett av många uttryck inom komplexiteten av camp. 2

För att komma ifrån den typen av simplifiering måste vi prata om camp.  

 

Camp har många ansikten, långt många fler än vad vi tycks kunna komma överens om. Som 

om det inte vore nog har camp en dragningskraft till att maskera sig. Camp är varken entydigt 

eller en bestämd form. Dess obestämdhet må komma från de många koncept begreppet 

besitter - men även i hur det agerar och blir till kontextuellt då aktens egenskaper alltid är 

relationell. Det finns många hängivna försök att sätta struktur över hur termen utageras, och 

vilka ting som därigenom kan bestämmas tillhöra detta. Ett återkommande påstående är att 

ting (objekt/subjekt) är aldrig i sig själv camp utan att det uppstår i dialogen mellan givare 

och mottagare - i överenskommelsen av kommunikationen. Camp handlar således om en kod 

mellan båda parter. Jag har därför valt att ha camp både som metod och teori, då min 

förståelse för både kommande teori och den fältstudie som följer blir i kommunikation med 

varandra - genom mig. Det relationella är således ofrånkomligt - och jag ämnar inte att påstå 

något annat - i mitt försök att definiera det odefinierbara, då min läsning av mitt material 

ställs kontextuellt till mina erfarenheter och mitt urval - och i dialogen mellan dessa. Att göra 

och att läsa camp blir således genom metoden camp. Sontag refererar camp som ett uttryck 

genom sensibilitet, vilket även kan återses i Jack Babuscio definition av begreppet likt “a 

creative energy reflecting a consciousness that is different from the mainstream; a heightened 

awareness of certain human complications of feeling that spring from the fact of social 

oppression”.  För att kunna göra kommande analys och påstående rättvisa behöver jag, enligt 3

föregående citat, själv befinna mig i en position där jag är mottaglig för det budskap som 

1 Susan Sontag, “Notes on Camp”, The Partisan Review (1964) 
2 Moe Meyer, The Politics and Poetics of Camp (New York: Routledge, 1994) 2f. 
3 Jack Babuscio, “Camp and Gay Sensibility.” Camp Grounds: Style and Homosexuality. red. David 
Bergman (Amherst: University of Massachusetts Press, 1993) 19. 
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förmedlas. Min läsning är således bunden till min identifikation - och erfarenhet - vilket 

också tillhandager mig makten att förklara ett material som camp, då en (av)kodning sker, 

som nyligen skrivet, i mötet.  

 

Jag ämnar att redovisa differentiella läsningar av begreppet camp, för att därigenom kunna 

utröna hur camp kan förstås som en strategi (för motstånd). För att tydliggöra hur camp 

verkar och uppstår kommer jag ta avstamp i Sara Ahmeds (queer) fenomenologiska teori om 

hur egenskaper - och således värden - appliceras, antas och förstås genom orientering.  Camp 4

sker inte enbart i dialog mellan producent och publik samt dess perception, utan också som 

gensvar (och därigenom samtal) till de normativa förhållanden som råder. För att kunna förstå 

camp som metod, och som ett maktverktyg, behöver vi förstå hur förtryck verkställs och 

bevaras - och hur queer orientering kan läsas som en omstörtning av ett (institutionellt) 

system. Jag kommer även presentera något som Imogen Tyler diskuterar som det sociala 

abjektet och hur detta konstrueras.  Genom den queera fenomenologin hoppas jag kunna visa 5

på hur abjekt är någonting som skapas och tillskrivs en icke-identitet - medan camp kan vara 

en egen tillskrivning som genom att namnge sig själv (och sin egna performativitet) kan 

utgöra ett motstånd. Med det sagt vill jag belysa hur dessa två har liknande (och stundom 

samma) egenskaper, men hur deras innebörder ter sig olika beroende på publik och, återigen, 

dialogens karaktär.  

 

Efter detta kommer jag att följa upp med en kortare analys på The Watermelon Woman 

(Cheryl Dunye, 1996), för att visa på hur camp figurerar i en praktik och undersöka hur (och 

varför) Dunye kan förstås använda camp som metod. Syftet med detta är att kunna hävda 

filmen som ett motstånd, genom de strategier camp möjliggör.  

 

De frågeställningar jag kommer jobba utifrån är följande 

 

1) Hur kan vi förstå Camp som metod? 

- vilka egenskaper, värden och motsägelser besitter begreppet? 

4 Sara Ahmed, Queer phenomenology: orientations, objects, others (Durham: Duke University 
Press, 2006)  
5 Imogen Tyler, Revolting Subjects: Social Abjection and Resistance in Neoliberal Britain (London: 
Zed Books, 2013) 
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2)  Hur kan vi förstå Camp i The Watermelon Woman? 

- som strategi, metod och motstånd. 

 

Camp som metod 
 

Camp kan förstås som ett stilgrepp som står starkt förenat till queerteori. Det ämnar att 

behandla olika realiteter genom växlande metoder och därigenom (för)stärka vissa 

performativiteter och subjekt (abjekt). Skratt är ett återkommande (an)grepp, för den som 

utför camp likväl som i reaktionen hos betraktaren. I den kanske mest refererade artikeln 

gällande ämnet, Susan Sontags “Notes on camp”, anges just detta tillvägagångssätt som 

primärt för camps varande. Hon menar att extraktet av camp är att avlägsna allvaret, att finna 

det lekfulla genom att gå bortom det seriösa. Camp blir således ett nytt och desto mer 

komplicerat allvar, att vara allvarsam inför det lättsamma lättsam inför det allvarsamma.  6

Susan Sontag sägs vara den första som genom teoretiska underlag angrep begreppet camp 

och all dess flyktighet och fluiditet. Hennes essä, publicerad 1964, skrevs under popkonstens 

uppsving, där amerikansk populärkultur, konsumtion och underhållningsmedia stod i fronten. 

Konsten tog sig bortom en uttalad elit och riktades nu till en bredare publik - en 

genomsnittskonsument. Konst genomförd av/genom/för camp å andra sidan, betraktades som 

positionerad i det lägre skiktet. Sontag, som språkrör för en samtid, satte camp synonymt med 

begrepp som kitsch och menade att ingenting kunde vara camp i sin natur, camp blir i ett 

subjekts interagerandet av ett objekt.   7

 

Sontag är, i sina många definitioner av camp, snabb med att hävda att begreppet - oberoende 

av yttre format - är apolitiskt. Detta möttes av stark kritik, bland annat från teoretikern Moe 

Meyer, som i sin tur menade att Sontag frångick den politiska agenda genom att bortse från 

de homosexuella konnotationer som begreppet egentligen innefattar. I artikeln “Reclaiming 

the Discourse of Camp” menar Meyer att Sontag skriver ur den homosexuella kampen, och 

istället dekonstruerar begreppet till en trygg ingång för den normativa konsumtionen.  Det 8

som tidigare var delade erfarenheter genom homosexualitet blev istället isärplockat i termer 

6 Sontag, 7. 
7 Ibid., 3. 
8 Meyer, 1. 
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om performativitet och retorik - med metoder kring ironi, satir och travesti - och slutligen 

refererat till den popkulturella rörelsen.  Även om Sontag erkände den homosexuella 9

(mannen) som närvarande i rörelsen, skrivs det snarare ut som en följd av de populära 

beteenden (och strategier) som camp innehåller än tvärtom.  

 

Till skillnad från Sontag menar Jack Babuscio att en behöver den homosexuella känsligheten 

för att kunna förstå komplexiteten i stilgreppet camp.  I sin essä Camp and the Gay 10

Sensibility definierar han egenskapen som en kreativ energi som återspeglar ett medvetande 

bortom det vanliga - en starkare och större medvetenhet om de mänskliga komplikationer 

som medföljer de sociala förtrycken. Eller i enklare ord - en uppfattning av omvärlden som 

färgad, formad, kontrollerad och definierad utifrån det faktum att en besitter homosexualitet.

 Att besitta homosexualitet skiljer sig här från att vara homosexuell, då det snarare blir en 11

fråga om att läsa och att bli läst än om faktiskt sexualitet. Till skillnad från Meyers kritik 

gentemot Sontag ges här en kanon av ett homosexuellt spektrum - där definitioner av 

sexualitet inte rangordnas. Camp blir främst ett sätt spegla en strategi för att producera 

representationer grundade i en annan perception än det som antas.  

 

Babuscio menar att camp vanligtvis är uppdelad i kategorierna hög och låg, följt av fyra 

stycken huvudsakliga drag - ironi, estetik, teatralitet och humor. Lägre camp identifieras 

genom dess transparens och synliggörande av homosexualitet inom lägre klass-skikt (och 

antagen därefter), där drag(queens) ofta är framträdande.  Enligt Babuscio är drag det mest 12

synliga men samtidigt minst hotfulla genom ett heterosexuellt patriarkats blick. Det är ofta 

det moment av homosexuell (social) praktik som en heterosexuell norm är villig av möta 

(konfrontera), antagligen för att de känner sig överlägsna den typen av homonormativt inslag.

 Även om drag, i en definition av genusöverskridande performativitet, inte är närvarande i 13

The Watermelon Woman, finns det likheter i vad som avses med dess metod. Camp, genom 

stil, estetik, humor och teatralitet, möjliggör en tillfällig bevittning av djupt lodade 

problematiker, för att sedan drabba oss (betraktaren) med emotionella och moraliska 

9 Ibid. 
10 Babuscio, 20.  
11 Ibid., 19. 
12 Ibid. 
13 Ibid., 21f. 
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konsekvenser av vad vi - nästan - passivt konsumerat (fixerat). Likt Sontag, menar Babuscio 

att allvarsamhet är avgörande för camp, även om det genom motsatta metoder behandlar 

frågan, kasserar aldrig camp allvaret inför varken ett objekt eller ett subjekt.  Vid en läsning 14

av Watermelon Woman som camp, kan vi även förstå dess ironi, satir och teatralitet som en 

strategi snarare än en genre. Med camp som metod blir det till synes lättsamma en strategi för 

att behandla en annars förskjuten frågeställning, där vi som åskådare blir medansvariga för 

innehållets relevans. Drag som ett stilgrepp, för camp som metod, bjuder in till skratt snarare 

än tårar, en strategi att hantera inkonsekventa situationer och relationer för och om 

homosexualitet.  Det är i den smärtsamma ojämlikheten mellan homo- och heteronormativ 15

kultur som camp uppstår, och i det oumbärliga tillståndet blir humor en nödvändighet. Camp 

är ett resultat av ett förtryck inom flera normativa diskurser, där skratt istället för tårar blir ett 

motstånd enbart genom den performativa skiftningen av reaktion. Men att definiera camp 

genom dess olikheter från den annars dominanta kulturen gör det inte nödvändigtvis till ett 

absolut motstånd. Det är först vid mötet och korsningen av publik, verk och kontext som 

omstörtning av denna dominans kan uppstå.  

 

Den definition som Meyer föreslår för begreppet camp är baserat på avgränsningen av den 

praktik som bildas vid korsningen av sociala organ och en postmodern parodi. Med andra ord 

refererar camp till strategier likväl som taktiker för den queera parodin. Med parodi hänvisar 

Meyer till Linda Hutcheon, vars postmoderna omdefiniering av parodi skiljer sig oerhört från 

de konventionella användningsområden som ofta annars sammanfaller med begrepp som 

parodi, ironi och/eller satir. Istället figurerar parodi som en intertextuell manipulation av flera 

konventioner, likt en förlängd och utvidgad upprepning, som genom kritiska angrepp visar på 

både kulturella och ideologiska implikationer.  Parodi ställer sig öppen och ödmjuk inför 16

olika konstformer, den är härledande i sin natur - samtidigt beroende av redan existerande 

tillstånd. Det är parodins motsägelsefulla egenskap som orsakar dess fall, och dess förtal 

grundas i en diskurs som desperat söker efter, och värderar uteslutet, utifrån idén om ett 

original.  Även Sontag refererar till föreställningen om ett original, men förklarar det snarare 17

som att camp läser allt genom citattecken. För att kunna uppfatta camp i subjekt likväl som 

14 Ibid., 29. 
15 Ibid., 27f. 
16 Meyer, 2. 
17 Ibid., 2f. 
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objekt bör vi se dess varande-i-en-roll, dess performativa tillstånd. Det är den längsta av 

extensioner, i dess känslighet en metafor för livet som en teater.  Sontag hävdar här sin egen 18

position att utmärka något som ett original genom att påstå sig besitta begreppet utan 

citattecken, och andrafierar således Camp och göra dess tolkande egenskaper sekundära. Där 

parodi ofta faller är mellan syfte och resultat kan sann parodi enbart bli till när de uppstår i 

kanon. Meyer menar att om vi kan omdefiniera parodi kan vi även omvärdera camp, och 

således gå ifrån de annars vanligt förekommande begreppen satir och ironi - för att slutligen 

separera camp från kitsch - ett ihängande missförstånd grundat i popkulturella och 

heterosexuella diskurser  Först då kan camp framträda som den unika queera strategi - parodi 19

- den är och nyttja sin fulla potential i sin ideologiska och kulturella kritik.  

 

Genom att använda performativt orienterad metodik som process och föreställning, kan vi 

återinföra en insiktsfull queer agenda i diskursen om camp som parodi. För att kunna återta 

camp som en metod för kritik kan vi dock inte frångå den rådande diskursens normer då den 

makten inte är utförbar inom ett uteslutande queer rum.  Parodi som process står alltid i 20

relation till de strukturer som kan hävda ett original, och makt blir således egenskapen att 

kunna producera kodifiering av signifikationer. Ett original och dess konnotationer blir till 

och varar i närvaron av det dominanta och normativa, och det är först vid erkännandet av ett 

original som camp kan närma sig en social maktstruktur. Genom parodi kan queer genomföra 

en alternativ kodning av redan existerande strukturer. Enligt Meyer är camp, som process, 

den enda möjligheten till (om)representation och socialt synliggörande.   21

 

Camp är en strategi för omtolkning - att utföra camp är att ta makten över sina egna 

citattecken. Att göra något camp är att bli läst inom citattecken. Det är en strategi genom 

dekonstruktionen av ett antagande och en rekonstruktion genom det performativa. Camp är 

en strategi genom agerande och en metod i undersökande. Det blir till i förutsättningen av 

föreställningar men i upproret av vad förutsättningarna kan vara. När och hur camp blir till 

har tusen olika ändar. Att se det som strategi skiljer sig från att applicera det som metod. Men 

det ena står beroende till det andra, likt parodin behöver syftet att leva upp till det förväntade 

18 Sontag, 4. 
19 Meyer, 2f. 
20 Ibid., 4. 
21 Ibid., 4f. 
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resultatet. Men det som åsyftas vara camp behöver inte nödvändigtvis vara det som blir läst 

som camp - förutsatt att de förhandlas inom samma verk. Camp är trots allt ett stilgrepp. 

