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1. INLEDNING

1.1 Ämnesval

Att gestalta, förhålla sig till eller söka en motbild till det samhälle vi lever i har länge

varit ett aktuellt tema inom konstnärliga yrken, då inte minst inom bildkonsten.

Problemet med att gestalta sin samtid är att det ofta inte är förrän gårdagen har blivit

historia som man kan ta ett steg tillbaka och se på sin egen tid i en objektiv kontext.

Under 1960 – talet gick utvecklingen inom kommunikationsteknologin starkt framåt.

Detta, i samband med nya sociala och politiska ideal, förändrade förutsättningarna

för konsten. Denna nya verklighet blev något som konstnärer ville undersöka och

förstå och man ville genom sitt arbete verka i nuet och parallellt med sin samtid.1

Sedan 1960 – talet har denna vilja att undersöka sin egen verklighet bara vuxit, men

som besökare av en samtidskonstutställning är det inte alltid så enkelt att förstå det

som visas upp. Det finns tillfällen då den information som behövs för att verket skall

få en mening uteblir och besökaren lämnas oförstående och oberörd. Många

curatorer brottas med balansen mellan att erbjuda tillräckligt med information utan att

för den skull ge för mycket.2

I stort sett alla konstutställningar idag arbetar kring ett tema för att vägleda sin publik

och gemensamt för dessa teman är att de skall säga något om urvalet till

utställningen. Ibland kan det tema som curatorerna valt vara mer än oklart och därför

ansåg jag det intressant att, utifrån det valda temat, se hur en institution går vidare

med att forma en utställning för att göra den tydlig för sina besökare. Den

konstutställning jag valt att undersöka visades på Statens Museum for Kunst mitt i

centrala Köpenhamn och är en samtida utställning vid namn Reality Check. Den har

konst och verklighet som sitt tema och de utvalda konstnärerna refererar i sina verk

till olika händelser i vår vardag eller går djupare in på begreppet verklighet.3 Jag

kommer därför att fördjupa mig i olika teorier om verklighet och diskutera huruvida

det går att gestalta en verklighet eller inte.
                                                  
1 Malm, Magdalena & Nilsson, John Peter, När är jag? - ur katalogen Moderna Utställningen
2006, 2006, s 7.
2 Jenser, Magnus, Spana in samtiden – ur katalogen Innehåll: Konst, 2003, s 2.
3 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 5.
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1.2 Syfte

Mitt syfte är att visa hur Statens Museum for Kunst (härefter förkortat SMK) med

utställningen Reality Check förhåller sig till sitt tema konst och verklighet, genom att

visa hur de valde ut verk till utställningen, genom att beskriva, analysera och tolka tre

verk som ingick i utställningen, och även genom att visa hur de arbetade

konstpedagogiskt för att nå ut till sin publik. Med konstpedagogik syftar jag till det

material; katalog, texter placerade vid verk, SMK:s hemsida samt andra metoder som

pålästa vakter och guider som hjälper besökaren att närma sig konstverken och

utställningen. Jag kommer även att fördjupa mig i olika teorier om begreppet

verklighet och placera dessa i relation till tre konstverk som visas på utställningen.

För att utveckla mitt syfte om hur SMK arbetat fram och vidare med sitt tema konst

och verklighet, var det intressant att sätta detta i relation till teorier om verklighet.

1.3 Avgränsningar

För att ge en tydlig bild av utställningen hade det varit önskvärt att analysera alla

medverkande konstverk, men det finns inget utrymme för det i denna uppsats. Istället

kommer jag att fokusera på tre verk som var och en representerar utställningens tre

underkategorier, Dokuficering, Re-enactment, Objektets Rekontextualisering, samt

göra en översiktlig presentation av utställningen. Underkategorierna kommer att

presenteras mer ingående i kapitel 2.2 Om Reality Check.

1.4 Forskningsöversikt

Samtidskonsten och verkligheten

Många konstutställningar har behandlat temat verklighet mer eller mindre ingående.

Ett exempel på en utställning som undersökt problematiken kring att återge samtida

konst och verklighet var Moderna Utställningen 2006 som genomfördes på Moderna

Museet i Stockholm mellan 18-2-2006 och 7-5-2006 samt Dunkers Kulturhus

utställning Samlingarna – samtidskonsten i fokus, som hölls den 13-12-2003 till den

18-4-2004. Tanken och syftet med Moderna Utställningen 2006  var att skapa en

återkommande plattform där den svenska samtidskonsten kunde diskuteras. Vart

fjärde år skulle denna utställning äga rum och förhoppningarna var att den skulle
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locka en liten bredare publik som kunde uppleva och debattera samtidkonstens

förutsättningar. Utställningen diskuterar bland annat förhållandet mellan

samtidskonsten och verklighet.4 I samband med dessa två utställningar trycktes

kataloger upp och det är utifrån de texter som finns i dem som jag anknyter till Reality

Check.

En författare som skrivit om samtidens förhållande till verkligheten är sociologen och

filosofen Jean Baudrillard, som behandlat ämnet i sina böcker Simulations från 1983

och Selected Writings - Simulacra and Simulation från 1998.5 Även konstteoretikern

Nicolas Bourriaud diskuterar en verklighet för konsten i boken Realtional Aesthetics

från 2002 där han talar om att konsten måste bli mer relationell så att besökarna av

en konstutställning kan uppleva ett möte med konsten i nuet.6 Som tidigare nämnts

handlar samtidskonsten ofta om att återge en upplevd verklighet. Att använda

fotografi som teknik för detta är mycket vanligt. I Kari Andrén-Papadopoulos text

Dokumentärfotografin – en genre i upplösning, tagen ur tidskriften Tvärsnitt, återger

hon dokumentärfotografits utveckling.7 Hon menar att man förr hade en föreställning

om att kameran ”talade sanning” och aldrig ljög om vad den återgav. Desto mer

historiker fördjupade sig i ämnet förstod man dock att det finns otroligt många sätt att

visuellt lura ögat och således konstruera en verklighet som inte nödvändigtvis är

sann.8

Konstpedagogik

I utställningsmaterialet för Dunkers Kulturhus utställning Samlingarna –

samtidskonsten i fokus, Innehåll Konst: Spana in samtiden, diskuterar

konstintendenten Magnus Jenser hur man som betraktare idag kan känna sig något

vilsen när man förhåller sig till det som visas på museer och konstinstitutioner. I min

uppsats kommer jag att diskutera denna vilsenhet och varför det är så viktigt med en

genomtänkt pedagogik från institutionens sida för att ett positivt möte med besökarna

skall uppstå. Magnus Jenser skriver vidare att mycket av samtidskonsten kan vara
                                                  
4 Nittve, Lars, Förord - ur katalogen Moderna Utställningen 2006, 2006, s 5.
5 Baudrillard, Jean, Simulations, 1983. Och Baudrillard, Jean, Selected Writings - Simulacra
and Simulation, 1998.
6 Bourriaud, Nicolas,  Relational Aethetics, 2002.
7 Andén-Papadopoulos, Kari , Dokumentärfotografin – en genre i upplösning ur Tvärsnitt nr 2
1994, s 3.
8 Ibid., s 4.
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svårdefinierad och då kan små nycklar som texter och information vara avgörande för

att man skall kunna uppleva en utställning fullt ut.9

Bohusläns museum tog 2004 fram ett samtidskonstprogram för verksamheten i syfte

att belysa hur samtidskonsten kan bli en angelägenhet för skolan och för en större

publik och hur samtidskonsten kan integreras i museets totala verksamhet.

