
STATYN

GRUNDDRAG TILL EN MEDIATOPOLOGI



1) VARJE STATY HAR EN INSIDA OCH EN UTSIDA

Detta topologiska förhållande svarar till de två 
grundläggande skulpturala processerna: uthuggning och 
avgjutning. Uthuggningen hugger fram någonting inre, 
avgjutningen gjuter någonting omkring.

Det kanske mest pregnanta (moderna) exempel på denna 
dubbelhet är Robert Morris, Box with the Sound of Its 
Own Making.

Det kanske mest pregnante äldre (mytologiska) exempel på
detta är Pygmalion och Galatea, där just någonting inre 
väcks av bildhuggarens åtrå, och pressar sig ut.

Detta är naturligtivs också den idé som har fungerat 
styrande för receptionen av Michelangelo, som ’huggde 
ut’, ’frigjorde’ någonting fängslat ur marmorn.

Figur/figuration

Black box / Likkista / Sarkofag / Mumie / Stengäst

Detta är någonting begravt, någonting som hör till 
grottor och underjorden. Eller ett slags konkavt 
fundament omkring statyn. Statyns ‘inre’ eller ‘baksida’ 
är konkav. Statyns framträdelse är, per defintion, 
konvex.

Stativ / Hålrum / Ekokammare

"Vad är en staty? En levande kropp täckt av sten." 
(Serres)

Det inre och ytre (det konkava och det konvexa) är inte 
identiskt. Det är alltså ingenting som säger, att det 
som kistan ’uttrycker’ är det som den ’inkapslar’

Kristoffer Akselbo / Jakob Jessen kopi



2) VARJE STATY UTGÖR OCKSÅ EN ORTOGONAL 
DIMENSIONSUTVIDGNING GENTEMOT HORISONTEN, ETABLERANDE 
EN FORBINDELSE MELLAN TVÅ ÖMSESIDIGT OSYNLIGA VEKTORER

Stonehenge.

Pyramiden / obelisken

Korset

Carl André

Stanley Kubricks 2001 – A Space Odyssey (1968).
a) Monoliten som uppträder bland humanoiderna i den 
inledande delen av filmen. Humanoiderna i grottan och 
själva monoliten verkar vara nedgrävd. Monoliten 
återkommer som själva orsaken till rymdexpeditionen, där
den är framgrävd som en antikvitet nere i en utgrävd 
position. Sist i filmen återkommer den igen i en rokoko-
sal, med en döende, uråldrig man och ett slags groteskt 
förvuxen foster

Det är denna monolit som förbinder horisonten, platsen 
med ’rymden’, stjärnhimlen.

Alkemiska berg och gruvor. En topologisk krängning.

Det är inte expliciterat i 2001, men alla monoliter 
fungerar som orienteringspunkter för en potentiell text 
eller narrativ, typiskt stjärnhimlen, vars stjärnor inte
utgörs av tecken, men ett oändligt kombinerbart och 
roterande set av möjliga tecken. Stjärnhimlen utgör ett 
slags rå-material för vilken som helst möjlig text.



[Agamben]

Osynliga för varandra, men som alltså orienterar de två 
vektorerne i förhållande till varandra. De orienterar 
sig inte metriskt till varandra, men topologisk. (Det 
finns inga avstånd eller distanser, blott riktningar och 
korsningar)

RUPES NIGRA ”magnetisk pol” (svart monolit)

Gerard Mercator 1595
baserad på John Dees cirkumpolära karta över Nordpolen 
(1580)

Kompass

Figura serpentinata
Michelangelo
Robert Smithson 
·Horisontal stenskulptur --- Vertikal Helikopter

förenat i filmen)
·(Spiral Jetty, 
· Helikopterns rotorblad,
· Filmkamrans celluloidrulle)

Limojon de Saint-Didier. Schematisk framställning af 
statyns vertikala orientering.



3) ÖVERLAGRANDE VARANDRA, SKULLE EN SÅDAN GENERISK 
BESTÄMMELSE AV STATYN KUNNA UTGÖRA GRUNDLAGET FÖR ENVAR 
MEDIEFILOSOFI,

Bägge dessa aspekter är utomordentligt välartikulerade i
Stanley Kubricks 2001 – A Space Odyssey (1968).

b) Denna monolits ’konkava insida’ är HAL 9000.
HAL är den levande intelligens, eller figur, som gömmer 
sig bakom monoliten, nu i form av dens front-kabinett, 
ett kabinett som i dag fullständigt svarar till 
mobiltelefonen, eller vilken som helst annan 
kommunikationsapparat.
HAL är monolitens insida. Homunculus

medietopologi i betydelsen en mellanrummets eller 
interfacets metafysik. En medietopologi som förbinder 
(1) istidsmänniskans cinematografiska dispositiv i 
grottmålerierna, (2) över Stonehenge och Egyptens 
pyramider og obelisker, (3) över hednisk teriomorfiska 
avgudadyrkan och Kristi korsfästelse, begravning och 
återuppståndelse, (4) över medeltidens katedraler och 
talande kopparhuvuden til vår tids telefoner, 
skrivmaskiner og digitala dispositiv. D.v.s. vår tids 
kommunikationsteknologi (biograf, mobiltelefoni eller 
internet) handlar inte bara om en distribuerat och 
horisontal kommunikation, men alltid också om, och 
alltid överlagrat, en ortogonalt orienterad metafysik i 
form av stjärnhimlen och underjorden.