Även om camp kan definieras genom dess estetiska uttryck, där somliga är mer 

återkommande än andra, är laddningen av de uttrycken varierande utifrån kontext, tid och 

rum. Att vara camp är inte en bestämd form. Det önskade resultatet har inte en tidsgräns. Som 

Sontag konstaterar halva texten in: 

 

Of course, the canon of Camp can change. Time has a great deal to do with it. Time may enhance what 

seems simply dogged or lacking fantasy now because we are too close to it, because it resembles too 

closely to our own everyday fantasies, the fantastic nature of which we don’t perceive. We are better 

able to enjoy a fantasy as fantasy when it is not our own.  22

 

Ting och varanden blir inte camp för att de åldras - de blir camp för att det resultat som 

tidigare åsyftades nu kan mottas. Det är först när normen kan gå ur positionen och betraktas 

utifrån, utan att vara involverad - som mottagaren är kapabel för den känsliga läsning camp 

kräver.  Återigen blir parodi en överenskommelse och en premiss för camp, likväl som ett 23

queer varande. Camp kan uttryckas personligt, men behöver tas emot allmängiltigt - camp 

blir camp när det kan skrattas med, med undantaget att skrattet vänds mot det som är campy - 

låt oss kalla det kitschifiering. Genom att använda camp som metod i min analys av The 

Watermelon Women möjliggör jag två potentiella utgångspunkter - filmen som camp i sitt 

syfte och camp som ett resultat. Jag kan således undersöka filmens strategier för att utföra 

camp utifrån termer såsom ironi, satir, teatralitet och humor - och därigenom dess parodiska 

egenskaper. Samtidigt öppnar det upp för en analys över hur filmens tendenser och stilgrepp 

kan resultera i camp genom dess kontroverser - utan att dessa nödvändigtvis var ämnade att 

figurera så. Återigen - camp är att tolka likväl som att bli tolkad - åt båda riktningar. Innanför 

och utanför linjerna.  

 

Tidigare forskning om The Watermelon Woman - att göra/vara i 

affekt 
 

22 Sontag, 8. 
23 Ibid. 
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Det finns en stor mängd av tidigare forskning om The Watermelon Woman. Jag har gjort ett 

urval på fyra texter som samtliga förhåller sig till affekt - men utifrån differentiella analyser. 

Affekt är en av de preferenser jag själv analyserar filmen utifrån, även om det ter sig genom 

andra begrepp. Jag vill mena att alla dessa använder sig av affektionsteori baserad på en 

fenomenologisk förståelse - även om det inte är direkt uttalat. De teorier jag har valt att 

angripa filmen med bygger alla på ett orsakssamband där ingenting kan står isolerat bortom 

(antagna) beteenden - och konsekvensen av detta. Således är deras förståelse för affekt och 

hur den figurerar i filmen relevant för att visa på reaktionen av filmens varande likväl som 

reaktionen inom filmen. Detta kommer återspeglas i min egna läsning av filmen som camp - 

och dess användande av camp som metod.  

 

Davis ser närmare på hur affekt ter sig i relation till bild och det estetiska uttrycket - med 

fokus på porträttet.  Stilgrepp är som nämnt ovan högst väsentligt i läsningen och görandet 24

av camp. Lewis redovisar för hur svarta stereotyper blir till likväl som upprätthålls - vilket 

går att härleda till vad jag i teoriavsnittet redogör som sociala abjekt/social abjektion.  25

Cvetkovich och Sullivan som presenteras nedan är frekvent refererade när det gäller 

teoretiska texter rörande The Watermelon Woman.  Jag önskar skriva den grund jag tror 26

deras texter hade kunnat ta vid, och införa camp med syftet att undersöka filmen som ett 

(potentiellt) motstånd. Affekt är således en möjlig uppföljning (alternativt addering) av det 

underlag jag kommer att visa här.  

 

Ann Cvetkovich inleder sin artikel “In the Archives of Lesbian Feelings: Documentary and 

Popular Culture” med att belysa vikten av lesbiska arkiv som inspirerar hängivenhet och kan 

ses som en möjlighet att arkivera trauma (och emotioner).  Cvetkovich visar på relevansen 27

av affekt i relation till arkivet genom att undersöka olika dokumentärer och hur deras struktur 

24 Nick Davis - “Something in her face: Queering Affection-Image in the Watermelon Woman”, The 
Desiring-Image, Gilles Delueze and Contemporary Queer Cinema. red. Nick Davis (New York: Oxford 
University Press, 2013)  
25 Sydney Fonteyn Lewis, “re-presentering myths and tellin’ tales: Cheryl Dunye’s the watermelon 
woman and the re-visioning of the black lesbian”, Looking forward to the past: black women's sexual 
agency in neo cultural productions. red. Sydney Fonteyn Lewis (Washington: University of 
Washington 2012)  
26 Ann Cvetkovich, “In the Archives of Lesbian Feelings: Documentary and Popular Culture” Camera 
Obscura 17, nr 1 (2002) samt Laura L. Sullivan, “Chasing Fae: "The Watermelon Woman" and Black 
Lesbian Possibility”, Callaloo 23, nr 1 (Winter, 2000) 
27 Cvetkovich, 110. 
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och innehåll visar hur historiska (föreställda) sanningar verkar kontextuellt och flytande. I 

urvalet av dessa filmer finner vi dock inte The Watermelon Woman. Hon menar att trots att vi 

kan förstå Dunyes humor (parodi) som en särart av affekt, respekt och tillgivenhet hävdar 

Cvetkovich att filmen även stärker den rådande institutionen genom att göra narr av frågan.   28

 

Cvetkovich refererar till fyra dokumentärfilmer från 90-talet, där hon ämnar att undersöka hur 

emotionella krafter verkar inom film (och arkiv) och hur dessa projekt i sig själva 

förkroppsligar ett (möjligt) arkiv.  De fyra exemplen rekonstruerar vår (kollektiva) idé om 29

vad ett arkiv är - och därigenom vad det kan (och måste) innehålla. Samtliga visar på hur ett 

arkiv om sexualitet kan bevaras bortom faktisk kunskap och istället producera/bli 

producerade genom emotioner - eller som Cvetkovich menar - konstrueras genom kraften av 

affektioner.  Även om jag inte ämnar att skriva om arkiv explicit, belyser artikeln ett 30

exempel på vad som kan förstås som förlorad historia. Förståelsen för vilken historia som 

bevaras - och således skrivs - är fundamental för läsningen av Dunyes film som en 

(om)skrivning av det som tystats, oavsett fiktiva egenskaper. 

 

Till skillnad från andra arkiv behöver queer-historia mer radikala idéer om vad ett bevarande 

kan innefatta för att dess komplexitet ska vara synlig. På grund av den enorma mängd 

icke-dokumenterade erfarenheter och situationer, behöver arkiven existera utöver traditionella 

former och funktioner. På grund av den traumatiska förlusten av historia, blir minnen och 

affekt en kompensation för institutionell försummelse och förnekelse.  Likt andra arkiv om 31

trauma, måste de möjliggöra ett erkännande av det smärtsamma förflutna hos de queera. Den 

traumatiska historien - historien om trauma - blir synlig genom minnen, vittnesmål och 

återberättande, där alla är influerade och producerade av och med affekt.  Dessa minnen kan 32

fästas på objekt på variabla sätt, vilket gör att arkivet för emotioner inte enbart är ovanligt 

och svårt, utan även väldigt subjektivt. Cvetkovich hävdar att hennes urval av filmer alla 

visar att objekten själva inte är de med ett faktiskt emotionellt värde, utan att de snarare blir 

28 Ibid., 107f. 
29 Ibid., 109.  
30 Ibid., 109f. 
31 Ibid., 110. 
32 Ibid. 
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meningsfulla genom deras betydelse för en publik.  Genom att läsa The Watermelon Woman 33

genom camp borde även den platsa listan, då värdet - såsom camp ämnas - blir till vid mötet. 

 

En annan teoretiker som har skrivit som affekt i och genom dokumentärfilm är Nick Davis. 

Men till skillnad från Cvetkovich menar Davis att affektion snarare är ett resultat av 

dokumentärens stilisering. Med hänvisning till Deleuze förklarar Davis hur The Watermelon 

Woman ofta använder vad Deleuze kallar tillgivenhet/affekt-bild - porträttet - som ett 

producerat objekt och ett koncept kring idéer. Enligt Davis väcker Dunyes film frågor om 

identitet, historia och önskan - främst genom sitt estetiska framträdande.  Genom sina många 34

estetiska variationer orsakar den olika affekter - som i förhållandet mellan filmen i filmen och 

filmen: Plantation Memories och The Watermelon Woman. Filmen konstruerar, genom olika 

stilgrepp, avstånd och typer av närbilder, tillgivenhet inom film - både materialistisk och som 

narrativ. 

  

Cvetkovich skriver att förbindelsen mellan känslor och objekt - desto mer mellan traumatiska 

minnen och deras tillhörigheter - ofta inte är uppenbara inom queera förhållanden eftersom de 

inte är inneboende i föremålen utan snarare finns i den delade historien (minnet).  För att 35

summera, så är det - enligt Cvetkovich - på grund av vår förlust av, eller icke-dokumenterade, 

queer-historia, som vi behöver expandera idén om vad ett arkiv kan innehålla och hur det ska 

visas. Och det finns många variationer som tillsammans skulle kunna utgöra ett lesbiskt, 

likväl som emotionellt, arkiv. Ett utav dessa är det estetiska uttrycket.  

 

I sin artikel “Something in her face: queering the affection-image in The Watermelon 

Woman” återkopplar Nick Davis till den sistnämnda aspekten. Men till skillnad från 

Cvetkovich menar Davis att det är genom dessa uttryck som filmen får sitt affektiva värde. 

Åter med referens till Delueze undersöker Davis hur estetiken i The Watermelon Woman kan 

ses som orsak till dess affektiva värde liksom resultat. Davis skriver att närbilder av ansikten 

både innebär det faktiska ansiktet och utplåning av detta - samtidigt som närbilderna 

förskjuter ansiktet till en plats där principen om individualisering upphör. Vid förstoring - och 

33  Ibid., 116 
34 Davis, 108. 
35 Ibid., 116f. 
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således abstraktion genom dess isolering - tas ansiktet ifrån dess tre annars viktiga funktioner: 

att identifiera och subjektifiera, att avkoda och avläsa, och - förmågan att koppla personen till 

en social sfär. Enligt Davis utvinner Dunye möjligheter genom dessa i porträttet av Cheryl 

och hur hon exponeras. The Watermelon Woman använder flera av dessa strategier för att 

undvika principen om individualisering. Trots att Cheryls ansikte nästan är obskyrt 

tillgängligt när det handlar om närbilder och närvaro, uppnår hon en omriktad förening 

genom att utse sig själv till talande (och stundom hört) subjekt och en visuell karaktär, utan 

att bli för symbolisk.  Cheryl, som karaktär, blir därmed komplex och öppnar upp för 36

möjliga (och alternativa) läsningar.  

 

Davis visar, genom sin läsning av The Watermelon Woman, hur filmens estetiska variabler 

kan förstås utgöra motstånd - då filmen producerar bilder av svarta lesbiska snarare än att 

bara dokumentera dem. Det estetiska i Dunyes film visar hur konceptet av hur 

halv-(o)synlighet i lesbisk filmteori är kopplad till en abstrakt figurering av föreställda 

förespråkare (språkrör) för (indie)film.  Utifrån detta - inte enbart i karaktärernas varande, 37

utan även i bilderna som filmen presenterar - är det märkbart hur ansiktet skapar affekt - både 

i dess absorberande och i dess perception.  Davis menar att filmen återger detta genom att 38

skapa en dialog mellan klassisk och modern film, och genom bilder av bilder, och därigenom 

utmana spektrumet för dokumentation - och ifrågasätta tiden självt.  

 

Dessa två artiklar inte skiljer sig nödvändigtvis alltför mycket från varandra. Den uppenbara 

kopplingen är konceptet om estetiska uttryck som verktyg för att skapa affekt. Vad jag har 

svårt att förstå är varför The Watermelon Woman, utöver filmens parodiska aspekt, är 

utesluten från Cvetkovich lista av filmer med potentiella arkivtendenser - eller som dokument 

som kan bilda affekt i dess egenskap att gestalta g(l)ömd historia. Eller åtminstone är 

borttagen från någon form av djupare analys, trots filmens egenskap som inledande exempel i 

artikeln. När jag läser dessa två artiklar genom varandra - är det uppenbart att The 

Watermelon Woman visar på en föreställning om historien som fixerad. Dock, i slutet av sin 

artikel medger Cvetkovich att filmen lyfter frågan om att (kunna) existera inom arkiven, om 

36 Davis, 133. 
37 Ibid., 109.  
38 Ibid., 113. 
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så genom en fiktiv konstruktion - vilket också stärker Dunyes historia som förnekad och/eller 

försummad.   39

 

Cvetkovich menar att ett populärkulturell arkiv (ofta) produceras genom myter och 

stereotyper, och att det njutning filmen avser, ofta är knutna till (gömda) smärtsamma 

emotioner. Bildens förmåga att bevara och producera ett emotionellt minne och/eller historia, 

och genom personlig cathexis, tenderar den att skriva om objekt till (fetisherade) 

förkroppsligade minnen och affekt - men, hon menar även att lesbiska dokumentärfilmare 

besitter makten att kunna (de)konstruera ett förflutet där de även att visa värdet av ett arkiv 

för emotioner.  Denna egenskap tillskriv dock inte The Watermelon Woman.  40

 

Det Cvetkovich nämner, om så i förbifarten, om stereotyper och myter i sista paragrafen gör 

sig som en bra övergång till nästa artikel jag skulle vilja sammanfatta, belysa och diskutera: 

Sydney Fonteyn Lewis kapitel “Re-presenting Myths and Tellin’ Tales: Cheryl Dunye’s The 

Watermelon Woman and the Re-visioning of the Black Lesbian”. Genom att djupdyka i 

teorier om svarta kvinnor och (om)signifikation av stereotyper och myter syftar Lewis att visa 

hur Dunyes film undviker den typiska fällan av positiv och negativ representation.   41

 

Lewis menar att myter förkroppsligar samhällets ofta djupt rotade och ej ifrågasatta 

uppfattningar om en mänsklig natur. Men när vi undersöker myternas konstruktion kan vi 

också skapa ett alternativt rum för kvinnor att undergräva och motstå hegemoniska strukturer 

av den kvinnliga identiteten och utmana annars typiskt förekommande föreställningar. Med 

hänvisning till Michele Wallace förklarar Lewis att myten om den svarta superkvinnan är en 

extremt begränsad identitet som refererar till stereotypen om den svarta kvinnan som 

översexualiserad och krigslysten, vilket ofta förekommer under namn som Brown Sugar, 

Aunty eller Mammy - vilket gör den svarta kvinnan ansvarig för mer än en konstruerad 

identitet - hon blir tvingad att vara en superkvinna. Dessa antaganden resulterar i väldigt 

restrikterad möjlighet för representationen av svarta kvinnor.  

 

39 Cvetkovich, 137. 
40 Ibid., 138. 
41 Lewis, 119. 
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Myter kan därmed förstås som en (för)växlad identitet, som binder ihop myten med 

stereotypen. Affektion mellan myt som kulturhistoria och myt som stereotyp öppnar upp för 

svarta kvinnor att (re)konstruera och dekonstruera representationen av förlegade historier och 

därmed spela ut den (imaginära) gränsen och skapa och tillhandahålla alternativ inom sociala 

system.  Lewis hänvisar till Bhabhas utsago om att stereotyper är en form av kunskap och 42

identifikation som pendlar mellan att vara någonting som vi redan vet och någonting som 

måste bli upprepat och reproducerat. Denna upprepning är nödvändig för den hegemoniska 

strukturen ska kunna fixera och bevara stereotyper.  Genom om-representation och 43

återuppbyggnad av myten, kan kulturproduktioner bilda nya narrativ av gamla berättelser. 

Även om dessa - märkta av hetero, och vithetens överlägsenhet, är svåra att ersätta - finns det 

en möjlighet att tillämpa nya förhållningssätt om det mytomspunna objektet (subjektet) 

genom att ompröva (och göra om) hur processen tillverkar myten.  Ett sätt att störa 44

dominerande patriarkala narrativ är att genom en fusion av fakta och fiktion skapa en 

abstraktion och ny definition av begreppet sanning.   45

 

Teoretikern Laura L. Sullivan diskuterar även hon denna form av fusion som en möjlighet till 

förändring. I “Chasing Fae: "The Watermelon Woman" and Black Lesbian Possibility” 

exemplifierar Sullivan detta genom en scen i The Watermelon Woman: kameran fokuserar på 

bilder av Elsie - vattenmelonkvinnan - som Cheryl flimrar genom, nästan som om hon 

redovisar dem för tittaren (oss). Cheryl förblir synlig i bakgrunden och bläddrar igenom 

dokumentationen av Fae (alternativt Elsie/vattenmelonkvinnan) - och - enligt Sullivan - visar 

oss en gest av samband och/eller samhörighet. Det vi presenteras för är en konstruerad 

historia, starkt förenad med, en tillika konstruerad, men högst verklig karaktär - Cheryl. 