Ambitionen var att sätta besökaren i fokus och ta hänsyn till människors olika

möjligheter att möta samtidskonst.10 Materialet kommer inte att användas vidare i

uppsatsen men är intressant ur en institutionell synvinkel, då man får en inblick i hur

Bohusläns museum arbetat för att få sina besökare att möta samtida konst.

Anna Lena Lindberg ser historiskt på hur konstpedagogikens förutsättningar har

ändrats under 1900-talet. Enligt henne har det inte bara skett yttre förändringar i vårt

samhälle, även människan har utvecklats och blivit annorlunda och idag är det vanligt

med en ganska så narcissistisk syn på livet. Med den utgångspunkten menar hon att

det lätt uppstår problem när museer använder en mer traditionell

överföringspedagogik eftersom besökaren ifrågasätter på vilket sätt detta skall vara

viktigt för dem istället för att bara acceptera det de ser som sanning. Hon säger att för

att lyckas med konstpedagogik måste besökaren involveras, på det sättet att den kan

identifiera sig med informationen som ges. Konstinstitutioner är också påverkade av

samhällets modernisering. Redan år 1912 när kubisterna, som var en del av det

avantgard som tillhörde konstriktningen modernismen, ändrade förutsättningarna för

bildytans klassiska relationer blev gränsen mellan fiktion och verklighet oklar. De

placerade in föremål från vardagen i sina motiv på ett sätt som aldrig tidigare gjorts

och på så sätt blev den kunskap om konst som folk hade förlegad. Hur skulle man

som besökare förhålla sig till ett sånt här konstverk? Publiken blev desorienterad och

hade inga givna referensramar att utgå från. Anna Lena Lindberg menar att det var

då som en stor spricka mellan expertkulturen inom konst och allmänheten uppstod.11

Carol Duncan skriver i boken Civilizing rituals - Inside public art museums, om hur

besöket på ett konstmuseum kan liknas vid en ritual. Hon för tesen att det rituella

                                                  
9 Jenser, Magnus, 2003, s.  2-3.
10http://www.konstkonsulenterna.se/vgregion/images/egna/dokument/program_for_samtidsk
onst.pdf (2009-08-07).
11 Lindberg, Anna Lena, Konstpedagogikens dilemma, 1991, s. 249-255.
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beteende som märks på konstmuseum har funnits så länge att det numera

förknippas med det korrekta beteendet för en sådan institution.12

Den danska författaren Helene Illeris har en liknande utgångspunkt och diskuterar

vidare i sin artikel ur Valör 2003, Performative Positioner i Kunstpædagogik, hur

själva besöket på ett museum kan liknas vid en ritual. Hon tar upp tre punkter för att

beskriva denna process:

• En klart markerad rollfördelning, där de viktigaste rollerna utgörs av en

konstförmedlare och en grupp besökare.

• En mycket ordnad ”koreografi”, som imiterar museibesökets klassiska ritual:

rundvandring till ett antal utvalda konstverk.

• Några underordnade rituella sekvenser, som liknar skolklassens lektion där

läraren styr dialogen.13

År 2002 skrev hon även boken Billede, Pædagogik og makt – postmoderne optikker i

det billedpædagogiske felt från 2002, där hon diskuterar hur SMK när det öppnades

representerade ett nytt, modernt museum. Vid den här tiden hade det nämligen vuxit

fram nya värderingar om att konsten skulle nå ut till en bredare publik. Principen för

offentlig tillgänglighet underströks av museets fysiska belägenhet åtskilt från

kungabostaden, vilket i sin tur styrkte museet som statlig egendom och dess

tillgänglighet för borgarna. Hon diskuterar vidare hur museets arkitektur tvingade den

besökande in i respektfull förväntan.14

 I Mødesteder – formidling af samtidskunst, en bok redigerad av Tine Seligmann och

Frants Mathiesen, presenteras en samling texter där konstpedagoger diskuterar

utifrån egna erfarenheter hur man skall närma sig samtidskonsten rent pedagogiskt

för att det skall uppstå ett värdefullt och meningsfullt möte mellan konst och främst en

ung publik.15

                                                  
12 Duncan, Carol, 1995, s. 7-21.
13  Illeris, Helene, ”Performative Positioner i Kunstpædagogik”, Valör nr 2003, s. 17.
14 Illeris, Helene, Billede, Pædagogik og makt – postmoderne optikker i det
billedpædagogiske felt. 2002, s. 106.
15 Seligmann, Tine och Mathiesen, Frants (red.): Mødesteder – Formidling af Samtidskunst,
2004, s. 7-8.
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1.5 Teoretiska utgångspunkter

Carol Duncans teorier kommer att fördjupa min frågeställning om hur SMK arbetat

med konstpedagogik på det sättet att byggnaden och besökares sätt att uppträda där

inne, påminner mycket om det Duncan beskriver i sina texter. Jag menar att det finns

en koppling mellan hur SMK måste arbeta med pedagogik utifrån den byggnad de

verkar i.16 Eftersom jag är intresserad av att undersöka hur SMK använt sig av

konstpedagogik under utställningen Reality Check, är Carol Duncans teorier om hur

platsen där utställningen äger rum påverkar besökarnas uppfattning och förväntning

på en utställning intressant. När Carol Duncan använder sig av ordet ritual menar

hon att uttrycket traditionellt är förknippat med religiösa företeelser som är

sammankopplade med en tro. Hon skriver att museer tenderar att vilja fostra sin

publik genom lärande och många menar att den utgångspunkten går att förknippa

med religion. Duncan menar dock att vårt sekulära samhälle är fullt av rituella

situationer, som inte behöver ske i en religiös kontext. Religion handlar ofta om att bli

vägledd i livet och denna symbolik kan liknas vid hur museer formas till egna små

mikrokosmos som besökarna vägleds genom med hjälp av kartor och guider. I detta

konstruerade universum som museet då blir, förväntas besökarna sedan att uppträda

på ett speciellt sätt.17

När det gäller mitt syfte att visa hur SMK förhåller sig till sitt tema konst och

verklighet, är det intressant att beskriva, analysera och tolka verk på utställningen i

relation till teorier om verklighet. Verklighet är precis som konst, ett ganska vagt

begrepp som är svårt att precisera. Det kan betyda väldigt många olika saker för

olika människor. Därför har jag valt ut teorier som ofta diskuteras i samband med

visuell kultur och konst. Jean Baudrillard skriver i sina böcker Selected Writings -