Denna insida är också tigande och ockult. I sig själv 
ger den inte mening.

(Akselbo med publik; Akeslbo med Jakob Jessen och 
computer)



4) ALL ANVÄNDNING AV MEDIA BEGÄR ÄR ATT FINNA DET 
OVÄNTADE SVARET, ETT SVAR FRÅN EN ’STENGÄST’

Alltså, när vi förbinder oss horisontalt som insidor, 
figurer eller stativ i ett nätverk av monoliter, så är 
det inte för att kommunikera med varandra, men för att 
mottaga orakelord. Motsvarande, när vi förbinder oss 
’horisontalt’ med insidor, figurer eller skulpturer, så 
är det heller inte för att kontemplera dem, men för att 
mottaga ett orakelsvar.

Det är det ett medium gör.

All media-användning är naturligtvis fullt av 
trivialiteter. Det är det, och det kan det få lov att 
vara, eftersom vi alla är oändligt tålmodiga med hänsyn 
till att invänta det singulära, epifaniska, svaret: 
orakelordet.

Lagens Tavlor, författade via Moses är en sådan staty, 
och de svarar till Tabula Smaragdina, Smaragdtavlan, 
författad av Hermes Trismegistos, skriftens skapare, där
det på denna. En talande tavla av smaragd, alltså en 
variant av det talande kopparhuvudet (eftersom den var 
smaragdgrön). Legender säger, att denna koppartavla 
hittades av Alexander den Store i Hermes grav, vilken 
var gömd av de egyptiska prästerna i djupet av den stora
pyramiden i Gizeh.

Det som är nedan är såsom det som är ovan och det som är 
ovan är såsom det som är nedan, till utförandet av det 
Endas mirakel. Liksom allting har kommit från ett genom 
den Endes tanke, har alla ting fötts ur detta Enda genom 
anpassning. Dess fader är solen, dess moder är månen. Den
har burit vinden i sin mage. Jorden är dess näring. Den 
är all världens fulländningars fader. Dess kraft är 
obefläckad om den varit vänd mot jorden. Du ska avskilja 
jorden från elden, det förtunnade från det förtätade, på 
ett angenämt sätt och med stort skarpsinne. Den stiger 
från jorden till himlen och sjunker åter till jorden och 
tar emot både den högre och den lägre kraften. Så ska du 
erhålla all världens beröm, och därför ska allt mörker fly
från dig. Detta är hela kraftens starka kraft, eftersom 



den övervinner varje tunt ting och genomskär varje ting 
som är solitt. Så är världen skapad. Från detta ska de 
förunderliga anpassningarna komma, av vilka detta är 
måttet. Så har jag, Hermes Trismegistos, sagt, emedan jag
har de tre delarna av världens filosofi. Det som jag har 
sagt om solens operation är fullständigt.

NB Vattnet
Vulkanisk aska
Berg/monolit med inskription
Texten är inne i berget/monoliten

Så fungerade, om vi skall tro källorna, antika medier. 
En koppar- eller smaragd-grön invändighet, begravd under
en monolit, som orienterar jorden efter himlen och 
himlen efter jorden.

Det är förmodligen baserat på Smaragdtavlans former och 
topologier, samt förbindelsen mellan det monolitiska och
den levande-döda utsagan som senare legender om de 
antika orakelstatyerna härstammar. 

Först febrigt hos Éliphas Lévi:

Avgudsdyrkarna i Syrien och Judea framställde orakel 
från barnhuvuden, som de slet brutalt från de stackars 
små skapelserna. De lät dessa huvuden torka ut och, 
efter att ha applicerat en gyllene plakett med okända 
skrifttecken under deras tungor, placerade de dem i 
håligheter i väggen. De fick gjort en kropp till varje 
huvud av magiska växter, som var sammanbundna av remsor,
tände en oljelampa framför dem, offrande rökelse och kom
således fram till dem för att konsultera dem i religiösa
ärenden. De trodde att de hörde detta huvuds röst, vars 
sista ångestskrik utan tvekan hade skakat deras 
föreställningsförmåga. (Éliphas Lévi, Histoire de la 
magie, 1860, p. 133)

Vi noterar här huvudena, tungorna med plaketter med 
skriftecken, att det var infogade i konkava hålrum, samt
att rök skall till för att producera utsagorna.