Cheryl som huvudperson, som hoppar in för (Cheryl) Dunye - filmskaparen.  Denna fusion 46

av fakta och fiktivt är aldrig så närvarande som i fusionen av ett subjekt. I detta fall - Cheryl.  

 

I denna scen blir vi inte bara inbjudna till en omskrivning genom fusion, utan även en 

omskrivning genom önskan. Vi tittar på Cheryl, som undersöker Elsie, spelad av Fae, i 

42 Ibid., 116f. 
43 Ibid., 117. 
44 Ibid., 118. 
45 Ibid. 
46 Sullivan, 450. 
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närvaro av blicken från Dunye. Lewis skriver att filmen omkullkastar en stereotyp 

klassificering av den svarta (och lesbiska) kvinnan genom att desorienterade ideologier som 

annars förnekar svarta kvinnors subjektivitet. Blicken är suddig, (be)rörande och 

transformerad. Inte enbart genom dess narrativ utan även genom Dunyes unika filmstruktur, 

varinom det bildas möjligheter att om-visualisera det svarta och lesbiska subjektet.  47

 

Filmens struktur och genre har givits många namn, från spoof docu-komedi, till 

meta-pseudo-(auto)-biografisk-dokumentär, men mest omnämnd är den under namnet 

Dunyementary  Det är kombinationen av genrer som möjliggör (om)skrivandet av en 48

berättelse - och att (om)visionera vår (kollektivt föreställda) historia. Enligt Lewis höjer inte 

enbart The Watermelon Woman rösterna för dem som har blivit tystade, utan ger även ett 

alternativ och en viktig historisk infallsvinkel.  Genom att producera sin egen historia skapar 49

Dunye både njutning, utforskning och agens av den svarta lesbiska och gör den synlig. Likväl 

visar hon hur den dominanta blicken har varit etablerad, bevarad och kontrollerande - men 

erbjuder samtidigt en möjlig desorientering av dessa etablissemang.  50

 

Filmen innehåller flera element som är vanliga inom dokumentärfilm, såsom voice-over, 

intervjuer och arkiverad dokumentation - men alla dessa elementens inneboende värde (som 

sanningsbärare) blir satta på spel när Dunye avslöjar att Fae är fiktiv. Filmen blir därigenom 

en kommentar till dokumentärfilmsrealism och utmanar åskådarens förväntningar likväl som 

den förnekar (och ifrågasätter) ett monolitiskt porträtt av ett svart och lesbiskt liv.  Lewis 51

menar att filmen inte enbart använder den dokumentariska strukturen för att avvisa eller 

ifrågasätta stereotypa myter för deras osanningsenlighet bara för att etablera en 

om-presentation av svarta och lesbiska. Den ämnar även att använda denna struktur 

tillsammans med dess parodiska (om)vision för att höja frågan om svart representation och 

den (föreställda) stereotyper som sann eller osann.   52

 

47 Lewis, 120. 
48 Ibid., 124. 
49 Ibid. 
50 Ibid., 125. 
51 Ibid. 
52 Ibid., 126. 
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När Cheryl kommenterar Fae som någon som har det ‘going on’, hamnar Cheryl i en 

juxtaposition mellan att åtrå Faes tjänster och förväntas erbjuda dem själv. Denna kontrast 

mellan att åtrå/bli åtrådd och identifiera/bli definierad framträder flera gånger i filmen. Ett 

tydligt exempel på detta är när Cheryl synkat mimar till en av Faes repliker.  Även Sullivan 53

hänvisar till denna scen, och menar att publiken därigenom blir inbjuden till historien om (av) 

en kämpande svart och lesbisk skådespelerska (Fae), genom blicken från en 

närvarande/samtida svart lesbisk (Cheryl), som i denna scen, spelas av henne själv (Dunye).  54

Hon menar även att detta är Dunyes sätt att kommentera den förtrycka svarta kvinnans 

historia, och visa hur tidigare stereotyper var presenterade och hur det fortfarande 

reproduceras.  Just denna sekvens är ett exempel på vad Davis hänvisar till som dialog 55

mellan klassisk och samtida film, därinom bilder av bilder, reproduktion av produktion (och 

tvärtom), ifrågasätter tidslinjens varande, och omklär subjektet tills dess varande är i affekt - 

eller tills dess att affekt blir det primära.  56

 

I viss utsträckning går Lewis läsning att förena med Sullivans. Men Lewis förtydligar, att om 

vi bekräftas Sullivans läsning, blir den tidigare nämnda mammy-stereotypen åter 

representerad i Fae - likt Cheryl är en (stereotyp) av Dunye. Detta innebär att varken 

karaktärerna eller skådespelerskorna reflekterar en sann representation av svarta och lesbiska 

kvinnor - då de alla skulle vara konstruerade - och således agerande - genom mytologiska 

tendenser.  57

 

När jag först gjorde mitt urval av tidigare forskning om The Watermelon Woman hade jag 

affekt som gemensam nämnare. Trots att de alla har olika ingångar och teoretiska anspråk rör 

de sig mot samma tendens - hur The Watermelon Woman bildar affekt - alternativt 

affektionen i The Watermelon Woman. Även om Cvetkovich avfärdar filmen som en 

potentiell del av ett arkiv av det emotionella - väljer hon ändå att ha filmen som introduktion 

av sin artikel. Trots hennes försök att visa på värdet i de andra filmerna, tycker jag mig se hur 

dessa egenskaper alla leder tillbaka till Dunyementaryn. Medan Cvetkovich finner affektion 

53 Ibid., 130. 
54 Sullivan, 459.  
55 Ibid. 
56 Davis, 113f.  
57 Lewis, 132. 
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och emotioner i (re)konstruktionen av arkivet härleder Davis denna egenskap till närbilden. 

De båda refererar till liknande resultat - och genom samma empiriska material - även om 

detta inte bokstaveras i Cvetkovich text. Lewis och Sullivans ingångar skiljer sig, både från 

tidigare nämnda och varandra, men härleder båda till en diskussion om (o)möjliga identiteter 

- både inom och genom filmen.  

 

Vad som slår mig är den bristande analysen när det kommer till filmens parodiska 

egenskaper. Filmen är förvisso väldiskuterad som komedi, och har aldrig, såvitt jag vet, blivit 

omnämnd som någonting annat. Just detta nämns repetitivt i flera texter - filmen som komedi 

- till och med Cvetkovich erkänner filmens komiska tendenser, men avfärdar uttryckssättet 

som ett hån snarare än en (möjligt) strategi. Även Lewis kommenterar denna iögonfallande 

egenskap hos filmen, men lämnar insikten i skuggan av flertal andra - och mer utskrivna - 

infallsvinklar. Jag ämnar inte att redovisa för huruvida filmen är en parodi eller ett hån - jag 

vill istället läsa den utifrån dess egenskaper av camp - och hur den använder camp som 

metod. Genom denna läsning hoppas jag kunna visa på hur humor kan fungera som en 

strategi - och hur The Watermelon Woman i sig självt är ett motstånd.  

 

Teori - (sociala) abjekt, queer fenomenologi och att bli, vara och 

göra camp 
 

Abjection (noun): 

The action or an act of casting down, humbling, or degrading; 

an act of abasement. 

That which is cast off or away, esp. as being vile or unworthy; 

refuse, scum, dregs. 

The state or condition of being cast down or brought low; 

humiliation, degradation; dispiritedness, despondency.  58

 

Kristeva menar att abjektion är en inkapsling av rädsla och oro. I Powers of Horror: An 

Essay on Abjection hävdar hon att abjekt finns på kanterna och definierar jaget genom att 

58 Oxford English Dictionary citerat i Imogen Tyler, Revolting Subjects: Social Abjection and 
Resistance in Neoliberal Britain (London: Zed Books, 2013) 20. 
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bilda en gräns mellan egot och icke-egot. Vår rädsla och repulsion av abjektet är det som 

skyddar och upprätthåller den gränsen - så som vår hud blir gränsen mellan oss och 

omvärlden. För att kunna finnas blir var och en är således engagerad i en frekvent process av 

att inta kroppen samt utsöndra (abjektera) från samma kropp. Vi intar föda i vårt väsen och 

förvisar ett excrement, kasserar det som ett icke-varande. I detta till synes banala exempel 

kan vi förstå den paradoxala komplexitet som abjekt besitter. När vi intar, inkorporerar vi 

föda som en del av vår varelse. Genom att senare utsöndra detta, bevarar vi vårt självt genom 

att avvisa icke-jaget samtidigt som vi avvisar det som tidigare var accepterat och passerade 

som ett självt, som Kristeva skriver: 

 

Since the food is not an 'other' for 'me,' who am only in their desire, I expel myself, I spit myself out, I 

abject myself within the same motion through which 'I' claim to establish myself. That detail, perhaps 

an insignificant one, but one that they ferret out, emphasize, evaluate, that trifle turns me inside out, 

guts sprawling; it is thus that they see that 'I' become, I give birth to myself amid the violence of sobs, 

of vomit.   59

 

Kroppsliga avfall - från kräkningar till tårar - är ett skydd (en gräns) som bevarar jaget, men 

det är samtidigt ett avvisande av ett självt. Å ena sidan är det en separation och avvisning av 

de ting (subjekt/objekt) som är den andra, det giftiga, ett icke-varande. Å andra sidan kan vi 

enbart avvisa dessa som abjekt när vi själva har inkorporerat tinget som passerande, 

konsumerat det för sedan lämna det bakom - och därigenom förskjuta det som abjekt.  

 

I introduktionen skriver Kristeva om det besynnerliga i förhållande till abjektet. Hon påstår 

att det besynnerliga är igenkännligt, men det är inte egot. Det är bekant, men det är inte 

erkänt som en del av ett självt. Det är således ett icke-ego, den andra. Hon skiljer abjektion 

från konceptet av besynnerlighet i följande citat "Essentially different from 'uncanniness,' 

more violent, too, abjection is elaborated through a failure to recognize its kin; nothing is 

familiar, not even the shadow of a memory"  Hon hävdar att förunderlighet grundas på en 60

känsla av förtrogenhet och igenkänning, medan abjektion är en känsla av att den 

förtrogenheten har förlorats - de båda resulterar i en rädsla. De är således inte motsatta och 

59 Julia Kristeva, The Powers of Horror: An Essay On Abjection. Övers. Leon S. Roundiez (New York: 
Columbia University Press, 2010 [1982]) 3. 
60 Ibid., 5. 
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linjerna emellan är oklara - vilket också förstärker rädslan. Det besynnerliga är någonting 

som känns bekant men av oförklarliga skäl. Det är bekant men bör inte kännas så. Abjektet är 

någonting som känns främmande, även det oförklarligt. Det borde vara stabilt och bekant, 

men känns främmande. Åter, hävdar begreppen att bilda gränser medan dess egna är 

oigenkännbara, de verkar och existerar genom sina paradoxer.  

 

Känslan av det (o)bekanta som en inneboende definition hos abjektet och det besynnerliga 

står starkt ansluten till jaget, då jaget är det vi finner mest bekant. Den viktigaste av gränser 

för samtliga är den som skiljer oss från den yttre världen - självet från icke-jaget - då det är 

den gränsen som etablerar sig starkast i vad som är igenkännbart och inte. vi upplever 

ojämnhet eller skräck när det som är utanför denna gräns är bekant och när det som är 

innanför gränsen är främmande - det absolut abstrakta. Kristeva menar att våra liv grundas 

och upprätthålls i processen av abjektion - i vårt försök att (be)hålla gränsen intakt. Den 

processen går både att finna i vårt intag och utsöndring av materiella substanser likväl som i 

avvisandet av föreställningar och idéer som kan tyckas hotfulla mot jaget och således det som 

gränsar vår identitet. Vårt varande blir till i ett konstant tillstånd av abjektion och 

självbevarande.  

 

Döden är, enligt Kristeva, den absoluta abjektionen. Ett kadaver är när jaget abjekterar dess 

helhet. Döden är ett skifte från levande till icke-levande, från ego till icke-ego, från ett 

subjekt till ett objekt. Den skräck och rädsla som uppstår vid mötet av ett lik är ett resultat av 

utsuddade gränser - mellan liv och död - som gestaltas i ett lik, Kristeva förklarar tillståndet 

som "There, I am at the border of my condition as a living being".  Gränsen blir ett objekt i 61

liket, vilket i sig självt blir gränslöst då döden smittar livet. Den största rädslan - och således 

det som driver oss - är döden. Detta blir desto mer tydligt när den kliver över på livet och 

införlivar hopp om att kunna rädda och bespara jaget. När döden smittar det liv som vi tror är 

oövervinnligt, blir känslan av fasa som starkast. Utsuddandet av gränserna mellan rätt och fel, 

liv och död, säkerhet och osäkerhet förskjuter oss till ett rike av abjektion och okunnighet.  

 

Ännu en motsägelsefullhet hos abjektet är att det existerar på utsidan av jaget, och skapar 

gränsen mellan egot och icke-egot, men samtidigt är det även området av gränslöshet. Ett ting 

61 Ibid., 3. 
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förskjuts till ett abjekt när det kastas in i en gränslöshet eller när jaget hotas av det för att det 

skapar en skörhet hos gränsen. Abjekt skapar inte bara gränser för jaget, utan bildar även vår 

uppfattning av gränserna om vårt mänskliga universum.  Innanför dessa gränser agerar 62

samhället och bortom dem ligger abjektet. Likt när självet abjekterar eller kastar ifrån sig för 

att skapa gränser, bildar samhället sina gränser genom liknande förskjutning. Samhället är ett 

regleringssystem utvecklat av människan för att kollektivt skydda henne själv från 

tvetydigheter och abjektala egenskaper. Religion, moral och lag är alla avsedda av samhället 

för att eliminera (o)förutsägbar skräck, oro och fasa - genom att bilda föreställningar om 

gränser, positioner och (makt)ordning. Abjekt arbetar mot samhället, stör dess regler och 

system - och synliggör dess sårbarheter. Abjektet stryker sig mot gränserna för lagarna och 

bildar rum för osäkerhet och förvirring.  

 

Samhället och självet befinner sig båda i ett konstant tillstånd av självanalys och abjektion för 

att kunna upprätthålla sina respektive gränser och för att bekämpa potentiell tvetydighet. De 

förskjuter abjektet, vilket bildar linjer för det mänskliga universumet och skapar dess 

(be)gränsningar. Kristeva menar att det som finns bortom abjektet är det sublima. Det 

sublima är någonting tillagt, vilket får oss att kunna vara på två platser - här och bortom - 

överträffa och expandera oss själva. Det sublima är ytterligare en form av fördubbling, då vi 

uppfattar att vi är både här och bortom. Den ambivalenta och paradoxala natur vi finner i det 

sublima står starkt förankrade till det vi kan finna i både abjektet och det okunniga. Kristeva 

definierar sublimering som "the possibility of naming the prenominal, 

the pre-objectal".  Det är bortom det världsliga. Men det är samtidigt något utomvärldsligt 63

som ger perspektiv på mänskligheten och ger oss en hastig inblick i möjligheten av någonting 

större. Det sublima är rotat i det okända, som tillåter oss att tillfälligt glimta över gränserna 

för vårt mänskliga universum - som annars tycks fixerat och stabilt. Det sublima är således 

också i sin paradoxala egenskap både en suddning och en producent av gränser. Men den 

destabilisering av gränser som det sublima versus det abjektala skapar är inte detsamma. Det 

sublima tillåter oss att se bortom tidigare gränser och gör oss högst medvetna om dess 

varande. Abjektet är en uppdelning av gränser, medan det sublima är införandet av dem. De 

båda resulterar i fasa och skräck, men av olika slag. Kristeva menar att det sublima är det som 

62 Ibid., 11. 
63 Ibid. 
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håller det abjektala under kontroll. Processen av att förskjutning och bortträngning innebär en 

uppdelning av enheten från jaget och en avvisning av just den enhetligheten. Avvisningen 

kan ses i form av att hämma, avbryta, omdirigera eller fördröja uttryck av just den enheten. 