Simulacra and Simulation och Simulations att vi lever i en postrevolutionär tid, där

tecken och symboler har förlorat sin stabila betydelse och istället blivit

självproducerande, tomma och oändligt cirkulerande kopior. Han använder sig av två

huvudbegrepp, hyperreell och simulacrum, som jag kommer att applicera på mina tre

analyser av verk i kapitel 3.18

                                                  
16 Duncan, Carol, 1995, s. 7-21.
17 Duncan, Carol, 1995, s. 7-21.
18 Baudrillard, Jean, Simulations, 1983, s 4.
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Hyperreell

Jean Baudrillard menar att vi idag inte förhåller oss i verkligheten utan lever i en

hyperreell värld där händelser som sker runt omkring oss är simulacras, alltså

overkliga händelser. Alla händelser är simulationer av riktiga händelser.

Gränsen för vad som är verklighet och fiktion är idag nedbruten. Medierna visar en

verklighet som är mer verklig än verkligheten och vi lever således i en fiktionell värld.

Det är inte längre en fråga om imitation eller parodi, utan snarare en fråga om att

ersätta tecken av det verkliga. Vi har ersatt varje verklig process med dess

konstruerade dubblett. Ett exempel är Reality-TV som i förväg är en ouppnåelig

realism. Argumentet blir att om verkligheten inte längre är reell så kan Reality-TV

heller aldrig vara på riktigt.19

I Selected Writings - Simulacra and Simulation, utvidgar Baudrillard sin teori om

verklighet och sanning. Distinktionen mellan objektet och representationen, sak och

idé, är inte längre giltig. Istället har modeller av simulacra tagit deras plats, vilka inte

har någon grund i verklighet förutom sin egen. Simulationer är annorlunda från

fiktioner eller lögner på det sättet att de presenterar en frånvaro som en närvaro, det

påhittade som verkligt. De underminerar också kontrasterna till det verkliga och

absorberar det verkliga i sig själv. Istället för riktiga ekonomiska handelsvaror, som

på något sätt blir förbipasserade av en overklig myriad av reklambilder, menar

Baudrillard att vi lever i en hyperreell värld, en värld av självrefererande tecken.20

Simulacra
När man simulerar låtsas man att man har något som man egentligen inte har, men

det handlar om något mer än att bara ljuga eller låtsas. För att beskriva processen av

vad simulacra innebär ger Baudrillard exemplet på skillnaden mellan att ljuga att man

är sjuk eller att simulera en sjukdom. Han menar att om en person ljuger om att

hon/han är sjuk så lägger sig denna förmodligen i sin säng och låtsas vara det,

medan en person som simulerar en sjukdom fabricerar i sig själv samma symptom

som om sjukdomen var verklig. När man hittar på eller låtsas är verkligheten hel,

bara kamouflerad bakom personens lögner. En person som simulerar svävar mellan

                                                  
19 Ibid., 1983, s 4.
20 Baudrillard, Jean, Selected Writings - Simulacra and Simulation, 1998, s. 6.
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verkligt och overkligt eftersom han/hon simulerar ”verkliga” symptom, är personen

sjuk eller inte?21

Kameran och verkligheten

Eftersom många av de verk som visades på SMKs utställning Reality Check, och

även två av de verk jag har valt att analysera är fotografiska eller videokonstnärliga

verk, vill jag undersöka kamerans roll som objektiv verklighetsåtergivare genom att

undersöka hur synen på fotografi har förändrats genom historien.  I Kari Andrén-

Papadopoulos text Dokumentärfotografin – en genre i upplösning återger hon

dokumentärfotografits utveckling.22 I början av dokumentärfotografits historia

användes det som en återgivning av verkligheten användes som objektiva dokument

för att återge ett förlopp eller händelse. Det var mycket vanligt att man under senare

1800-tal använde fotografi som en dokumentation fängelser, domstolar och

mentalsjukhus då man dokumenterade skadegörelser eller sjukdomar.23 För ungefär

20 år sedan började man dock att ifrågasätta huruvida dokumentärfotografit faktiskt

kan vara objektivt, och i och med det måste man gå tillbaka och se på bilder och

omvärdera deras innehåll.24 En annan viktig faktor i omvärderingen av

dokumentärfotografi är datateknologins utveckling som inneburit att man med datorns

hjälp kan manipulera bilder och till och med skapa dem i en dator utan att ens varit

på plats och tagit dem. Denna utveckling har påverkat många branscher som

nämndes tidigare där dokumentärfotografiet används som bevis.25

Ett annat sätt att återge en verklighet på har varit att skapa ett konstverk som är här

och nu, där publiken involveras igenom att bjudas in och blir en del av konstverket.

Just den här relationen mellan konstverket och publiken är något som Nicolas

Bourriaud talar om i sin bok Relational Aesthetics. Han menar att det som sker

mellan betraktare och det verk som betraktas måste vara en kommunikation.

Liknande den som pågår överallt i dagens samhälle och konsten kan inte längre vara

ett undantag. Nyckelordet är interaktivitet och kravet på den kommer både inifrån

                                                  
21 Baudrillard, Jean, Selected Writings - Simulacra and Simulation, 1998, s. 170.171.
22 Andén-Papadopoulos, Kari , Dokumentärfotografin – en genre i upplösning ur Tvärsnitt nr
2 1994, s 3.
23 Ibid., s 5.
24 Ibid., s 3.
25 Ibid., s. 5.
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konstvärlden och utifrån den tilltänkta publiken. Relationen byggs upp mellan

konstnär, verk och betraktare där betraktaren kan ses mer som en medskapare än

något annat. När konst inte förstås eller uppfattas överhuvudtaget är det oftast för att

mötet aldrig har skett. Bourriaud menar också med sina teorier att den moderna

konsten kräver ett modern synsätt att närma sig den. Det är omöjligt att se på ny

konst med gamla ögon. Detta innebär att kritiker och andra bedömare måste sätta sig

in i den samhälleliga kontext som konstnären skapat sitt verk i. Man måste utgå från

samma situation som konstnären för att förstå dagens konst. Han menar att man

måste ”göra slut” med traditionella ideal och estetiska mål för att ge plats åt en

relationell estetik och dess sociala kontext. Den generella tillväxten av städer som

startade efter andra världskriget gav upphov till ett enorm socialt utbyte mycket på

grund av ökad mobilitet genom till exempel utbyggnad av vägar och den moderna

tekniken. Där konstverket tidigare var en lyxvara i den urbana miljön började det nu

bli något som den stora publiken skulle få ta del av. Han menar att det som vi ser

rasera framför våra ögon är inget mindre än den snedvridna syn på konst som

aristokratin byggt upp. Konst har alltid varit relationellt ämne och en grund för dialog.