I tidigare källor mer nykternt redovisande:

”Egypterna, så som Mercurius berättar, konstruerade 
deras gudastatyer på så sätt, att de kunde tala. Denna 
kunskap överfördes också till Albert, känd som den 
store. Slutligen fann han ett sätt att sammanfoga 
kropparna, så att de kunde gå och tala: men de hade ej 
animaliska egenskaper, ej heller varade de någon längre 
tid. För att få dem till att tala krävdes att de upptog 
himmelska krafter, för vilket det krävdes observation av
dess stjärnkonstellationer” (Francisci Georgii Veneti 
Minoritanæ Familiæ, De harmonia Mundi totius Cantica 
tria. Cum indice eorum, que inter legendum adnotatu 
digna visa fuere, nunc recens edita, Parisiis, 1545 
(1525))

Hos Simone Maiolo, som skrev under sent 1500-tal, låter 
det:

På samma sätt hade Albertus Magnus med ihärdigt arbete 
gjort en staty i människoform, som var konstruerad med 
vissa vågar, hjul och andra hemliga och mycket snillrika
maskiner, således att den kunde röra tungan med förnuft 
och disciplin och uttala artikulerade ord. Då den helige
Thomas Aquinas [...]”, kom in och förstörde den etc., 
varefter Albertus apatiskt konstaterar, att “du har 
förstört det verk som jag har arbetat på i trettio år”, 
“opus triginta annorum destruxisti.

Det berättas vidare att också Guido Bonatti (som var 
verksam i mitten av det 13:e århundradet), Henri de 
Villeine i Madrid, Vergilius, påve Sylvester (om vem ett
otal myter av grotesk-magisk karaktär cirkulerade), 
Robert av Lincoln, och — naturligtvis — också 
Tempelriddarna skall ha tillskrivits liknande 
konstruktioner av talande huvuden. Ännu tätare på 
Frankenstein hamnade Albertus Magnus i Henri de Assia’s 
och Bartholomeus Sibille’s kommentarer under det 17:e 
århundradet, då dessa två alls inte håller Albertus 
konstruktion för att vara en maskin, men konstruerad av 
kött och skelett från människolik, och vilken sedan 



gjordes levande, allstå ganska identisk med det 
förfarande vi har från Mary Shelley.

Och, som vi vet, så orienterade sig Frankensteins 
monster mot nordpolen (Archangelsk), mot sin monolit 
(magnetisk, elektromagnetisk), som på Victor 
Frankensteins tid, bestod av en svart monolit, kallad 
Rupes Nigra, alltså den svarta monoliten, utifrån vilken
fyra floder flöt, bekräftande bilden vi har från Stanley 
Kubrick, att monoliten utgör en fontän av vin, samtidigt
som det blir rökt i den konkava insidan, på samma sätt 
som de sibyllinska oraklerna satt i rökande grottor och 
den monolitiska sten är formad av vulkaniskt glas.

Nämligen den spegel av obsidian – och obsidian är 
vulkaniskt glas – som John Dee och Edward Kelley använde
för att kommunicera med änglar på ett okänt – Enokianskt
– språk. Den svarta konkava brännspegeln som de använde 
hade Sir Walter Raleigh medbringat sig från Den Nya 
Världen tillsammans med tobaken från Aztekerna. På 
Nahuatl, aztekternas språk, heter en sådan spegel 
Tezcatlipoca, vilket betyder “Rökande Spegel”. 

Aztekerna hade någonting som hette “obsidian tobak”, men
denna form för tobak har förblivit oidentifierad.

I den kinesiska konsten finns ingen skulptur. Skulptur 
var hantverk, all konst utgick från kalligrafin. Skall 
man tala om en kinesisk skulptur, så är det närmaste man
kommer de kinesiska tusch-stenarna, som också var 
föremål för ett hav av lärda traktater.
En av de mest sällsynta och eftersökta var Taohe-
tuschstenen, som var grönaktig i färgen och liknade 
jade. Och jade är identisk med antikens “smaragd”.
Konkav bassäng., altså en slags kalligrafins spegel, där 
alla karaktärer är upplösta i ett kontinuerligt 
vågtillstånd.

Men statyer säger typiskt ingenting. De förblir tigande,
medmindre betraktaren eller operatören ger ett input. 
Detta inputs grundläggande form är ett slag eller ett 
drag.



5) EN STATY AVVÄNTAR ALLTID ETT DRAG (i form av ett 
arbiträrt tecken), ETT KAST (av en tärning eller 
tillsvarande) ELLER ETT SLAG (med ett arbiträrt slagträ)
FRÅN OBSERVATÖREN.