Detta undertryck är essensen av abjekt. De som måste undertryckas (abjekteras) är det som 

försvagar de interna gränserna för rätt eller fel. Dessa är ofta styrda efter primär begäran och 

lust som leder människan till djuriska beteenden, så som brutalitet, lust eller frosseri. 

gränserna mellan vidunder och människa sätts då på spel, så drivet måste kastas ut 

(abjekteras) för att kunna upprätthålla ordning och behålla självet. Kristeva menar att abjekt 

därför är objektet för primärtryck, sublimeringen av ett objekt är oskiljaktigt från drivet.  64

 

Power of Horror redogör en teoretiskt förhållningssätt av det psykiska ursprunget och 

mekanismer gällande motvilja och avsky. Kristeva utvecklar där begreppet abjekt genom att 

belysa dess tidsbundna och rumsliga rubbningar i subjektets liv - framförallt de tillfällen där 

subjektet upplever rädslan att förlora gränsen av sig själv och den andra. Abjektet hänvisar 

till de krafter, praktiker och ting som är emot och oroar det medvetna egot - jaget. Det är 

området mellan att varande och icke-varande “the border of my condition as a living being”.  65

Kristeva menar även att abjekt kan förstås genom strukturella och politiska ageranden - 

genom inkludering likväl som exkludering. Dessa utgör sedan grunden för (möjligheten till) 

den sociala existensen. Abjektet har således en dubbel närvaro, både inom oss och inom 

kulturen, och det är både genom individuella och kollektiva ritualer (av uteslutande) som 

abjektet utageras. Abjektion genererar således både individens och den sociala kroppens 

gränser. Hon menar därigenom att abjektet är en kraft vilket både stör den sociala ordningen - 

och fungerar som en nödvändig psykologisk säkerhet som försätter subjektet i en (berättigad) 

illusion - en illusion där samhälle och subjekt samverkar i en (föreställd) trygghet.  66

Abjektion innefattar inte enbart akten att förskjuta utan även villkoren för vi förskjuter. 

Abjekt är inte bara en psykisk process utan ett socialt tillstånd, därinom reglementen - både 

socialt och strukturellt - dehumaniserar vissa objekt (subjekt) genom en abjektprocess. Det 

kan förstås som ett koncept som beskriver de våldsamma uteslutande krafter som figurerar i 

det moderna samhället - krafter som tar ifrån dem deras mänskliga värdighet och 

64 Ibid., 10f. 
65 Ibid., 3. 
66 Ibid., 135f. 
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reproducerar dem likt dehumaniserande ting - och således fråntar dem rätter till ett socialt 

(erkänt) liv. Abjektet kan ses som värdegrund för vad som skulle kunna förstås som ett 

levbart liv - eller som Kristeva beskriver det, en fråga om ett varande och icke-varande. 

Kristeva skriver utförlig om abjektets abstraktioner, dess rörlighet och föränderlighet. Vi kan 

genom hennes teori få en fördjupad förståelse för hur objekt/subjekt/abjekt ter sig i 

förhållande till varandra. För att kunna kontextualisera begreppet ytterligare och göra det 

relevant för min kommande analys kommer jag här visa hur Imogen Tyler har anammat 

begreppet utifrån en politisk läsning. Genom Tyler hoppas jag att kunna gå ifrån den annars 

freudianska tendensen och visa på relevansen för begreppet och hur det kan ses avgörande 

utifrån sociala konstruktioner och strukturer - framförallt för metoden (och teorin) camp.  

 

I Revolting Subjects: Social Abjection and Resistance in Neoliberal Britain redogör Imogen 

Tyler för en ny användning av abjekt. Genom begreppet avsky/avsmak visar hon på hur vi 

kan förstå och lokalisera stadgarna för social abjektion. I kapitlet “Social abjection” inleder 

Taylor med att visa på hur social abjektion kan ses och förstås genom subjektivitet och 

suveränitet tillsammans. Abjektion finns på tröskeln mellan kropp och de politiska organen 

och blir det som genom häftiga (våldsamma) exkluderanden stärker och förverkligar den 

hegemoniska diskursen.  Tyler ämnar i att utöka förståelsen för abjektion som ett tillstånd av 67

governmentalitet - abjektion skulle då som socialt konstruktion kunna ytterligare vidga vår 

förståelse för subjektivisering. Genom att undersöka den rådande paradigmen för abjektion 

utifrån en politisk aspekt kan vi utforska abjektets paradoxala egenskaper för att sedan 

bestrida de tillstånd vi är i, som enligt Tyler är det neoliberala tillståndet - värde-grundare till 

kategorin ‘wasted humans’.   68

 

Avsmak och avsky är en brådskande, krävande och motvillig känsla som är starkt förknippad 

med kroppsliga traumatiserande reaktioner. Medan de tendenserna refereras till en fysisk 

upplevelse är även avsky laddad med socialt stigmatiserande betydelser och värdegrunder. 

Avsky och förakt motiverar liksom upprätthåller hur vi rangordningar - allt från objekt, till 

subjekt till handling - och tillskriver, alternativt läser, dessa som äckliga och således 

67 Tyler, 21. 
68 Ibid., 21f. 
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föraktliga.  Om avsky tidigare sågs som ett försummat ämne för det akademiska sfären, har 69

det över de senaste två årtiondena expanderat till en signifikant term med stor spridning i 

egenskap av politiska och sociala konstruktioner.  Om avsky är en reaktion på ett (föreställt) 70

inkräktande av det äckliga tinget, bildar det i sin tur gränser som genererar avstånd. Avsky 

figurerar ofta i moraliska termer, vilket framträder genom en associativ överföring mellan den 

fysiska repulsiva reaktionen till idén om moral. Moralisk avsky blir således infekterat med 

det fysiska traumat och förskjuts till värderingar. Då avsky (avsmak) är en känsla associerad 

till en ofrivillig kroppslig reaktion upplevs ofta den moraliska impulsen (avskyn) som en 

naturlig respons - känslan är så stark att det utan vidare motstånd rättfärdigar fördömande av 

objekt (subjekt).  I referens till Mary Douglas menar Tyler att avsmak/avsky som reaktion 71

alltid står förankrade till en bredare social övertygelse och tabuns spridda strukturer. Genom 

kollektiv överenskommelse opererar avsky genom att bekräfta gränserna för den sociala 

kroppen (det politiska organet) genom utvisning av nedsmutsade föremål, handlingar eller 

subjekt. Att vara medveten om det giftet - och hur det uppstår - är således att avslöja de 

sociala normer och strukturer som råder i ett annars givet social och/eller kulturellt 

sammanhang. Detta innebär att det inte finns något naturligt smutsigt, utan snarare är en 

speglad reaktion baserad på en kollektiv föreställningar grundat i ett rådande trossystem som 

i sin tur bekräftas av och genom den gemensamma repetitionen. I detta avseende behöver 

avsky/avsmak förstås relationellt och känslan avslöjar således snarare de sociala och 

kulturella strukturer som styr än det impulsiva antagandet om det avskyvärda subjektet.  Det 72

är i repetitionen som avsky stadgas och därigenom bildar perceptuella föreställningar. Det 

verkställs i sociala och politiska strukturer och upprätthåller därigenom förskjutningen av 

somliga subjekt och handlingar. När vi närmar oss avsky som något symptomatiskt inom en 

social makt kan vi dekonstruera begreppet och förstå hur denna egenskap tillskrivs vissa 

kroppar. Avsky är således högst politiskt.   73

 

Vidare visar Tyler på hur avsmakens estetik yttrar sig. I referens till Ahmed beskriver hon hur 

avsky blir synligt när vi betraktar det i en rumslighet, och hur vi därigenom kan se hur vissa 

69 Ibid., 21.  
70 Ibid., 22. 
71 Ibid., 22f. 
72 Ibid., 23. 
73 Ibid., 24. 
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ting blir föremål för detta. Detta sker i en ordning. Subjektet känner någonting för att känna 

avsmak - en föreställning baserat på tidigare erfarenheter, och/eller historiska berättelser 

(möten) - förskjuter tinget, bokstavligt eller metaforiskt, och genom den förskjutningen finner 

och förstärker upplevelsen av avsky. Känslan blir därigenom sanning och befäster 

upplevelsen vid tinget. Genom akten att bli äcklad blir tinget äckligt. Processen verkar 

diskursivt och genom repetitiv reaktion antas slutligen egenskapen (avsmak) vara inneboende 

hos det (avskyvärda) objektet (subjektet). Det avskyvärda grundas i artikulerad historia 

(historier) som slutligen binder tecken på avsky mot specifika föremål och kroppar.  För att 74

förstå hur dessa aversiva känslor uppstår behöver vi se det estetiska och politiska 

tillsammans. Enligt Ranciere är det politiska alltid estetisk i den mening att dessa regimer av 

representation och perception begränsar likväl som avgränsar den synliga och den osynliga på 

ett sätt som formar de politiska förutsättningarna i form av (erkänd) erfarenhet.  Om vi 75

kartlägger de aversiva känslornas estetik kan vi börja förstå hur avsky provocerar, upprör och 

hetsar - i (för)tjänst av social och politisk klassificerings-praxis. Faktum är att på de sätt 

vilket aversiva känslor kommit att forma den perceptuella uppfattningen och ihängande 

stigmatisering i termer av avsky är direkt central och översättbar för förståelsen av den 

sociala abjektion Tyler ämnar att redogöra för.  När ett subjekt och dess kroppsliga närvaro 76

betecknas som äckligt, blir dessa föremål för olika former av avhumaniserande våld. Detta 

blir ett aktivt skapande av abjektet - att dra gränsen mellan jaget och icke-jaget - mellan 

subjektet och den andra. Symbolisk våld omvandlas slutligen till former av materiellt 

(fysiskt) våld - ett våld som ofta passerar då abjektet antas vara ett hot.  Vilket lämnar ett 77

avhumaniserat subjekt - abjekt - med levda erfarenheter bortom erkännande.  

 

En teoretisk bildning av abjektet som socialt konstruerat, varinom abjektet förstår som en 

styrningsmekanism genom aversion, går att återse i Butlers förståelse av det queera utifrån en 

citations-praxis. Butler menar att queerteori- och aktivism innebär ett politiserande av 

abjektet i mån om att skriva om dess historia och därigenom omformulera dess tidigare 

(antagna) signifikationer.  Politiseringen av abjektion i Butlers meningen innefattar både att 78

74 Ibid., 24f. 
75 Ibid., 24. 
76 Ibid., 25. 
77 Ibid., 26f. 
78 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex (London and New York: 
Routledge, 1993) 21. 
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synliggöra abjektets historia - och således vägra dess psykoanalytiska tillskrivning som en 

totaliserande förhistoria av vissa subjekt - samt att kollektivt kräva att de som stämplats som 

abjekt, alternativt antagits besitta abjektala egenskaper, ska höras och ges plats i en samtida 

politisk tid.  Det är först när vi skriver om det som var, i blicken av det som antas nu, som 79

förändring kan uppstå. Detta görs genom att undersöka hur normer av abjekt verkställs, 

opererar och internaliseras. För att kunna förstå hur abjekt kan ge upphov till motstånd 

behöver vi förstå de materiella effekter som uppstår av att bli abjektifierad i ett specifikt 

historiskt rum - socialt och politiskt. Enligt Butler är det viktigt att vi inte betraktar abjektet 

enbart som en bestridning av sociala normer som blivit fördömt till det eviga misslyckandet 

utan snarare ser det som en kritisk resurs i kampen för omformulering av symbolisk 

legitimitet och förståelse.  Social abjektion är ett upproriskt begrepp vilket namnger, men har 80

även kapaciteten att störa den symboliska och materiella form av våld som den själv 

beskriver. Det är vid lyhördhet hos de abjektifierade som vi kan riva upp och avslöja historier 

om det våld som utförts mot dem som resultat av deras hotande närvaro - likväl som tvärtom 

- det våldet de associeras till namnger dem åter som abjekt. Det politiska och sociala våldet 

reproducerar abjektets (o)möjligheter.  

 

Tyler menar att det är först vid ett empiriskt fokus hos de som erfaras som abjektala som vi 

kan närma oss de strukturer den politiska konstitutionen utgör för att därigenom kunna 

dekonstruera vilken tillgänglighet som finns för de som annars ställs vid stupet av total 

underkastelse.  Som Judith Butler, likt tidigare, noterar så är abjektet någonting utvisat från 81

kroppen, urladdat som ett excrement, även bokstavligt tillskrivit den andra, gränsen mellan 

inre och yttre. Gränsen däremellan blir otydlig där det (o)passerbara blir det yttre och således 

det oidentifierbara, alternativt en definitiv (icke)identifikation. I själva verket är det ett sätt att 

strukturera den andra som skit.   82

 

Genom att förhålla oss till teorier om abjekt kan vi förstå hur behovet av förskjutning uppstår 

- likväl som bevaras. Abjekt behöver inte figurera i de extrema exempel som nämns ovan, 

79 Ibid., 20f. 
80 Ibid., 2f. 
81 Tyler, 37f. 
82 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 
1999) 169. 
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utan fungerar likt ett system som vi - socialt och politiskt - interagerar och således utåtagerar 

genom. Abjekt bygger på en antagen historia, där vissa subjekt - genom repetition - 

abjektifieras. Vilka subjekt som hamnar inom radarn för denna förkastelse är relationell, men 

det finns ett urval som systematiskt tenderar att förskjutas - utifrån institutionella 

referensramar. För att fördjupa ytterligare den komplexitet som ett socialt abjekt besitter och 

hur dessa referensramar stadgas vill jag nu redogöra för Sara Ahmeds teori kring queer 

fenomenologi. Genom detta tydliggörs inte enbart hur strukturerna kring objektet/subjektet 

(och abjektet) organiserar sig och verkar, utan det blir även möjligt att förstå likheterna kring 

vad Ahmed refererar till som queer och vad Tyler, likväl som Kristeva, utger för att vara ett 

abjekt. Dessa förståelser anser jag vara högst väsentliga för att senare kunna redogöra för 

relevansen och (o)möjligheterna med metoden camp - både historiskt och samtida. Jag vill 

hävda att en teoretisk förståelse för orientering är avgörande för att läsningen av camp som 

motstånd. Camp, likt orientering, sker i dialog mellan andra (icke)varanden 

(subjekt/objekt/abjekt).  