På en utställning finns alltid en chans för en direkt diskussion och på så sätt skapas

ett minisamhälle där och då.26

1.6 Metod

För att uppfylla mitt syfte kommer jag använda mig av följande tekniker: intervjuer,

analyser, observation i form av utställningsbesök, fördjupade studier i form av

litteraturstudier samt studier av material som erbjuds på utställningen såsom katalog,

guider och planritningar. Intervjun genomfördes personligen (se avsnitt 1.6.1

Intervjuer). Svaren jag fick från Marianne Torp antecknades på dator under tiden vi

pratade. Intervjun genomfördes mer som ett samtal och utmynnade i en diskussion

om teorier kring samtidskonst generellt. Under mina tre observationer av

utställningen har jag besökt museet och vandrat runt kring konstverken. Jag har tagit

del av en stor del av den litteratur som fanns att tillgå på de olika ”lässtationerna” i de

olika zonerna, (de olika utställningssalarna kallas zoner under Reality Check), och

jag har lyssnat på flera av de ljudupptagningar som återgavs i hörlurar runt om i

                                                  
26 Bourriaud, Nicolas,  Relational Aethetics, 2002, s. 11-16.
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utställningssalarna. Jag har även under mina besök blivit guidad till utvalda konstverk

av de utställningsvärdar som fanns på plats i de olika zonerna och vid ett tillfälle

följde jag med en grupp studenter som blev guidade av an officiell museeigudie av

Reality Check. I analyserna av verken har jag inspirerats av Gillian Roses’ bok Visual

Methodolodgies, då hennes schema för hur man kan analysera verk och se på bilder

är modern och aktuell för den typen av samtidskonst som utställningen Reality Check

behandlar.27 I mina litteraturstudier har jag fördjupat mig i svensk, dansk och engelsk

litteratur som berörde samtidskonst och konstpedagogik. När jag besökt utställningen

och tagit del av den konstpedagogik som erbjöds har jag observerat den med

utgångspunkt från Carol Duncan, Anna Lena Lindberg och Helene Illeris teorier om

konstpedagogik på det sättet att jag observerat hur besökarna rör sig i rummet. Jag

har även observerat huruvida besökarna tar del av den konstpedagogik som erbjuds,

såsom katalog, ljudupptagningar, hemsida, museeivärdar och guider.

1.6.1 Intervjuer
Utställningen jag valt för min analys är Reality Check som visas på SMK mellan den

6 september 2008 och den 4 januari 2009. Konceptet är framtaget av Marianne Torp

som är en av museets curatorer och Reality Check är startskottet på SMKs satsning

på samtidskonst.28 Hon är, tillsammans med Marianne Grymer Bargeman, curator för

utställningen men också den som är ansvarig för det tryckta material som finns att

tillgå. Det innebär en större och mer omfattande katalog och en mindre katalog som

fungerar mer som en lista över medverkande konstverk. Utställningen presenterar

totalt 61 verk av 40 internationella konstnärer.29 Intervjun med Marianne Torp

genomfördes personligen den 17/12 2008 på SMK. Jag valde att göra denna viktiga

intervju i ett personligt möte med Marianne Torp eftersom att använda mail som

teknik för intervjuer kan påverka intervjupersonens svar då de får tid att fundera ut

hur de vill formulera sig. Intervjufrågorna finns bifogade i Bilaga 1 och tekniken av

personlig intervju hämtades från Jan Trost bok Kvalitativa Intervjuer.30 Jag valde att

genomföra en personlig intervju för att kunna ställa följdfrågor och få fördjupad

kunskap.

                                                  
27 Rose, Gillian, Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual
Materials, 2007, s. 258-259.
28 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 1.
29 Ohrt, Karsten, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 5.
30 Trost, Jan, Kvalitativa Intervjuer, 2005, s. 19-22.
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1.6.2 Analyser
De verk jag valt att analysera är representerade i de tre underkategorier som valts ut

av curator och utställningsansvariga på SMK, för att strukturera upp det breda temat

konst och verklighet. Underkategorierna kommer att presenteras tydligt i kapitel 2.2

och mina val av verk motiveras genom att alla tre är bra och tydliga representanter

för sin respektive kategori. I analyserna av verken har jag inspirerats av Gillian

Roses’ bok Visual Methodolodgies, då hennes schema för hur man kan analysera

verk och se på bilder är modern och aktuell för den typen av samtidskonst som

utställningen Reality Check behandlar. Hennes avsnitt med frågor man kan ställa för

att få en djupare förståelse i hur verket skapar en relation till publiken och tvärtom,

har varit relevant i mina analyser.31

Analysmodell för verken utifrån Gillian Rose

Om produktionen av verket:

• När och var är det tillverkat?

• Är det tillverkad i ett speciellt syfte?

• Är verket en del av en serie?

• Vilken teknik används?

• Vem har gjort verket?

• Vilken var relationen mellan tillverkaren och subjektet?

• Adresseras dessa identiteter och relationer i produktionen genom genren för

detta verk?

Om verket:

• Vad visas? Hur är det vi ser arrangerat?

• Hur har man använt färgsättning?

• Hur har färgsättningens teknik påverkat bilden?

• Var är betraktarens blick dragen in i bilden och varför?

• Vilka relationer är etablerade mellan komponenterna av bilden visuellt?

• Vilken genre tillhör verket?

• I vilken grad refererar verket till speciella karaktäristika av just den genren?

• Kommenterar verket kritiskt på dessa karaktäristika?

                                                  
31 Rose, Gillian, Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual
Materials, 2007, s. 258-259.
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• Är detta en motsägelsefull bild?32

Om publiken:

• Vilken relation skapas mellan betraktaren och verket?

• Vilka är konventionerna för att beskåda denna teknik?

• Finns det mer än ett sätt att tolka denna bild?

• Hur aktiv är publiken när de beskådar detta verk?33

Till sist kopplar jag samman mina analyser av verken med de teorier om verklighet,

som bland andra Jean Baudrillard diskuterar, för att se hur de förhållit sig till den. Jag

anknyter även till Nicolas Bourriauds teorier om relationell estetik.