Hos Stanley Kubrick är detta slag uttryckt med 
humanoiden som slår med ett skelettben som slagträ och 
slår sönder, först skeletthuvudet, sedan huvudet på den 
antagonistiska gruppen av humanoidernas alfa-hane.

Alla slag eller drag har det gemensamt att de bildar ett
salt från vin och rök. Det är detta salt som blir 
beskrivet när Lots hustru kristalliserar sig som en 
saltstod, då hon vänder sig om i medlidande för 
dödsskriken från Sodom och Gomorrah. Saltstoden är 
effekten av Lots Hustrus slag eller drag mot städerna 
och deras invånare.

Sett från det statuariskas perspektiv är det ingen 
tvekan om att den moderna formen av ett talande 
kopparhuvud är skrivmaskinen.

David Cronenbergs Naked Lunch, i en tidig scen när 
William Lee konverserar med en talande skalbagge (som 
senare visar sig vara just en skrivmaskin), och det 
avgörande draget är just det slag, som William Lee gör 
med sin sko, svarande till homoiden i A Space Odyssey 
med benet. (12.40-15:08)

Möter en koppar- eller smaragdfärgad intelligens som 
röker och dricker på en bar, med en biljett till 
Interzone. (29:32)

I Interzone har så den kopparfärgade skalbaggen 
förvandlat sig till grönoxiderad skrivmaskin (37:44)

William Lee försöker med ett nytt slag (38;17)

”I want you to type a few words for me. Words that I 
dictate to you” (38:52)

I stället för att slå med flaskan, slår Bill tangenterna.



6) EN STATY ÄR MEDIET FÖR KOMMUNIKATION AV TVÅ 
ORTOGONALT ÖVERLAGRADE VEKTORER VARS GRUNDÄMNEN ÄR:

α) en vit rök
β) ett rött vin
γ) ett koppargrönt salt

”I can’t read it, its in Erotic’

Skrivmaskinen går sönder.
Senare blir också Bill’s skrivmaskin förstörd, men det 
går till en smed som kan reparera skrivmaskiner, alltså 
föra dem tillbaka till ett mer ursprungligt tillstånd.

Ugnen (1.23:32 etc)

Talenade huvud (1.23:57)

Utsondrar merkuriella vätskor (1.24:19)

Men i spegeln (och skrivmaskinens typer är spegelvända) 
ser vi, att skrivmaskinen och figuren är åtskilda 
entiteter. Där sitter figuren vid skrivmaskinen. 
(1.26:03) --- figuren är åtskiljd från monoliten.

Med Cronenbergs Naked Lunch presenteras vi för en resa 
och in genom statyns funkationaliteter, alltså dess 
konkava invändigheter, och dess konvexa utvändigheter 
och vi ser att de uppvisar alla väsentliga 
korrespondenser till medeltiden och den tidiga moderna 
tidens talande kopparhuvuden eller orakelord.

I modern tid, alltså från slutet av 1800-talet och 
framefter, ... är det som om monoliten har blivit seriell
och figuren till en figurin. Ingen förväntar sig ett 
orakelspråk, men en serie av orakeltecken genom 
upprepade slag av benet, alltså upprepade slag av en 
typarm i en skrivmaskin för att få en diskret karaktär i
taget.



Den första skrivmaskinen, Rasmus Malling Hansens 
Skrivekugle, från 1865 innehåller alla element från 
tidigare tiders talande kopparhuvuden. Den var gjord i 
koppar i en huvudkalleform som producerade text, blott 
med det undantag, att allting är vänt på huvudet: 
orakelspråket blir producerat under tungan, i huvudet 
(där plaketten med ’ockulta tecken’ skall sättas) och 
formen är konvex, således att det är den blinde som 
skriver inåt och är själv utanför maskinen. 

Topologiskt helt felkonstruerad.

Av ett sådant design kan det naturligtvis bara komma 
banaliteter, såsom  Nietzsches:

Schreibkugel ist ein Ding gleich mir von Eisen 
Und doch leicht zu verdreh'n zumal auf Reisen. 
Geduld und Takt muss reichlich man besitzen 
Und feine Fingerchen, um's zu benützen. 

Logiskt nog fick Malling Hansens Skrivekugle heller ingen
efterföljare. Christopher Sholes, Carlos Gidden och 
Samuel W. Soule fick i 1868 patent på deras Sholes and 
Gidden Typewriter, som inte liknade ett talande huvud, 
men en monolit, och vars figuration, alltså typkorgen, 
var upp-och-ner vänd i en konkav grotta, där typarmarnas
slag slår upp och ut ur denna grotta.

Skrivmaskinen blev modernitetens staty. Skrivmaskinens 
design svarar till den monolitiska form och innehåller 
en slags reducerad konkav spegling av stjärnhimlens 
potentilla kombinerbarhet.

 