 

Ahmeds huvudsakliga hypotes är att orientering ter sig organiserat framför slumpmässigt 

eller ledigt. De formar det som kommer att bli socialt likväl som kroppsligt givet och ger 

(antagen) betydelse för tingen.  Det grundläggande konceptet för fenomenologi är att vända 83

sig till de fenomen som råder och beskriva dessa i mötet av medvetenhet, alltså hur subjektet 

betraktar - och därefter uppfattar det. Ahmed menar att gesten att vända sig mot indikerar en 

riktning, vilket i detta fall sätter orientering som den absoluta kärnan av fenomenologi. Queer 

fenomenologi ämnar i sin tur att rikta sig mot orienteringen i sig, för att se hur betydelse 

uppstår - snarare än uppkomsten av betydelse. Fenomenologi är att växla mellan dimensioner, 

en kontinuerlig in- och utzoomning. När vi växlar dimensioner från en helhet till det 

konkreta, blir slutligen det konkreta helheten i en ny dimension. Som Ahmed skriver, “It is 

crucial that ‘matter’ does not become an object that we presume is absent or present: what 

matters is shaped by the directions taken that allow things to appear in a certain way”.  84

 

Ahmed identifierar ögonblicket av att zooma in och det är däremellan, ögonblicket då en 

skiftar mellan dimensioner, som desorientering uppstår. Dessa ögonblick saknar orientering, 

83 Ahmed, 2006, 158. 
84 Ibid., 165. 
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och de söker efter linjen genom att försöka addera det som saknas för att återkomma till 

linjen - för att åter bli orienterad.  Den queera vinkeln av fenomenologi är orsakad “by 85

bringing objects to life in their ‘loss’ of place, in their failure of gathering to keep things in 

their place”.  Dessa blir således ett hot då de i sin saknad utmanar kategorier och begreppens 86

mening och ordning utifrån den gemensamma förståelsen. Queer fenomenologi blir således 

ett verktyg att se meningen i desorientering likväl som att se desorientering som en materia 

(en mening). Det innebär att känna igen och tillåta saker att inte kännas logiskt, som helheter 

eller delar - då de fortfarande har värde och utgör värde - i deras horisontella, vertikala och 

queera anknytning. Ahmed hävdar att desorientering är ett faktum - att vi kommer erfara den 

både nu och senare i våra liv. Det hänvisar till ett specifikt tillfälle snarare än ett tillstånd av 

kontinuerlig desorientering. Dessa unika ögonblick är stunder av kroppslig erfarenhet och 

kroppsliga känslor. 

 

Ett tillstånd när desorientering kan uppstå är när vi zoomar in. När vi fokuserar tillräckligt 

mycket på ett ting i ett rum kan det tinget tillslut bli värdslig i den mån att vi tappar det runt 

om. Tinget absorberar således sin omgivning och manifesterar sig själv som en värld i sig, 

och blir grund och ramverket för vår upplevelse. Detta kan leda till desorientering då det som 

är orienterar oss i vårt varande är bakgrunden och horisonten - som vid det tillfället 

försvinner alternativt förändras tillsammans med fenomenet och förändrar formen för 

världen. Det som tidigare upplevts som en bekant värld blir plötsligt obekant, där horisonten 

och möjliga orienteringspunkter inte än är möjliga att fastställa. Desorientering är också en 

handling av att vända (stå inför). Trots att klassisk fenomenologi vänder sig mot objektet i 

försöket att förstå essensen av dess existens så är det även “a facing that also allows the 

object to slip, or to become oblique”  - då det är omöjligt att förstå objektet fullt ut genom att 87

tillföra alla saknade vinklar, då antalet perspektiv aldrig är ändliga. Detta innebär att den 

fenomenologiska blicken i stort sett kan ses som en queer blick, i betydelsen av queer som 

‘oblique’ och inte ‘straight’ (rak). Ahmed menar att istället för att försöka fånga fenomenet i 

sin helhet är det viktigt att se hur vi är orienterade mot queera tillfällen när objektet glider 

(förändras).  Detta fragmentariska uttryck indikerar att det är omöjligt att etablera queer 88

85 Ibid., 159. 
86 Ibid., 165. 
87 Ibid., 171. 
88 Ibid. 
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orientering som en möjlig linje att följa då det ter sig inför, bredvid, över och under - likväl 

som bortom - linjer i sig självt. Ett objekt kan alltså glida bort av de otaliga vinklar som utgör 

ett fenomen. Liknande desorientering kan uppstå när platsen (grunden) och inte längre stöder 

handlingen (aktionen).  Men den förlorade platsen uppmanar även till handling. 89

Karakteristiskt för dessa handlingar är att de antingen leder till att byta (flytta) den eller 

klargöra en ny grund - båda möjliggör olika vägar än den antaget stabila platsen som 

ursprungligen tillhandahölls. I termer av kroppslig känsla kan desorientering antingen vara 

orsakad när platsen vänder - eller när vi vänder - eller både och. Vid dessa ögonblick då 

perspektivet tappas möjliggörs nya ingångar (aktiviteter) då förlusten i sig inte är tom.  90

Dessa stunder följer inte varandra som en sekvens likt rumsliga antaganden som utspelar sig 

om stunder av tid.  Det är att förlusten av ett objekts historia (varande) snarare är en vägran 91

att ge dem historia genom att tappa blicken. Således orsakar desorientering närvaro genom 

förlusten snarare än försvinnanden.  Det är inte för att någonting glider (förskjuts) som det är 92

queer, det kan också vara anslutningen (anknytningen) av det som inte följer (linjen) som 

förskjuter (förskjuts).  Anslutningen är nödvändig för att komma i kontakt med ting. Det är 93

dock denna anslutning som inte håller ting på plats och således skapar känslor av avstånd.  94

Desorientering är således processen av att bli obekant med ett tidigare upplevt bekant objekt. 

I förhållandet mellan objekt och kroppar, mellan erfarenheter och medvetande - objekt förstås 

som en extension av kroppen, alternativt att kroppen som införlivande av objektet. Ahmed 

skriver “Things become queer precisely given how bodies are touched by objects, or by 

‘something’ that happens, where what is ‘over there’ is also ‘in here’ or even what I am ‘in’”

 det är redan vid beröringen självt som desorienterar kroppen, som får subjektet att förlora 95

sin väg - och blir de kroppar som inte följer den raka (straighta) linjen.  

 

Queer fenomenologi omvandlar orientering till ett queert åtagande. Queer inom queer 

fenomenologi hänvisar inte till en orientering utan stunder av desorientering, vilket skapar 

möjligheter för nya vinklar (perspektiv) att bli införlivade - och utlevda. När det gäller 

89 Ibid., 170, 
90 Ibid., 158. 
91 Ibid. 
92 Ibid., 164. 
93 Ibid., 166. 
94 Ibid. 
95 Ibid., 163. 

27 



konkreta praktiker, socialt och politiskt, är det svårt att inkludera desorientering som linje då 

det är omöjligt att institutionalisera det. Men det resulterar i att vi kan öppna upp 

föreställningen om vad som är ett levbart liv - alternativt - ett liv värt att leva.  96

Desorientering blir ett möjligt tillstånd, som ett utökat ögonblick - bortom skiftningen av 

mark/grund/plats (skäl). Desorientering resulterar i ett queert åtagande snarare än en 

reorientering. Detta betyder att queera åtaganden inte handlar om att finna en queer linje - 

som kan följas och var igenom queera privilegier kan ackumuleras - utan den riktar sig till det 

queera ögonblicken, mot stunder av desorientering.  Vad som anses vara ett queert 97

ögonblick, en stund av desorientering eller förvirring av subjektets perception, beror på den 

specifika (subjektiva och kollektiva) bakgrunden (erfarenheten). Det handlar om en 

orientering mot desorientering, varigenom vi kan ge desorientering en betydelse - och 

presentera ett värde.  

 

Orientering innefattar således att vi begrundar vår placering - i termer av emotionella 

tillstånd, geografisk plats och social position. Att orientera sig är ett tillvägagångssätt att röra 

oss - mot och med varandra. Vår historia står inför ständig omskrivning då vi reorienterar oss 

på daglig basis. Nya erfarenheter färgar våra forna likväl som kommande upplevelser och vi 

behöver ständigt omformulera för att matcha vår orientering med den yttre värld vi upplever. 

Denna perceptuella anpassning kan då ses som en skiftning av känslor eller som en affektiv 

reorientering av vårt inre tillstånd. Det håll vi väljer att rikta oss mot är ett resultat av flertal 

perceptioner, beräkningar och tidigare interaktioner. Det medvetna är avsiktligt - och det är 

alltid riktad mot någonting.  Vi reorienterar således alltid vår förståelse av världen, vänder 98

oss mot vissa objekt, subjekt och platser - och bort från (den) andra. Orientering blir en 

anpassning mellan kropp och rymd, och vi vet först hur och vart vi ska vända när vi kan 

förstå vad vi är riktade mot.  Vad vi uppfattar blir den plats vi är på, uppfattning projiceras 99

utåt men riktas inåt. 

 

Den som ständigt söker efter att reorientera sig, som självmedvetet uppmärksammar sin 

känsla av efterlängtad regelbundenhet, tenderar att bli mindre självsäker - och läsas som svag, 

96 Ibid., 178.  
97 Ibid., 179. 
98 Sara Ahmed,. On Being Included (Duke University Press. Durham and London. 2012) 42. 
99 Ahmed, 2006, 6. 
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“To be orientated, or to be at home in the world, is also to feel a certain comfort: we might 

only notice comfort as an affect when we lose it, when we become ‘disoriented’ and 

uncomfortable”.  När vi (om)orienterar oss arbetar vi från en plats fylld av osäkerhet - 100

alternativt - en osäker plats. följaktligen blir känslan av obehag central för 

orienteringsprocessen. Institutionellt sätt bringar orientering en känsla av komfort - likväl 

som tillhörighet. Värdarna tvingas ej att överväga de villkor som de tillhör - de tager sin 

tillhörighet för givet och känner trygghet till sitt hem (plats). Institutionell kraft (makt) 

upplevs när vi blir medvetna om förutsättningarna för ett subjekt att bli (o)välkommet, “to be 

comfortable is to be so at ease with one’s environment that it is hard to distinguish where 

one’s body ends and the world begins. One fits, and by fitting the surfaces of bodies 

disappear from view”.  De kroppar som passar in (passerar) blir en del av landskapet. Om vi 101

noterar att en kropp sticker ut, alltså inte passerar, ger vi upphov och befäster begrepp som 

gäst eller främling.  För att passa in på en plats måste subjektet uppfylla de (kontextuella) 102

villkoren för tillhörighet. Enligt Ahmed är det först när vi är orienterade som vi blir ett med 

bakgrunden och blir en del av platsen. Stunderna när kroppen uppträder utstickande är 

ögonblick av politisk och personlig störning.  När kroppar (organ) ankommer som antas 103

vara på fel plats inom institutionella världar tillförs en process av desorientering - människor 

blinkar för att sedan kolla igen.  Denna process av desorientering är obekväm både för de 104

som upplever de (antaget) felplacerade kropparna och för de subjekt som antas vara på fel 

plats - de emotioner som uppstår blir inte till i de enskilda subjekten utan emellan dem. När 

orienteringar kolliderar och upplevelsen av plats hamnar i konflikt, finns det ögonblick av 

möjlig försoning/förhandling om känslan av avvikelse. Villkoren för dessa förhandlingar är 

redan fastställda, som ett resultat av vår historia, men/och fortsätter omförhandlas i nuet. 

dessa interpersonella avstämningar är utgångspunkten för individerna att påverka den 

gemensamma känslan av platsen.  

 

“It can be problematic to describe whiteness as something we ‘belong to’: such an argument 

could make whiteness into something substantive, as if whiteness has an ontological force of 

100 Sara Ahmed, “A Phenomenology of Whiteness”, Feminist Theory 8, nr 149 ( 2007) 158. 
101 Ibid. 
102 Ibid., 164. 
103 Ibid., 159. 
104 Ibid. 
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its own, which compels us, and even ‘drives’ action. It is important to remember that 

whiteness is not reducible to white skin, or even to ‘something’ we can have or be”.  Vithet 105

blir enbart tankegångar eller orienteringar som vi adopterar för att inte sticka ut eller för att 

smälta in i vissa miljöer. För att förstå detta sätt att inhabitera en plats, där inom 

medlemmarna av en institution är skyldiga bemöta vissa framträdanden för att själva få 

tillhöra, refererar Sara Ahmed till vithetens fenomenologi - hur vithet är levd likt (bak)grund 

till upplevelser/erfarenheter.   106

 

Att bli behandlad som gäst - som främling - är att vara den som tager emot gästfrihet, vilket 

tillåter handlingar av att inkludera - vilket i sin tur är en form av uteslutningar.  Vithet kan 107

således befästa en föreställd ras-stratifikation, genom att tillåta kroppar som upplevs 

avvikande från vitheten att tillhöra - men under restriktiva villkor. Dessa förhandlade villkor 

om tillhörighet är vad som avgör hur en plats upplevs. Effekten runt vithet är 

institutionaliseringen av en viss likhet, vilket gör att kroppar som avviker denna, men får 

passera (under villkor), blir obekväma, exponerade, synliga och annorlunda när de tar 

utrymme. Ahmed menar att det är viktigt att vi inte enbart undersöker hur kroppar blir vita 

alternativt misslyckas att passera som detta, utan också hur rum och rymd kan ta på sig 

kvaliteter som blir givna till dessa  

kroppar.   108

 

Ahmed visar på hur rasifieringsprocesser neutraliseras - genom mönster av levd erfarenhet 

gör rasifiering verklig. Hon tar avstånd från att anta att vithet är ontologiskt given.  Ahmed 109

visar snarare på hur vidhet blir världslig genom att hänvisa till vithet som levs som given 

(bak)grund. Vithet är en effekt av vad som håller samman snarare än ursprunget av 

samstämmighet.  De upplevda normerna är accepterade beteenden snarare än den normala 110

uppsättningen av beteenden. Att definiera vithet som en reflektion över hur saker är 

organiserade, inte som en organiserande kraft i sig själv, tillåter oss att behandla vithet som 

en produkt av interpersonella interaktioner och möten. Vithet materialiseras i vardagen som 

105 Ibid., 159. 
106 Ibid., 150. 
107 Ahmed, 2012, 43. 
108 Ahmed, 2007, 156. 
109 Ibid., 150. 
110 Ibid., 159. 
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ett resultat av individers orientering mot vithet, genom ett antagande som neutraliserar en 

metod för tillhörighet och varande som validerar rasifiering. Vithet ger ett löfte om passering, 

men i förhandlingen av vad som passerar bildar även exkludering av de som inte hör hemma - 

den andra. Vithet blir världslig genom att neutralisera relationen mellan det vita subjektet och 

den andra, och neutralisera interaktionen mellan människor som agerar överlägsna och 

människor som antas underordnade. När subjekt bebor ett rum utför de repetitivt habituella 

beteenden som etablerar gränserna för vad som är normala interaktioner. På så vis kan rum 

och rymd förlänga kroppar, och kropparna förlänger platsen.  Beteenderna övergår till vanor 111

som ackuleras över tid och konstruerar den rådande känslan inom platsen, som i sin tur bildar 

subjektets erfarenheter och framtida beteenden. Dessutom har handlingarna och vanorna en 

kvarvarande effekt som sträcker sig över tid och rum, som påverkar andra subjekt även när vi 

har gått vidare. Därigenom blir historiska affekter och effekter kvar och utformar där vi är nu 

- och kommer att vara sedan.  Då vithet är en skiftande kategori som ekluderar olika subjekt 112

under olika tid och rum, är även vanorna inom vithet skiftande. Att försöka definiera vithet 

som någonting fixerat vore således att reproducera och producera dess makt. Men vad som är 

återkommande är att vithet tillåter subjekt att anta orientering mot överordning - eller en 

överordnad orientering. Denna orientering positionerar kroppar som inte antas orientera mot 

vithet i en underlägsen position, där de är välkomna till en gemensam organisatorisk kultur 

baserat på (icke) förhandlade villkor för godkännande.   113

 

Historisk våld har skapat världen som vi känner den. Kroppar kommer ihåg sådana historier, 

även när vi glömmer dem. Sådan historier lägger sig som en hinna på kroppen - och bildar 

vår kropps yta.  Rasifiering blir således socialt likväl som kroppsligt given, eller vad vi 114

upplever från (de) andra som ett arv av dess historia  Subjekt som tar upp mer plats, som 115

upprätthåller en orientering mot vithet, har historiskt sett varit politisk priviligierade genom 

den koloniala processen av att hävda plats. Subjekt med den ärvda makten blir även det med 

förmågan att influera termerna för inkludering kontra exkludering då det har större inflytande 

över platsens rymd och känsla - och således auktoritet för hur subjekt upplever den platsen. 