1.6.3 Källor
Primära källor är egen observation av utställningen vid tre tillfällen den 10 oktober

2008, den 30 oktober 2008 och den 5 december 2008. Primära källor är också

utställningsmaterial i form av katalog och annat tryckt material som tillverkats i

samband med Reality Check , men också intervjun med curatorn Marianne Torp. Vad

gäller objektiviteten i denna källa så finns det en risk för att bilden av utställningen

som Marianne Torp ger inte är helt objektiv eftersom hon är curator på utställningen

och har således en väldigt nära relation till materialet. Men jag anser ändå att jag

genom mina flertaliga besök och djupgående studier själv kan ställa mig utanför

Reality Check och ge en bild av hur jag tycker de förmedlat sitt tema. Sekundära

källor är litteraturstudier och information hämtat från webbsidor på internet som

redovisas i källförteckningen under tryckta källor och anförd litteratur och otryckta

källor.

1.7 Disposition

Jag inleder med en introduktion om SMK för att ge en bild av vad det är för en typ av

institution. Jag går därefter vidare med en djupare beskrivning av utställningen

Reality Check och dess tema. I kapitel 3 presenteras de tre underkategorier som

utställningen har och jag presenterar de tre analyser av verk som medverkat på

utställningen och kopplar dem till mina teoretiska utgångspunkter. Härefter följer
                                                  
32 Rose, Gillian, Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual
Materials, 2007, s. 258.
33 Ibid, s. 259.
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kapitel 4 om konstpedagogik och hur man arbetat med detta kring Reality Check.

Slutligen kommer en sammanfattning och avslutande diskussion om utställningen

och om hur konst kan, eller inte kan, återge en verklighet.
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2. UTSTÄLLNINGEN

2.1 Om Statens Museum for Kunst

Fig.2. SMK:s exteriör, museets framsida. Foto: SMK (pressmaterial).

Statens Museum for Kunst är ett museum med en lång historia då det öppnades

redan år 1896. När det öppnades representerade det ett nytt, modernt museum och

blev Danmarks främsta exempel för det nya sättet att ställa ut konst på. Vid den här

tiden hade det nämligen vuxit fram nya värderingar om att konsten skulle nå ut till en

bredare publik. Principen för offentlig tillgänglighet underströks av museets fysiska

belägenhet åtskilt från kungabostaden, vilket i sin tur styrkte museet som statlig

egendom och dess tillgänglighet för borgarna. Utställningssalarna var stora, rationellt

ordnade rum som uppmanande till ett stilla och kontrollerad uppförande från

publiken; ett uppförande som indikerade en fördjupad förståelse för de utställda

verken. Vad angick arkitekturen fick museet, med sitt läge på toppen av en kulle, ett

närmast palatslikt yttre som tillsammans med vestibulens marmortrappa, tvingade
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den besökande in i respektfull förväntan. 34 Enligt Carol Duncan har konstmuseer

alltid blivit jämförda med äldre arkitektoniska byggnader så som palats eller tempel

och från 1700-talet till mitten av 1900-talet var denna arkitektur mallen för hur ett

museum skulle konstrueras. Den imponerande arkitekturen ger status åt byggnaden

och vittnar om att en viktig verksamhet pågår inuti byggnaden. Detta gör, enligt

Duncan, konstmuseet till ett mikrokosmos i vilket besökare förväntas bete sig på ett

visst sätt.35

Fig.3. Interiör SMK, där den äldre byggnaden

har byggts ihop med den nyare delen. Foto: SMK (pressmaterial)

Idag finns även en nyare tillbyggnad som stod klar 1998 och som har gett museet

ännu fler utställningsmöjligheter. Den nya byggnaden är ritad av arkitekten Anna

Maria Indrio och ligger parallellt med den äldre byggnaden, som i sin tur ritades av

arkitekten Vilhelm Dahlerup. Den nya byggnaden är mycket modernistisk och ljus och

skiljer sig avsevärt från den äldre byggnaden även om sammansmältningen av de två

                                                  
34 Illeris, Helene, Billede, Pædagogik og makt – postmoderne optikker i det
billedpædagogiske felt. 2002, s. 106.
35 Duncan, Carol, Civilizing rituals. Inside Public art museums, 1995, s. 7-21.
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är mycket lyckad.36 Vad gäller Carol Duncans teorier om hur besökaren upplever ett

äldre museeirum, så är den äldre byggnaden fortfarande så dominerande att den

sätter sin prägel på den nyare och mer moderna delen. Det finns ett annat ljus och

en lättare atmosfär i den nyare delen, men besökarna rör sig fortfarande i samma

vördnadsfulla anda. Detta kan bero på att även den nya delen är av gigantiska mått

och man känner sig mycket liten som människa inför denna stora byggnad.

Utgångspunkten för hela SMKs arbete är deras samlingar och arbetet kring dem. Det

utgör själva kärnan i museets existens. Totalt handlar det om tre stora samlingar,

Den Kungliga Måleri och Skulptursamlingen, Den Kungliga Kopparstickssamlingen

och Den kungliga Avgjutningssamlingen.37 En viktig del av museets arbete är den

forskningsverksamhet som bedrivs och det är det enda museet i Danmark som

arbetar under lagen om forskning i arkiv, bibliotek och museer. Museet har således

en central roll i forskningen om den danska konsthistorien.38 I Sverige uppför vi ofta

separata museum för modern respektive historisk konst. På SMK samlas allt under

ett tak. Förutom det hålls även med några års mellanrum en större tematisk

samtidsutställning och i år är detta Reality Check. Syftet med denna utställning var

att visa vad museet kan bidra med inom samtidskonsten.39

SMK som historisk institution och dess arkitektur är imponerande. Carol Duncan

liknar ett besök på liknande institutioner som ett slags performance som besökarna

agerar ut efter förutbestämda strukturer. Allting inne på museet är en del av detta

performance, såsom belysning och arkitektoniska detaljer som tillsammans skapar

förutsättningarna för att besökarna ska medverka i denna ritual. Hon går så långt

som att likna det vid hur pilgrimer besökte medeltida katedraler där det på insidan

fanns ett förutbestämt mönster för hur man rörde sig i rummet, stannade vid

bestämda platser för bön och rörde sig sakta vidare. På konstmuseer är ramarna

konsthistorien kronologi och besökare ”vandrar” runt utställningens förutbestämda

mönster, likt pilgrimer i en kyrka. Duncan menar också att curatorer och museichefer

ofta menar att besöket på just deras museum skall leda till att besökarna kommer

                                                  
36 http://www.smk.dk/smk.nsf/docs/1afde4d8f8b5ca4fc12569dd00537c14 (2009-08-07).
37 http://www.smk.dk/smk.nsf/docs/d256b31bb0cb0a8ac12571f500286697 ( 2008-12-08).
38 http://www.smk.dk/smk.nsf/docs/ed06918c0ac45a5bc1256b7400425394 (2008-12-08).
39 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
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därifrån med en känsla av att man blivit ”upplyst” och förflyttat sig i tid och rum för att

bli en människa som har fått ett vidare perspektiv på livet. 40

Fig.4. Chris Burden, The

flying steamroller, 1996, Ångvält, metall, betong. Foto: SMK

Utställningsrummet
Det första jag lägger märke till när jag parkerat min cykel nedanför den park som

ligger framför entrén till SMK, är hur en gigantisk ångvält snurrar runt på en ställning i

luften. På håll ser det ut som den flyger och människor på gatan nedanför stannar för

att titta och peka. För det ser ju helt overkligt ut. Vid den magnifika, kolonnbeklädda

entrén till det stora museet hänger en stor banderoll med text i starkt gul, svart och

vitt. Jag läser: Reality Check-in. Här antyds det redan vid ingången att bakom

dörrarna till museet finner man antingen verkligheten, eller så är det i dörren man

lämnar det verkliga och kliver in i något annat. Kanske en värld fylld av flygande