111 Ibid., 158. 
112 Ibid. 
113 Ahmed, 2012, 43. 
114 Ahmed, 2007, 154. 
115 Ibid. 
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De som redan har fått sin plats, de innehavare som är känner sig (upplevs som) hemma på en 

plats, är de som välkomnar snarare än att bli välkomnande, de är strukturellt sätt 

positionerade som värdar   116

 

Det teoretiska ramverk jag har presenterat visar på och behandlar hur plats/rum (rymd) 

figurerar och fungerar fenomenologiskt, likt en markör, av geografisk plats och hur denna 

rymd kan bebo, och applicera, känslomässiga tillstånd. Att göra betydelse av emotionella 

tillstånd visar på hur vi kan förstå en känsla av en plats - subjektets läsning av relationer till 

andra subjekt och objekt i världen. Känslan av en plats är integrerad i känslan av självets 

orientering och riktning mot och i världen. Orientering inramar hur subjekt upplever deras 

emotioner beroende på tid (och rum). Subjektiv orientering och känslan av rum blir 

interpersonella genom mötet med andra subjekt och deras miljö. Därigenom förbinds vår 

känsla av plats till perceptionen och orientering av (den) andra. Hur subjekt är riktade avgör 

hur vi interagerar.  

 

Jag har här, genom en diskussion kring Ahmeds teori om queer fenomenologi ämnat att visa 

hur linjer - och således icke-linjer - verkar i mån om att skapa ordning. Queer kan i sig 

omöjligt bli en linje, då queer uppstår genom att te sig utanför konstruktionen av linjer. En 

queer läsning kan således ses som ett motstånd då det är att gå bortom annars (antaget) givna 

diskurser. Dessa diskurser är dock inte möjliga att frångå. Som visat genom Ahmed artikel ‘A 

Phenomenology of Whiteness’ finns det även strukturer som konstruerar (bak)grunden, vilket 

blir de förutsättningar som linjer figurerar - och blir möjliga att förstå. Jag har nu presenterat 

sociala abjekt och redogjort för det politiska behovet av att tillskriva vissa abjektala 

egenskaper. Alltså att bli genom att gå ifrån. Denna förståelse blir desto mer rumslig i 

relation till den queera fenomenologin, då vi kan gå ifrån det enskilda subjektet och ut i 

rummet. Det är även genom fenomenologin som vi kan förstå hur abjekt inte existerar som en 

inneboende egenskap, utan snarare blir befäst utifrån - genom antaganden om subjektet. Det 

blir inte längre en fråga om isolerade objekt utan om linjer - som vi kollektivt konstruerar 

alternativt reviderar efter behov. För att förstå värdet av camp behöver vi förstå hur historia är 

ett urval av minnen, som repeteras tills dess att de representerar sanning. Camp är således en 

metod att syna detta, att visa på hur ett urval görs, genom att vända normens egenskaper mot 

116 Ahmed, 2012, 42. 
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dem själva. Historia är kontextuell och flytande - och framförallt konstruerad. Med 

utgångspunkt i det fenomenologiska kan jag nu redogöra för hur camp kan ses som motstånd 

- men även tydliggöra dess kontextuella förutsättning. Camp finns som ett motsvar, och 

ämnar, i viss likhet med queera linjer, att gå bortom givna (rikt)linjer. Camp sker i 

kontinuerlig dialog med normativa diskurser, och använder rådande riktningar för att bilda 

opposition och därigenom potentiell resistens mot annars antagna och/eller tillskrivna 

beteenden.  

 

Camp i sig självt är mycket tvetydigt, omdebatterat och omtvistat koncept. Diskussionen 

återkommer ofta till problemet att definiera begrepp, dess inneboende glidningar och dess 

antipati mot klassificering och hierarkier.  Kanske det bästa sättet att närma sig camp är att 117

granska de frågor som gör definitionen så pass problematisk - är camp om objekt eller 

attityder, en stilfråga eller ett mottagande, exkluderande eller inkluderande? Och i 

förlängningen, handlar det om en oskyldig vördnad eller en positiv relativism som Dyer 

bemärker, “nothing can be taken seriously”.  Och slutligen, kan heterosexuella delta i camp 118

som metod, eller är det likt Meyer skriver enbart en queer diskurs?  Och hur mottager vi 119

camp, som en homofobisk reproduktion eller har det egenskapen att omstörta den straighta 

kulturen och politiken inifrån?  

 

I kapitlet “The history and theory of camp” redogör Katrin Horn för hur begreppet historisk 

framträtt och diskuterats. I citat från Susan Sontag inleder hon med “talk about Camp is […] 

to betray it”  och menar att det är genom dess obestämdhet, dess ogripbarhet och dess 120

förändringsförmåga som camp tenderar att hamna emellan diskussioner - och diskurser. 

Många påstår att camp är föråldrat, men dess osäkerheter kring dess specifika kvaliteter och i 

andan av queer och feministisk teori har strategierna omvärderats. Såsom mim, appropriering 

och parodi har lett till en spridning av undersökningen kring camp som aktuellt. Utifrån de 

nya teoretiska plattformarna har Horn kollat på hur camp både ses som en form och funktion 

utifrån en alltför stiliserad parodiskt tillvägagångssätt som har egenskapen att neutralisera 

117 se David Bergman, Camp Grounds: Style and Homosexuality (Amherst: University of 
Massachusetts Press, 1993) s. 3, och Fabio Cleto,Camp: Queer Aesthetics and the Performing 
Subject (University of Edinburgh Press: Edinburgh. 1999) s. 2.  
118 Richard Dyer, The Culture of Queers (London; New York: Routledge. 2002) 110. 
119 Meyer, 1ff. 
120 Sontag, 1. 
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diskurser om kön och sexualitet - samtidigt som det beviljar åtkomst till annars förtryckande 

system av mening - och lust. Följande undersökningar ämnar således att tillgodogöra de 

grundläggande argumenten till varför vi behöver omvärdera camp. För att visa på begreppets 

relevans har Horn undersökt hur begreppet har gått från att vara en privat kodning för hemlig 

kommunikation till en konstruktiv metod av kulturell kritik - och dessa till synes olikartade 

aspekter av användning är intimt relaterade än idag.   121

 

En del av problematiken med camps olika överlappningar är det lika omdebatterade 

konceptet rörande smak som kan ha setts skifta från principer av korrekthet till känslan som 

grunden för det estetiska, därinom olika förutsättningar för att uppleva smak skapar hinder 

och förutsätter en hypersensorisk kultur - och ett kritiskt avstånd ter sig omöjligt. Smak 

reduceras ofta ner som markör för socioekonomisk status, socialt konsturuvistiska attacker. 

Camp kan ses kämpa med samma problem - är camp om att kultivera en smak för objekt ofta 

sedda som mindre raffinerade och således avsmakligt, eller är det om att bortse från vad vi 

tror oss ha en förutsatt kunskap och uppskattning för - och njuta av det ändå?  

 

Sedgewick närmar sig vissa av dessa frågor, och förenar tanken av att camp innebär 

självhatande komplexitet med status quo-egenskaper - genom ett paranoidt tänkande - och en 

dekonstruktion av hetero- och homobinäriteter. distinktionen av de egenskaperna skulle 

kunna förstås i skillnad mellan autentisk camp och det normativa antagandet av vad camp ska 

vara - och således är.  Sedgwick är inte intresserad av att lösa ambivalensen i begreppet 122

camp, utan snarare möjliggöra en läsning av det som samtida. Det syns även en rädsla för att 

vissa kulturer ska röra sig från camp och mot kitsch, en term som enligt Sedgwick reserverar 

som cyniska och föraktliga konsumtionspraktiker, som till skillnad från camp - inte berörs 

eller bryr sig om att finna gemensamma punkter och således söker skillnader, och snarare 

övergår till okänsligt hån och utnyttjande i okunskap om (den) andra. Camp kan förstås som 

en strategi för att passera vilket tillåter en queer publik att ta nöje i samma kulturproduktioner 

som inom den normativa publiken, men genom att (åter)investera dem som queer, vilket inte 

121 Katrin Horn, “The History and Theory of Camp”, Women, Camp, and Popular Culture: Serious 
Excess. red. Katrin Horn (Cham: Springer International Publishing AG, 2017) 16. 
122 Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity (New York; London: 
Routledge, 2003) 48f. 
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nödvändigtvis hänvisar till kitsch - som i sådana fall bör förstår som en specifik metod inom 

camp.  

 

Enligt Horn tenderar många forskare att återkomma till Dyers övertygelse om camp som 

“distinctively and unambiguously gay male”  Även Jack Babuscio diskuterar i liknande 123

riktning i sin definition av camp som “a relationship between activities, individuals, 

situations, and gayness”  Babuscio förtydligar dock att inte alla homosexuella män 124

nödvändigtvis responderar på camp samt att det camp produceras ur inte behöver vara gay 

själv, han hänvisar istället till någon han beskriver som en gay sensibilitet,  vilket betecknar 125

en viss kreativ energi som återspeglar ett medvetande som skiljer sig från den straighta 

normen - en förståelse för att somliga mänskliga komplikationer uppstår ur socialt konstruerat 

förtryck  . Aymar menar att under de senaste året har definitionen av camp skiftat från att 126

vara gay camp till en mer inkluderande form som queer camp. I och med det uppsving som 

queer har haft har även läsningen av queera metoder förändrats. Det som tidigare 

diskuterades som genus-fixerat och normativt bekräftande blev istället en uppluckring mellan 

dikotomier, där kön får möjlighet att upplösas och utmana sociala antaganden. Camp är inte 

längre en metod för att hävda olikheter utan snarare för att uppvisa (möjliga) identiteter.  127

 

Horn menar att den poststrukturalistisk queerteorin kom att omformulera hur camp kunde 

förstås som en politisk strategi genom att kritisera rådande normativt förtryck. Detta skifte 

kom att influera förståelsen av camp på åtminstone tre meningsfulla sätt: för det första, 

genom queeraktivismens åsidosättande av respektabilitet och assimilering, camps beroende 

av (som) kulturavfall, avvikande könsföreställningar slutade vara problematiskt: för det 

andra, queerteori och dess överföring av den teoretiska grunden från essentialism till 

performativitet tillät ett mycket vidare utbud av politiska strategier: och slutligen, 

de-essentialiseringen och därigenom utvidgandet av gay, till LG(BTIA), då queer gick 

bortom den vita homosexuella mannen, kunde många fler nu se dem själva som förkastade - 

förskjutna - och som kontrast till heteronormativitet hade nu möjligheten att erkännas som en 

123 Dyer, 49. 
124 Babuscio, 20. 
125 se Babuscio, och Sontag. 
126 Horn, 18. 
127 Aymar Jean Christian, “Camp 2.0: A Queer Performance of the Personal”, Communication, 
Culture, & Critique 3, nr 3 (2010) 352. 
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del av camp. Moe Meyer definierar camp just som en queer strategi utifrån en 

rekonceptualisering av queer - som ett avslag på en social identitet baserat på 

differentieringen av sexuella praktiker, queera identiteter måste istället vara med variationer 

av genus. Identiteter är inte längre och behöver inte vara konsensus av sexuell praxis.  På 128

samma sätt argumenterar Annamarie Jagose för både öppenhet i termen självt och inkluderant 

inom queer kritik. Institutionellt har queer blivit mest framträdande genom homosexuella 

subjekt, men dess analytiska ramverk innehåller också ämnen som cross-dressing, 

icke-binaritet, genus-tvetydighet och könsbekräftande kirurgi. Vare sig könsöverskridning 

eller akademisk dekonstruktion, queer lokaliserar och utnyttjar in-konsekvenserna i termerna 

kön, genus och sexualitet som annars stabiliserar heteronormativitet.  Camp, utifrån en 129

queerteoretisk förståelse, är kreativt samtidigt som det rubbar det rådande - dessa saker sker 

interaktivt. Vi kan därigenom förstå camp som en estetisk strategi, grundat i parodi - ofta 

uppnått genom stilistiska överdrifter, stark teatralitet eller andra former av överartikulering, - 

ironi och humor blir centralt för att göra om och syna inom populärkultur. Det har således 

egenskapen att störa normativa genusförståelser och sexualiteter - övergripande förtryckande 

ideologier - likväl som att utmana idén om ett original och/eller något naturligt. Dessa 

effekter definierar camp som (av)skiljande. Förståelsen av camp som ett format är viktigt, 

men inte att förglömma att behålla camp som ett utrymme där identifikationer och tillhörighet 

kan (om)bildas och diskuteras. Definitionen av camp behöver behålla sin förmåga att kunna 

avancera och förändras.  130

 

Enligt Sedgwick innefattar camp ett hopp och tro på att det finns andra som delar deras 

perversa vinkel, som camp i sig inspirerar, men som även blir nyckeln till att förstå dess 

relation till samhälle och affekt. Camp framträder som ett sätt att förhålla sig till rätt publik - 

att tillhöra - genom njutningen av camp. En hyllning till den perversa vinkeln, och det 

framstår som en pervers vinkel genom intertextuella referenser som enbart framträder vid rätt 

publik. Camp är sålunda beroende av att, likt det uttalar sig att göra, skapa nya avgränsningar 

mellan publiken - mellan samfund av smak - och återreflektera sin historia som en hemlig 

128 Horn, 20. 
129 Ibid., 20f. 
130 Horn, 21. 
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kod av kommunikation, även i de populärkulturella sammanhangen.  Camp är ofta 131

överdrivet. När en stil är upprörande eller för mycket leder det till obalanser - betoningen 

skiftar från vad ett objekt eller subjekt är till vad det ser ut som, från vad som görs till hur det 

görs. Detta mottages ofta som en rubbning - alternativt - perverst.  

 

Föreställningen om ett samhälle - speciellt som en diskursiv gemenskap - understryker även 

camp kvaliteter i mån av distans och således en frigörelse. Horn refererar till Linda Hutcheon 

som i sin tur intygar den transformativa kraften hos all postmoderna uttryck av parodi. 

Hutchen förklarar parodi som en repetition med en kritisk skillnad. Den kritiska skillnaden är 

producerad genom användandet av ironi, vilket adderar en utvärderande skärpa - vilket är 

avgörande för differentieringen mellan parodi och pastiche. För att fastställa ironins makt att 

kritisera och argumentera dess antagna tvetydighet refererar Hutcheon till ironins politik. 

Styrkan ligger följande i interaktionen mellan det som faktiskt sägs, och det som blir osagt, 

vilket blir yttrandets underförstådda meningen (värde). Sanningen i ironin ligger alltså i en 

ömsesidig information av det underförstådda och uttalade meningar, en semantisk 

komplicerad process av att relatera, differentiera och kombinera det synliga och det osynliga.  

Här, enligt Horn, kan ironi - i camp - utveckla dess definition. För att kunna göra den formen 

av ironiska uttalanden läsbara behöver det vara markörer som tjänar och varnar publiken om 

den kommande ironin. Framgångsrik ironisk kommunikation är följaktligen endast möjligt 

om producenten och publiken är överens om dessa markörer såsom överdrift eller teatralitet 

inom camp. Om dessa överenskommer, blir de del av samma diskursiva gemenskap, vilket är 

konstituerad av delade koncept rörande normer av kommunikation. Det är fundamental för 

camp att förstå det som ett relationellt fenomen. Effekter av camp uppstår om prestationen 

och perceptionen samstämmer, mellan sändare och mottagare.  132

 

Här blir ytterligare ett sätt att förstå camp som en formation av queer affekt då ironi ger en 

ställning för engagemang snarare än alienation. Läsarens engagemang ter sig lika viktigt. Det 

finns ingen garanti för att läsaren kommer tolka ironin på samma sätt som den är avsedd. 

Men ändå är inte måste handla om korrekt läsning. De samhälls-specifika meta-ironiska 

131 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet (Berkeley: University of California Press, 
2008) 22ff. 
132 Horn, 23f. 
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markörerna är antingen inbäddade i en utsago eller inte, och kan endast tolkas som avsiktlig 

kod för ironi. Ironi (och således camp) kommunikation är dömd att misslyckas om den 

kommunikativa situationen saknar gemensam förståelse för tecken och dess värden. Inom 

specifika diskursiva gemenskaper blir dock ironi inte tvetydigt, utan allti utvärderande och 

som sådan avgörande för en förståelse för postmodern parodi som transformativ i sitt 

förhållande till andra (kon)texter.   133

 

Camp kan härigenom förstås som ett sätt att redovisa vem som är innanför respektive utanför 

- och således ta kontroll över vem det skämtas om. Camp blir ett motstånd som medvetet 

exkluderar genom att själv välja vad som är humoristiskt och vad som är allvarligt, och 

genom gruppens gemensamma värdegrunder och erfarenheter kunna skilja sig från den 

normativa distinktionen. Att tappa fattningen om vad som är normalt kan i sig orsaka humor - 

framförallt för de som rör sig utan givna (rikt)linjer. Humorn balanserar således mellan det 

lekfulla och det uppriktiga - utan att konkurrera med varandra. Den emotionella investeringen 

kategoriserar relationen mellan publik och (kon)textens politik - eller det osagda - vilket här 

blir en utav camps kritiska och motståndskraftiga konnotationer. Den affektiva komponenten 

är därför dubbel - å ena sidan betecknar den att kännare av camp är bunden till den kulturella 

produkten i fråga och att dess tillfälliga anhängare är rätt publik. Å andra sidan är den queera 

affekten också en extension för underliggande motiv och teman hos en redan given text, som 

är tagen på allvar oavsett överdrivna estetiska representationer.  Vi kan således inte 134

konsumera camp om vi inte kan förstå dess allvarliga undertext. Camp leker med tankar om 

allvar och absurditet - inte för att förneka dem - utan för att omdefiniera dem. Bakom camp 

finns det en förväntan, att när det absurda är korrekt erkänt (och läst) kommer det följa en 

känsla av allvarsamhet. För att avsluta vill jag här citera Eve Kosofsky Sedgwick i sin 

definition av camp som “startling, juicy displays of excess erudition... passionate, often 

hilarious antiquarianism; the prodigal production of alternative historiographies; the 

‘over’-attachment to fragmentary, marginal, waste and leftover products... disorienting 

juxtapositions of present with past, and popular with high culture”  135

 

133 Hutcheon, Linda. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms (New York: 
Methuen, 1985) 38f. 
134 Horn, 26. 
135 Sedgwick, 2003, 150. 
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Att göra The Watermelon Woman camp - treenigheten Dunye, 

Cheryl och Fae: en studie i att göra och att läsa camp 
 

The Watermelon Woman handlar om protagonisten Cheryl, en svart och lesbisk kvinna som 

jobbar i en videobutik i Philadelphia tillsammans med sin vän Tamara. På sidan av jobbar de 

med att göra film för privatpersoner. Cheryl har en starkt intresse för 1930- och 40-talsfilm 

som innehåller svarta kvinnliga aktörer. När hon ser en film under namnet Plantation 

Memories stöter hon på en skådespelare som enbart krediteras som ‘The Watermelon 

Woman’. Hon bestämmer sig strax därefter för att göra en dokumentär om henne och en jakt 

- på gatan, bland kontakterna och hos arkiven - blir filmens startskott. I filmen får vi följa ett 

till synes omöjligt sökande, samtidigt som vi under jaktens gång får lära känna Cheryl. 

Tamara, kollega tillika vän, figurerar tillsammans med Cheryl filmen igenom. Ett av de 

centrala narrativen är då Cheryl börjar dejta Diana - vit och likväl priviligerad. Detta kommer 

även att speglas i Cheryls funna information om The Watermelon Woman, vars namn 

tillkännages senare som Fae Richard, som skulle ha haft en kärleksrelation till den vita 

regissören Martha Page. Tamara kritiserar Cheryls involvering med Diana, likt en vän, likväl 

älskare, till Fae - vid namn June Walker - motsätter sig den affär Fae skulle ha haft till 

Martha. Filmen fortskrider i paralleller rakt igenom, där Fae suggestivt får sin historia 

upptäckt genom Cheryl, som får ett historiskt alternativ till sitt varande, där Cheryl, spelade 

av regissören (Cheryl) Dunye själv - blir till genom den fiktiva dokumentären, också känd 

som Dunyementary. Det är således en film om en film i en film, där tre svarta lesbiska 

kvinnor skriver (om) historien - från Dunye till Cheryl till Fae. Eller är det tvärtom?  

 

Dunyes film är högst aktuell i undersökningen av skärningspunkten och skillnader genom 

rasifieringar och sexualiter, med fokus på historiska reformeringar och därigenom identitets 

(o)möjligheter. Filmens protagonist är Cheryl - en ung, svart, lesbisk filmskapare - spelad av 

Cheryl Dunye - en ung, svart lesbisk filmskapare. Cheryl har tre centrala relationer - en med 

sin vän och kollega, Tamara, också ung, svart och lesbisk, en annan relation är med Diana, 

även hon ung och lesbisk - men vit. Hon figurerar som Cheryls älskare. Den tredje är 

dokumentären i filmens huvudsakliga gestalt - Fae Richards - en svart skådespelerska från 

1930-talet, vars karriär enbart har krediterats som the watermelon woman. Medan Cheryl 
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undersöker hennes film i filmen, speglas paralleller mellan hennes egna liv och Faes. De båda 

möter rasism och homofobi - och de möts med kritik från sitt umgänge vid valet av att ingå i 

en relation med en vit. Cheryl visar tydligt på sitt behov av att återkoppla till en historia - 

genom Fae - för att kunna fortsätta med sitt arbete (och varande) i samtiden. Var Cheryl än 

söker efter relevant information om vattenmelon kvinnan finner hon enbart partiella svar och 

känsla av ett motstånd. Då hon intervjuar personer på gatan bemöts hon med totalt ovetande. 

När hon söker sig till en gay man, vars specialitet är svartas representation i film, får hon till 

svar att ‘women are not my specialty.’ När hon senare besöker biblioteket för svar hänvisar 

den vita mannen henne till att ‘check the black section in the reference library.’ När hon då 

frågar om Martha Page, regissören till Plantation Memories, den film där Fae refereras till 

som ‘The Watermelon Woman’, får hon som svar att söka bland titlarna under rubriken 

‘film’.  

 

I dessa tillsynes små fragment visar Dunye på de strukturer hon ämnar att belysa - och 

således bestrida. Föreställningar om identiteter och antagna värden fixeras genom repetition. 

Detta är även parodins verktyg - både att synliggöra repetitionen och genom att upprepa den 

humor som ämnas att ta form. Här visar Dunye på vad Hutcheon refererar till det som sägs - 

och det som inte sägs. Hon visar öppet på sin frustration mot den respons och okunskap hon 

möts av, samtidigt som det är först när vi kan se sambandet mellan dessa reaktioner som vi 

kan förstå det som strukturellt - och därigenom kritisera det genom ironi. Det är interaktionen 

däremellan som filmen får sin parodiska styrka då det interaktiva ger den sitt värde. Genom 

sina exempel blir det som ofta passerar osynligt högst närvarande. Här blir även vad Horn 

diskuterar som markörer tydliga, de som tjänar men även varnas publiken om den kommande 

ironin och struktur filmen ämnar att presentera.  136

 

Vid öppningsscenen ser vi Cheryl tillsammans med sin vän, likväl kollega, jobba med att 

dokumentera ett bröllop. Cheryl är i kontroll av kameran - och således - blicken. När scenen 

fortskrider, blir Tamara för ett ögonblick fokuset för Cheryls gaze. Den ostabila, handhållna 

videokameran fångar Tamara och sätter de andra - vita - ur fokus. Denna inledning etablerar 

två av filmens fundamentala egenskaper - den sätter en svart lesbisk blick som den primära, 

och den kräver den svarta lesbiska kroppen som centralt fokus.  

136 Horn, 23f. 
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Detta går att återkoppla till vad Ahmed refererar till som att vara gäst - att bli en främling - 

och den som förväntas ta emot gästfrihet.  Premisserna för Cheryls och Tamaras närvaro är 137

tydliga - de är där för att jobba och inte medverka - deras inkludering är under 

förutsättningarna av deras explicita exkludering. De restriktioner de jobbar under blir de 

förhandlade villkor som de får vara på platsen - vilket här tycks vara i bakgrunden. Denna 

perceptuella anpassning orienterar vårt tillstånd. Men, då Cheryl är i kontroll över blicken - 

och således den historia vi får följa - kan Dunye förstås ändra perceptionen. Värdarna - de 

vita - hamnar här i en periferi och får agera statister till Cheryls (och Dunyes) liv. Vår 

orientering som betraktare anpassar sig då till den kropp och rymd vi står vända mot - vilket 

här uteslutet blir Dunyes - men genom protagonisten Cheryl.   138

 

The Watermelon Woman är en film om svart lesbiskt begär, från ett svart lesbiskt perspektiv - 

vilket i sig kan ses rubba den traditionella filmkulturen om den vita mannen - enbart genom 

att finnas. Som en film om att göra film, redogör The Watermelon Woman sin kritik mot den 

industri som marginaliserar svarta och queera kvinnor - genom att undersöka hur historier blir 

till, berättas och (o)tillgängliggörs.  

 

Filmen, som ett varande, kan förstås skriva (om) historia. Butler menar att vi kan 

dekonstruera abjektet först när vi förstår hur det konstrueras. Det är när vi skriver om vad 

som antas som förändring kan påbörjas.  Vi behöver alltså erkänna och förstå de effekter 139

som en abjektifiering bildar utifrån ett specifikt historisk rum, politiskt likväl som socialt. Att 

skapa abjekt grundas både i förskjutning - i rädslan för motstånd - och genom okunskap. Då 

Dunye belyser en saknad historia skriver hon även om premisserna för att finnas - då subjekt 

först kan erkännas genom repetition. Och genom att skapa Fae, stabiliserar hon även sin egna 

subjektifiering. Hennes kritik gentemot historia blir till - och reproduceras. Den blir ett 

motstånd, men utifrån godkända förutsättning, då Dunye förhåller sig till den traditionella 

metoden - att söka i arkivet, och således - hänvisa till vår historia. Cheryl, likväl som Dunye, 

använder filmen som ett verktyg för skapa och visa på representation, upptäckt och 

137 Ahmed, 2012, 43. 
138 Ahmed, 2006, 6. 
139 Butler, 1993, 21. 

41 



konstnärligt uttryck, samtidigt som det tillåter publiken en möjlighet att reflektera över 

kampen för svarta lesbiska i samlandet av tillgång, historisk (o)synlighet och 

självrepresentation. Att Cheryl förstår hur Faes berättelse kan vara nödvändig för att skriva in 

svarta lesbiska i historien, reflekterar över betydelsen av en svart queer kvinna skapar en 

dokumentär, vilket direkt adresserat till publiken i frasen ‘I know it has to be about black 

women, because our stories have never been told’. Filmens struktur möjliggör för svarta 

queera berättelser att bli berättade likväl som att resonera med varandra därinom. Filmen 

dramatiserar också de unika utmaningar som de svarta queera kvinnor står inför önskar att 

producera dokumentärfilm om sig själva. Eftertexten i den fiktiva filmen i filmen, Plantation 

Memories, benämner Fae antingen som Elsie eller Watermelon Woman. Hon ges således 

inget formellt namn som kan identifiera skådespelerskan vilket är en av Cheryls kamper och 

motivationer till att söka efter Fae. Cheryl fortsätter sin sökning efter information, och 

upptäcker gång på gång att den antingen saknar eller att hon förhindras ta del av den. Detta 

ses explicit vid hennes besök på C.L.I.T då hon förnekas dokumentera den säreget lilla 

samling som har bevarats. Här fångar Dunye publikens upplevelse genom Cheryl - där många 

marginaliserade grupper och individers erfarenhet av att behöva konstruera sin egen historia 

blir hörd och satt i affekt till Cheryls upplevelse.  

 

Genom detta kan vi, liksom citerat i inledningen, förstå hur camp figurerar genom en 

sensibilitet. Babuscio menar att camp blir till genom en kreativ energi som reflekterar 

medvetenhet - som skiljer sig från det tidigare repeterade.  Det innebär att besitta en 140

medvetenhet om de komplikationer som finns i sociala strukturer - och därigenom 

dekonstruera alternativt rekonstruera föreställningar. I Dunyes fall demonstreras båda. Filmen 

ämnar att dekonstruera institutionella föreställningar om svarta lesbiska genom att visa på en 

varierad representation, särskilt då tre av filmens mest centrala figurer är just svarta lesbiska 

kvinnor. Dunye rekonstruerar även föreställningar genom att låta Cheryl föra jakten efter Fae, 

som för Cheryl inte är fiktiv. I förenklad mening kan vi säga att Fae finns genom Dunye och 

blir en subjekt genom Cheryl - som i sin tur är skapad (och gestaltad - dubbelt upp) av 

Dunye.  

 

140 Babuscio, 20. 
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I de filmer Cheryl tar del av spelar Fae en ‘mammy’ - som ofta ses och accepteras som en 

representation av svart kvinnlighet inom film. Komplexiteten som medföljer detta är ofta 

skyld i traditionell film. Den typen av representation bidrar till både i en devalvering av 

svarta kvinnor inom kulturen i helhet och en själv-devalvering hos svarta kvinnor. Till 

skillnad från denna film var detta vanligt förekommande, både i form av att representation 

presenterades genom en karaktär - och att denna karaktär reproduceras om igen i flera filmer.  

 

Just ‘mammy’ är en av de exempel Lewis skriver om i sin artikel rörande svarta 

superkvinnor, där en viss enriktad förväntan tillskrivs en typ utav karaktär. Hur Fae gestaltas 

som The Watermelon Woman är ett praktexempel på hur stereotyper cirkulerar och hur det 

mytomspunna objektet blir befäst.  Det är först vid om-representation som vi kan bilda nya 141

narrativ av gamla berättelser. Lewis hänvisar till Dunyes fusion av fakta och fiktion som ett 

verktyg att skapa en ny definition av sanning - och således omformulera myten. Jag vill även 

påstå att vad Fae representerar, och hur hon tillskrivs ett subjektskap och identitet - är 

ombildning. Att skriva henne en historia kan också ses som ett uttryck för camp, då hon 

genom normativa diskurser - men i alternativa riktningar - skapar sig en identitet genom 

erkända markörer - men som slutligen vidgar, breddar och utmanar rådande föreställningar.  

 

Även Cheryls attraktion till Fae och hennes misstankar om att Fae är lesbisk, samt hennes 

åtrå till, och identifikation med, Fae som svart lesbisk - utmanar karaktäriseringen av en 

‘mammy’ som oönskad och asexuell. Genom att representera Fae som ett objekt för Cheryls 

åtrå, upplöser hon det annars heteronormativa antagandet av en ‘mammy’ som oönskad och 

förmissad. Cheryls attraktion gör det inte enbart möjligt för en sexualisering av detta, utan 

queerifierar även henne. Som Cheryl ämnar att berätta Faes historia fyller hon även i de glapp 

som finns - genom att ge henne till en identitet - och genom sig själv.  