ångvältar och starka färger. Museets fasad är respektingivande. Med tanke på

institutionens byggnadsår beskriver Anna Lena Lindberg passande i sin text

Konstpedagogikens dilemma, den pedagogiska hållning som låg till grund för de

offentliga konstmuseerna omkring 1900 som en uppfostrarhållning. Trots det var det

en stor skillnad mot tidigare eftersom konsten nu fanns till för alla.41 Idag är

fortfarande en helt öppen institution för vem som helst att besöka, men det finns helt

klart en barriär som denna byggnad sätter upp och som måste arbetas runt av

pedagogerna på museet. Väl inne hittar man även mycket historisk, klassisk konst

                                                  
40 Duncan, Carol, 1995, s. 7-21.
41 Lindberg, Anna Lena, s. 16-17.
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och byggnadens interiör förstärker känslan av att man är på en viktig plats och det är

nästan med vördnad man kliver in. Väl inne finner man att lokalerna är otroligt ljusa

och enkla att röra sig runt i och vid de tillfällen jag besökt museet är det aldrig trångt.

Tvärtom är det inte så många besökande, men även här är jag säker på att det är

storleken på museet som spelar roll. Det är ju trots allt tre våningar stort och det

måste befinna sig en hel del folk här inne innan man skulle uppleva det som en

folksamling.42 Man lägger snart märke till den tystnad som råder här inne. Kanske är

det för att den väldiga volymen av lokalerna absorberar allt ljud. Man hör trots allt

någon som pratar, en dörr som öppnas, men på något sätt är det som att befinna sig

i lugnet före stormen.43

                                                  
42 Anteckningar från observation på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. 2008-10-10.
43 Anteckningar från observation på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. 2008-10-30.
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2.2 Om Reality Check

Utställningen
Idén med utställningen var att ställa ut ny konst i en konsthistorisk anda. Man vill att

sammansättningen av dessa 61 verk skall ge en ny förståelse av vår samtid,

samtidigt som den vill blicka tillbaka och få oss att omvärdera vår historia. Detta

menar Karsten Ohrt, direktör för Statens Museum for Kunst, är för att vår verklighet

och hur vi förstår den både är en problemställning som pågår i nuet men även i

dåtid.44

Fig.5. Planritning, Nedervåning och entréplan på SMK. Ur katalog Reality Check, s.4-5.

Fig.6. Planritning, Övervåning SMK. Ur katalog Reality Check, s.4-5.

                                                  
44 Ohrt, Karsten, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 5.  Sidan 5.
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Utställningen är totalt indelad i 10 zoner. Medverkande konstnärer listas i Bilaga 2. i

uppsatsens appendix. Eftersom konst och verklighet är ett stort tema har tre

underkategorier, eller huvudkapitel som det definieras i utställningskatalogen, valts

ut. Valen av underkategorier gjordes för att göra det breda temat något smalare och

mer överskådligt och är curatorernas egna val. Underkategorierna kallas

Dokuficering, Re-enactement och Objektets Rekontextualisering. Med Dokuficering

syftar Marianne Torp på en framställning av dokumentation där personliga

erfarenheter presenteras med hjälp av klassiska och objektiva former för

faktabaserad dokumentarism. Till exempel att en konstnär återberättar ett personligt

minne i form av en film som är konstruerad som en dokumentärfilm. Re-enactement

har tidigare använts inom teatern och förklarar då den form för skådespel då man

återger en historisk händelse. Man använder sig av en historisk händelse i ett

modernt skådespel. Detta begrepp har under de senaste åren även blivit använt

inom konsten. Det behöver inte nödvändigtvis syfta till en återanvändning av

historiska material i konsten, eller vara en performance utan kan även ta sin form

inom andra konstgenrer. Med Objektets Rekontextualisering syftar utställningen att

visa upp konst som använder redan existerande föremål men placerar in dem i nya

sammanhang för att ställa nya frågor.45 Detta har tidigt setts i Marcel Duchamps

utställning av en flasktorkare.46 Hon påpekar att de kategorier som valt ut för

utställningen ibland är väldigt tydliga, men ibland finner man bara spår av dem och

ibland är gränserna så flytande att vissa verk är svåra att knyta till endast en av de

tre valen.47 Marianne Torp påpekar att de givetvis hade kunnat vara helt annorlunda.

En annan curator hade kanske gjort helt andra val och således hade en annan

verklighet med nya utgångspunkter konstruerats.  Vad gäller utställningens indelning

i zoner utgör dessa ingen kronologisk ordning och inte heller en ordning av de tre

underkategorier som presenteras. Istället är årtal, tekniker och kategoritillhörighet

blandade i zonerna. Generellt kan man säga att det i Zon 1 visas videoverk, fotokonst

och installationer som berör vad som är verkligt genom verk där fotografier och

videos blivit manipulerade till en ny verklighet. Andra verk talar om representationen

av vad som är verkligt, av till exempel en nation. I Zon 2 hittar vi en installation och

videoverk som behandlar material som när de används på ett nytt sätt blir ett helt nytt

                                                  
45 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 7.
46 Alm, Lars Göran, Idéer och skapande, 2001, s 272-274.
47 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
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föremål i en ny kontext. Videoverken behandlar verklighetsåtergivning i förhållande till

drömvärldar. I Zon 3 och 4 visas installationer som vill få oss att diskutera hur vi ser

på vad som är möjligt och vad vi värderar som viktigt i vår vardag. Zon 5 är den

största zonen och där finns installation, videoverk, fotografi och fotocollage som

behandlar avsaknaden av verklighet, relationell konst men också skrämmande

realism. I Zon 6 och 8 finns videoverk och i Zon 7, 9 och 10 finns installationer av

olika slag. Under mina observationer noterar jag att det inte finns ett enda

bildkonstverk representerat.

Vid tre tillfällen har jag besökt Reality Check och det har varit nödvändigt eftersom

utställningen är så stor och omfattande. Den lilla katalog som finns vid varje

zoningång och som skall vara till hjälp vid rundvandringen, skall visa sig oumbärlig

om än något otillräcklig, för rummen är fyllda av intryck. Det är videokonst i små

mörka rum, stora installationer, hörlurar där man kan lyssna till berättelser om vissa

utvalda verk och andra intervjuer med konstnärer och curatorer. På varje sittplats

finner man högar med böcker och kataloger om konst, mestadels samtidskonst som

då är mer relevant för denna utställning. Här finner man också en mer utförlig katalog

över utställningen som förklarar alla verk mer ingående. En inspirationskälla till

utställningen har varit den stigande kritiska hållning som många känner inför källor

som tidigare var legitima former för verklighetsåtergivning, såsom

dokumentärfotografi och film. Många konstnärer menar att denna dokumentarism är

en allt mer manipulerad och iscensatt bild av verkligheten. Även vanliga människor

möts av denna framställning av en verklighet genom media och framförallt Reality-Tv.

När man på internet kan framställa sig på exakt vilket sätt man vill och kommunicera

genom ett påhittat ”jag” med andra människor, vem vet då längre vad som är verkligt

och påhittat? Då man på många sätt kan påstå att verkligheten är en konstruktion vill

alltså inte teamet kring denna utställning beskriva vad som är verkligt och riktigt, utan

istället undersöka de strukturer som formar vår relation till verkligheten. Med andra

ord, ge exempel på hur vi uppfattar vår verklighet.48 Curator Marianne Torp menar att

trots att alla verk berör ämnet verklighet och försöker eller inte försöker, förhålla sig

till den, att det är omöjligt att återge en bild av en sann verklighet. Hon säger att det

inte är möjligt att återge den som en helhet utan istället har de valt ut verk som

                                                  
48 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 7.
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behandlar delar av verkligheten och som beskriver upplevelser som sker runt

omkring oss i vår upplevda verklighet. Hon vill därför påpeka att hur man än arbetar

med en framställning av ett så brett ämne så är det omöjligt att det kan innefatta allt

och alla, istället är resultatet en subjektiv version utifrån de personer som nu varit

inblandade.49

För att anknyta till Jean Baudrillards teorier ger jag ett exempel där han diskuterar en

plats som kombinerar en hyperreell värld och simulationer. Han menar att Disneyland

är ett mycket bra exempel på en plats uppbyggt av simulationer. Detta utgår från att

platsen från början är uppbyggt av illusioner och är således aldrig verklig.50 Hela

denna värld är uppbyggd för att locka dig in att tycka att denna plats är bättre än den

”verkliga” värld du verkar i. Hela USA:s värderingar syns här upphöjda, fast i

miniatyrformat och i slutändan menar Baudrillard att Disneyland är konstruerat för att

dölja det faktum att det verkliga USA inte existerar. Kontrasten mellan fantasivärlden

Disneyland och USA får oss att tro att USA är vad som är verkligt medan det

egentligen är LA och övriga USA som är konstruerade efter modeller av simulationer.

Det är inte en falsk bild av verkligheten utan snarare finns den där för att dölja att

verkligheten inte längre finns.51

Urval
Marianne Torp betonar både i intervjun och i de texter som är skrivna till utställningen

att alla konstformer som behandlar verkligheten inte finns med här, men att de

fortfarande är viktiga. Hon ger exempel på konst som agerar mitt i det offentliga

rummet eller som nya sociala verkligheter. Dessa passade inte in i det valda temat

och deras underkategorier, men har även blivit bortvalda på grund av utställningens

storlek. På något sätt måste man begränsa sig. Fokus ligger på konstverken och

urvalet till utställningen har gjorts efter det och inte efter vilken konstnär som

producerat det. Arbetet med temat cirkulerade kring att hitta verk som dels använde

klassiska metoder men återgav verkligheten på ett nytt sätt eller som visade på just

hur verkligheten är konstruerad. På frågan om vilken verklighet det är utställningen

vill representera menar Marianne att det aldrig varit utställningens syfte att uppvisa

                                                  
49 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
50 Baudrillard, Jean, Selected Writings - Simulacra and Simulation, 1998, s. 166-182.
51 Baudrillard, Jean, Simulations, 1983, s 23-26.
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en verklighet som en sanning. Riktlinjen har varit verk som passar in kring deras

tankesätt om utställningen. Det enda man varit speciellt uppmärksam på vad gäller

urval är att medvetet välja ut kvinnliga konstnärer så att utställningen skulle

representeras av båda könen, och inte bara av män. Arbetet med utställningen har

pågått under flera år och ett mål har varit att få med så många tekniker som möjligt

även om måleriet är underrepresenterat. Vad gäller begränsningar i urvalet fanns det

en önskan om att ha med performance eller en konst som var ”här och nu”. På grund

av sinande resurser och rent praktiska problem gick detta inte att genomföra.52

                                                  
52 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
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3. ANALYSER AV VERK

3.1 Analys av Willy as DJ – fördjupning i Dokuficering

Fig.7. Gitte Villesen, Willy as DJ, 1995, video med ljud, 9:00 min. Foto: Gitte Villesen.

Fotografiet och då speciellt det dokumentärbaserade fotografiet är intressant att

diskutera när man pratar om relationen mellan konst och verklighet. Eftersom det

sedan det uppfanns på 1800-talet setts som en källa för att återge verkligheten på ett

exakt och autentiskt sätt. På senare år har dock denna uppfattning börjat ändrats. I

och med att tekniken för fotografi, men också tekniken för att manipulera och

framställa ändrade versioner av fotografiet, utvecklats har tvivel börjat resas kring

vilken verklighet fotografiet speglar. Numera kan man inte vara säker på om ett

dokumentärt fotografi berättar hela sanningen. 53 Detta är något som Marianne Torp

vidareutvecklar till när hon skriver att fotografiet idag istället närmar sig konstens

värld då det återger en upplevd verklighet som personen som tagit fotografiet skapar,

likt ett konstverk.54 Som jag diskuterat tidigare så har dagens omvärdering av

fotografi ett samband med datateknologins utveckling som inneburit att man med

datorns hjälp kan manipulera bilder och till och med skapa dem i en dator utan att

ens varit på plats och tagit dem. I Willy as DJ, kan vi konstatera att filmaren varit på

plats hos en man, men vi vet inte hur hon eventuellt manipulerat händelseförloppet

digitalt för att berätta den historia hon vill få fram.

Om produktionen av verket

Videokonstverket Willy as DJ är skapat 1995 av den danska konstnärinnan Gitte

Villesen. Det är en video med ljud som är 9:06 minuter lång och som ägs av SMK.