 

Genom Cheryls blick undersöker Dunye myternas konstruktion och erbjuder därigenom en 

läsning som går emot de föreställningar som råder av hegemoniska strukturer. Den 

superkvinna som tidigare refererats till blir inte bara utmanad utan också dekonstruerad och 

skapar således nya identifikationsmöjligheter för Fae - och för Cheryl genom Fae - och för 

Dunye genom Cheryl. Dunye går således tillbaka till en vanligt förekommande representation 

141 Lewis, 118. 
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inom film för att suggestivt hänvisa den till idag, och då hon skriver om det som var då kan 

hon även skriva in sig själv i det som är nu. Historia är alltid kontextuell. Genom The 

Watermelon Woman hävdar, likväl som kräver, Dunye rätten till sin egna blick. Den svarta 

lesbiska blick som presenteras har stundom ställts i blåsväder. Kritiken går både att härleda 

till den underrepresentation som Dunye förväntas stå till svars för, speciellt då filmen i fråga 

behandlar frågan om under- och om-representation. Den skulle även kunna föras i hur Fae 

gestaltas och vilka ideal hon anses leva upp till - som då skulle ställas ansvariga till den nya 

läsningen av ‘the mammy’. Detta behöver givetvis poängteras, belysas och diskuteras. Dock 

verkar den tendens som Dunye ämnar att ifrågasätta falla mellan stolarna - tendensen hos en 

dominant industri som systematiskt framställer den svarta kvinnan som oattraktiv - och görs 

således beroende till sin egna position som bihang - att tvingas att bli den andra.  

 

I Dunyes försvar skulle det här kunna härledas till det stereotyp som annars har fått 

representera ‘mammyn’ - som oftast gestaltats som en grotesk karaktärisering som skapats i 

affekt av vita - i behovet av att porträttera den totalt sexistiska och rasistiska versionen av 

föreställningen om en svart kvinna. Det bekräftar en (institutionaliserad) lojalitet mot den vita 

hegemonin, som i sin tur förnekar och förskjuter andra svarta representationer - för att säkra 

den vita tilliten och bevara dess förmåner. Dunyes karaktär av fae visar därigenom en annan 

typ av affekt - där Fae betraktas och erkänns genom Cheryls önskan och åtrå. Då Fae även 

ska förstås från en annan tid, skriver även Dunye om idén om en konstruerad figur som ett 

original. Fae värderas inte utifrån den vitas blick eller för sin position därinom, utan tillskrivs 

ett värde i sig själv - som ett subjekt värd att dokumentera, undersöka, och skriva in i 

historien. Publiken ges här ett tillfälle att överväga en alternativ läsning av ‘mammyn’, och 

ges tillhanda en ny modell för hur en svart kvinna kan figueras bortom traditionell 

gestaltning.  

 

Återigen blir Babuscios tolkning av camp relevant. Genom att förstå camp som en metod som 

förutsätter en viss kunskap, kan vi även förstå hur Dunye agerar språkrör mellan de olika 

positionerna. Jag vill påstå att den läsning Cheryl ses göra av Fae sker inom förståelsen av 

camp. Genom sin egna position tillåts hon läsa av Faes förutsättningar. De kan även ses 

stärka varandra som subjekt - och rätten till identitet - då Cheryl först kan bekräfta sin 

identitet genom att finna den i historien, och Fae tycks först få en (uttalad) plats i historien 
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genom Cheryls forskning. Den kommunikation som ter sig mellan dem går således att förstå 

genom den sensibilitet som camp förutsätter - förståelsen för den komplexitet institutioner, 

och därmed förtryck, besitter.  Hur camp kan förstås politisk blir tydligt i nästkommande 142

steg, vilket blir Dunyes gestaltning av denna process. Dunye, som regissör, kreatör och 

kommunikatör kan i detta fall ses som för dialogen vidare i nya rum. Genom att processen 

sker transparent i filmen, kan även publik bortom sensibiliteten ta del av det motstånd som 

hänvisas. Motståndet kan då även nå de som den ämnar kritisera. Samtidigt som även denna 

brygga sker inom ramverket av camp, då en annan läsning ges möjlig till de inom motståndet. 

Det är först vid en läsning av camp som metod som vi även kan förstå hur Dunyes identitet 

bekräftas av Cheryl, likt Cheryls varande blir till genom Fae. Camp blir här både en fråga om 

ett motstånd utåt samt en dialog inom den.  

 

Ytterligare ett exempel på hur Dunye använder camp som metod för att belysa olika 

maktstrukturer är i scenen med den välkända konst- och kulturkritikern Camille Paglia. 

Camille, i parodi av sig själv, figurerar i en intervju utförd av Cheryl. Paglia presenteras i 

filmen som en auktoritativ feministisk teoretiker, som utan vidare förståelse för sina egna 

privilegier - som vit, som teoretiker och som vanligt förekommande referens - ställer sig 

positiv till hur ‘mammyn’ har visats och representerats under historien. Trots Cheryls starka 

invändningar, fortsätter Paglia med att debattera för vad hon menar är en positiv 

representation - och understryker att denna karaktär varken ter sig negativt eller är en 

stereotyp. Hon jämför sedan ‘mammyn’ med sin egna erfarenhet, utan egentligen koppling. 

Paglia visar tydligt på hur de egna erfarenheterna sätts i affekt då hon genom att göra en 

personlig investering i ‘mammyn’ fixerar sin läsning som sann och blir oförmögen att förstå 

den negativa association som annars finns sammanlänkade till karaktären. Paglias egna 

tillskrivelser blir både blind för den problematik som ‘mammyn’ besitter genom förnekelse - 

av ‘mammyns’ position, erfarenheter och strukturella utsatthet. Hon tar således ifrån Fae - 

eller Cheryl - rätten till uppgörelse då ‘mammyns’ position inte erkänns.  

 

Paglias reaktion på ämnet går att spåra till hur Tyler ser sociala abjekt som ett resultat och av 

en bredare social övertygelse - som både bildar tabun och kvarblir genom tabu. Genom 

kollektiva överenskommelser verkar avsky genom att bestämma gränser för sociala kroppar. 

142 Babuscio, 20. 
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Abjekt finns således inte genom sin natur, utan är ett speglat resultat av en föreställning.  143

Vid längre förekommande repetition bildas tillslut perceptuella uppfattningar, som i sin tur 

antas vara sanningen. Det är först när vi kan se detta som karaktäristiskt inom den sociala 

makten som vi kan dekonstruera verkställandet av dessa - både socialt och politiskt sätt. Även 

om Paglias ambition är att relatera till ‘mammyn’ genom att applicera sin egna erfarenhet och 

kunskap, och därigenom kan ses vilja göra henne till subjekt - förnekar hon istället Fae rätten 

till sin historia - och således ett varande. Som ovanstående påstår, kan abjekt först upphöra 

om vi är kapabla att syna hur system uppstår, repeteras och bevaras. Fae blir återigen 

frånskjuten likt någonting obegripligt bortom det vita hegemonin - som enbart, likt Ahmed 

beskriver, kan finnas på premisserna av att bli inbjuden - och som gäst - göras och agera den 

andra.   144

 

En annan scen som visar på relevansen av vem som tolkar vilken historia och hur de olika 

positionerna kan yttra sig är då Cheryl filmar sig själv där hon återger en scen i Plantation 

Memories. Cheryl sitter iklädd en sjalett, likt Fae i filmen, samtidigt som hon mimar repliken. 

Denna scen förekommer även i de tidigare forskningar som jag har presenterat ovan - men 

läsningen av den tycks te sig olika. Lewis menar exempelvis att Cheryl hamnar i en dubbel 

position, där hon både åtrår Faes tjänster, samtidigt som hon förväntas erbjuda dessa själv.  145

Det blir en motstridighet i att åtrå och göra sig åtrådd likväl som att identifiera och bli 

definierad - således kan Cheryl i viss mån förstås förstärka den negativa association som 

finns hos den tillskrivna mytologin om Fae. Fae blir till för att betraktas - om såsom objekt. 

Sullivan menar istället att det är just genom denna scen som publiken får tillgång till historien 

- då Cheryls blick i filmen ger oss möjlighet att gå genom Cheryl för att nå Fae - vi får alltså 

ta del av en svart lebisk historia genom en svart lesbisk identitet.  146

 

Även om jag kan tycka att Sullivans tolkning är nästintill naiv, då det även förstärker den 

parodi som Paglia avser gestalta tidigare, kan jag tycka att det utifrån förståelsen av camp 

innehar en viss relevans. Med risk för att göra samma parodiska snedsteg vill jag hävda att 

detta är en högst tydlig strategi från Dunyes sida - där jag som vit åskådare blir inbjuden till 

143 Tyler, 23. 
144 Ahmed, 2012, 43. 
145 Lewis, 130.  
146 Sullivan, 459. 
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Cheryls läsning, och således mottaglig för den kritik som förs - men även delaktig i kritiken 

mot min egna position och vad den innebär. Camp kanske aldrig närvarar så explicit som i 

just denna scen. Det mest uppenbara skälet är just mimandet, som performativt utförande och 

som metod.  Mim öppnar upp för att ta sig över annars antagna gränser. Även om detta 147

oftast exemplifieras genom genusöverskridande framträdanden - är betoningen på att genom 

mim kunna närma sig en identitet som annars tas ifrån en. Detta blir tydligt i Dunyes film.. 

Genom mimandet blir Cheryl ett med Fae i Plantation Memories, i glappet i fråga om fiktion 

- realitet luckras, och att de är bundna till kontexterna tid och rum - upphör. Dunye utmanar 

här institutionen på otaligt många vis. I filmen är gränsen för fiktion och dokumentärt 

skildrad genom filmen i filmen, men det som än en gång förstärker dess egenskap som camp 

är filmens anspråk på det stilistiska begreppet dokumentär som sanningsbärnade - för att 

sedan avslöja dess fiktiva grunder. Filmen synar gång på gång de strukturer vi förhåller oss 

till - för att sedan genom det kollektiva språket - dekonstruera det inifrån. Camp finner sin 

styrka i att syna normen, ta dess strategier, och vända det mot den. Vad gör Dunye, om inte 

just detta?  

 

I slutet av filmen avslöjar Dunye sin motivation till att göra The Watermelon Woman då 

Cheryl tittar in i kameran och säger att hon behöver berätta sin version av 

vattenmelonkvinnan för att möjliggöra sitt eget liv och kreativa uttryck utifrån att vara ‘the 

one who says, ‘I am a black, lesbian filmmaker’. Repliken kan kännas igen vid 

introduktionen av filmen, där Cheryl hävdar en identitet på samma premisser. Skillnaden är 

att vi då presenteras för Cheryl som söker sin identifikation genom Elsie - alltså Fae Richards 

karaktär i Plantation Memories, medan vi här bjuds in till att följa linjen av regissören 

Dunye, genom dokumentärfilmaren Cheryl, i läsning av den historiska personen Fae. Här 

visar även Dunye på komplexiteten i att göra dokumentär och den subjektivism som det 

innebär. Detta understryks ytterligare när Cheryl får kontakt med Faes vän och älskare Juni 

Walker, som i ett brev försöker korrigera vad hon menar är missantaganden från Cheryls sida. 

Walker menar vidare att Faes historia behöver skrivas utifrån den respekt hon förtjänar, och 

att det inte är i ljuset av Martha Page. Brevet fortsätter i hyllning till Fae - och trots att 

Walker besitter en intim kunskap om Fae som inte Cheryl, eller någon annan hon har varit i 

kontakt med, har visat på - förklarar Cheryl att även Walker berättar en investerad historia - 

147 Horn, 16. 
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en saga i affekt. Cheryl behöver Fae även för egna skäl. Likt Dunye skapade ett alterego 

under namnet Cheryl, finner Cheryl sin representation i Fae. För att kunna leva ett svart 

lesbiskt liv idag behöver hon tro på ett svart lesbiskt förflutet - de skapar sina respektive 

subjekt för att erkänna sina egna tillstånd. Mot filmens slut, avslutar Cheryl med det 

väl-refererade repliken 

 

I know she meant the world to you, but she also meant the world to me, and those worlds are different. 

The moments she shared with you, the life she had with Martha, on and off the screen, those are 

precious moments, and nobody can change that. But what she means to me, a twenty-five-year-old 

black woman, means something else. It means hope; it means inspiration; it means possibility. It means 

history. And most important what I understand is it means that I am gonna be the one who says, ‘I am a 

black, lesbian filmmaker’, who's just beginning, but I'm gonna say a lot more and have a lot more work 

to do.  148

 

Ovanstående citat går att referera till hur Meyer diskuterar camp som att dialogen mellan att 

erkänna konstruktion och således vägleda till dekonstruktion.  Samhället bygger på en 149

föreställning om ett original - det är först då vi bemärker något som äkta. Dunye ger Cheryl 

ett original genom Fae. Än en gång presenterar Dunye ett motstånd på ett flertal plan. Först 

ger hon ett original, som, citerat av Cheryl, visar på att även denna dokumentär är subjektiv, 

och skapad av Cheryl - i jakten på sin spegel. Cheryl erkänner problematiken i den 

personifierade vinkling hon ämnar, men menar även att det är där vi skriver historia - då 

Cheryls historia har blivit förlorad genom tystnad. Alltså, enbart i detta citat utför Cheryl en 

akt av camp, där hon erkänner ett original, som i sig är ett motstånd då den inte tidigare har 

funnits - samtidigt som hon pekar på det personliga anspel hennes undersökningar har 

inneburit. Som om det inte vore nog så är Fae fiktiv, vilket innebär att akten då Cheryl 

hänvisar till ett subjekt - ett original - är ett motstånd, då det ifrågasätter möjligheten till att 

vara sann - och således äkta. Detta hänvisar till vad Meyer hävdar är kärnan av camp - en 

levande process, och den enda möjligheten till (om)representation och socialt synliggörande. 

(av de tystade).  The Watermelon Woman är en skildring av resan i att bli - till att vara - till 150

att göra ett motstånd.  

 

148 The Watermelon Woman (Cheryl Dunye, 1996) 
149 Meyer, 4. 
150 Meyer, 5. 
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En kort konklusion 

 
Jag har nu visat på syftet med titeln - genom tre teorier - och en läsning av treenigheten i The 

Watermelon Woman. Först redovisade jag teori om det sociala abjektet och hur ett subjekt 

blir ett abjekt. Detta går även att se i Fae, som genom föreställningar förskjuts till den grad att 

hon krediteras som vattenmelonkvinnan. Detta motsvarar ‘att bli’. Sedan redogjorde jag för 

queer fenomenologi, för att visa på hur egenskaper appliceras och producerar antagna värden 

och varanden - baserat på en kontextuell föreställd sanning. Dessa hänvisas ofta till det som 

redan varit - i detta fall blivit - som bärare till det som är. I detta fall Cheryl. Cheryls 

förutsättningar står knutet till de (o)möjligheter Fae hade i görandet av henne som abjekt. 

Cheryl representerar således ‘att vara’. Sist presenterade jag camp - en performativ och 

relationell term. Camp är aldrig i sig självt, utan uppstår i dialogen och akten med och mot 

publiken. Camp är att syna de föregående påståendena. Treenigheten blir knuten då jag vill 

hävda att Dunye utför camp. Dunye gör, ur denna aspekt ‘ett motstånd’. Genom camp 

möjliggör hon inte enbart sin egna identitet och varande, utan skriver även om varandet för 

dem innan henne. Camp är att göra motstånd, att syna vad vi kallar historia - för att sedan 

göra om - och göra rätt. The Watermelon Woman är allt det camp begär - genom att 

dekonstruera kan vi (om)konstruera. Dunyementaryn har oförnekligen skrivit (om) historia.  
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