Verket berättar med ett enkelt formspråk en personlig historia om Willy, en bekant till
                                                  
53 Andén-Papadopoulos, Kari , Dokumentärfotografin – en genre i upplösning ur Tvärsnitt nr
2 1994, s 3.
54 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 17.
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konstnärinnan. Willy as DJ är en del av en serie personliga porträtt som Villesen gjort

av vänner i sin omgivning. Man kan säga att det är närbilder av människor som

berättar om minnen eller erfarenheter ur sin verklighet.55

Om verket

Videon inleds med att vi ser en äldre man sittande i en soffa. Kvalitén på videon

påminner om en hemmavideo och personligen tänker jag genast på någon form av

släktkalas där man tagit fram kameran och filmat närmsta släkting. Verket passar in i

dokuficeringskategorin då den i stil och grepp liknar en dokumentärfilm. Sättet att

filma på och sätta personen i fokus får oss att känna att i upplever Willys verkliga

värld. Men är det verkligen så? På många sätt är detta en manipulering av sanningen

då det är omöjligt för oss att veta hur Willy lever då vi inte känner honom. Gitte

Villesen har makten över hur hon framställer honom och den bild hon ger är den vi

tror på. Men verket är också ett bra exempel på hur konstnären gör sig synlig i sitt

eget verk och själv är aktivt deltagande. På det viset kan man börja fundera på vem

filmen egentligen handlar om. På detta sätt tänjer hon gränserna för den objektiva

dokumentären som man brukar titta på som en sanning och där relationen mellan

subjekt och regissör ofta förhåller sig på ett traditionellt sätt där regissören är mer

passiv. På många sätt blir denna förståelse än skiftning från Willy som huvudperson

till Gitte Villesen som huvudkaraktär. Detta är hennes film och Willy hjälper genom

sina minnen att berätta hennes historia. Videon är mycket karaktäristisk för den serie

av personporträtt som Villesen gjort. Det skapas en relation mellan konstnären och

subjektet och på så vis även en relation till betraktaren. Med tanke på verkets titel

förstår man snabbt att detta är Willy, huvudpersonen för berättelsen. Framför sig på

ett bord, och förmodligen stående runt om i rummet, finns mannens skivsamling och

han börjar spela sina favoritspår från vinylplattorna. Hela tiden kommenterar han,

sjunger med i texten, men framförallt så minns han. Man kan se hur han lyser upp

när han hittar en nyfavoritskiva och fastän han ofta kommenterar hur sångaren

sjunger eller hur musiken låter, så kan man se att det är sina minnen han egentligen

berättar. Man kan se hur han minns speciella stunder och det är väldigt rörande att

se honom gå in i sin egen värld. Här i det dunkla rummet sitter en man som helt

plötsligt förändras, lever upp på nytt igen och till sist kan han inte hålla sig från att
                                                  
55 http://www.artfacts.net/index.php/pageType/exhibitionInfo/exhibition/16041/lang/1. (2009-
02-03).
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börja dansa. En helt ny vitalitet visas ur Willy medan han skuttar runt på golvet och

det dröjer inte länge förrän han bjuder upp konstnärinnan Villesen till dans. Trots att

videon inte är så lång och inte egentligen har en större handling än att man får se

och höra Willy prata om sina skivor, känner man på slutet att man lärt känna honom

lite grand. På något sätt har man delat denna upplevelse med honom och man

känner igen sig själv i hans liv där han sitter och lyssnar och minns till favoritskivan.

Jag tror man fastnar av flera anledningar. Alla har vi väl det så att vi har speciella

relationer till olika sånger och skivor och artister. Musik gör något med oss, vi minns

lättare och förflyttar oss tillbaka i tiden till den gången vi hörde låten och livet var på

ett särskilt sätt. Men mest av allt så fastnar jag för den rörande tonen i berättelsen om

Willy. På något sätt få jag uppfattningen om att här sitter en äldre man som blir så

glad att någon bryr sig om hans minnen att detta är en höjdpunkt i vardagen. Han

berättar för Gitte för oss men lika mycket för sig själv.

Inne i utställningsrummet är det flera videoverk som är igång samtidigt vilket gör att

ljudupplevelsen från detta verk är något dålig. Det finns inga hörlurar för att lyssna

bättre och detta tar ifrån verket lite av den inlevelse det skulle behöva då man

verkligen får spetsa öronen för att höra vad Willy säger och vilka låtar som spelas.

Videon är dock textad om man inte uppfattar allt han talar om. Det finns också en stor

tavla bredvid den lilla TV apparat som visar filmen, där man kan läsa hela dialogen

och läsa texterna ur låtarna i den ordning de spelas upp i filmen. Det är som att se ett

manus till den film man nyss såg. Den lilla Tv som visar videon kan inte vara mer än

14tum och dess ålderdomliga karaktär bidrar till att det känns som om man sitter

hemma hos någon och ser på Willys berättelse. Videon är troligen filmad mitt på

dagen då gardinerna är fördragna och genom dem silar ett starkt dagsljus in i det

dunkla rummet. Jag gissar att man dragit för gardinerna på grund av videokamerans

bristande kvalitet. Övrig belysning kommer från en taklampa och andra naturliga

ljuskällor i rummet. Färgerna i rummet är dova och lite röda och detta skapar en lite

dämpad stämning. Färgerna är dock väldigt harmoniska och ger ett lugn åt bilden

vilket gör att blicken dras till Willy då inget i bakgrunden stör hans fokus. Trots det

låga ljudet och den mindre bra kvalitén på upptagningen kan jag inte låta bli att

fastna lite framför Willy där han sitter i sin soffa och berättar om sina skivor och

minnen kring dem. Det finns ett sånt härligt engagemang i hans ansikte när han
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berättar och mycket riktigt, helt plötsligt flyger han bokstavligen upp ur soffan och

börjar dansa till en favoritlåt.

”Manuset” gör att man funderar kring vad som är verkligt och inte. Jag undrar om det

är Willy som valt låtar och vad som sägs? Finns han överhuvudtaget eller är han bara

en påhittad karaktär? I slutändan anser jag att om man än väljer att tro att Willy är en

verklig person så kan han inte bli något annat än en konstruktion. Vi känner inte

honom personligen och är därför helt utlämnade till Villesens tolkning av hans

karaktär. Skall man hårdra det så skulle det därför vara omöjligt att göra ett porträtt

av en människa eftersom så mycket i dens omgivning spelar in i hur man tolkar

situationen. Till och med om man hade valt att ge all makt åt Willy och bett honom

spela in en egen version om sitt liv så hade han förmodligen framställt sig själv på ett

visst sätt som han ansåg fördelaktigt. På ett sätt kan man säga att alla försöka att

återge en verklighet blir simuleringar och den enda stund då vi eventuellt inte lever i

en hyperreell värld är när vi finns ensamma i nuet.

Om publiken

Som betraktare är man inte fysiskt särskilt aktiv men en relation skapas likväl till

verket. Man ler och skrattar och rörs av detta personliga porträtt och det stannar med

en medan man vandrar vidare genom utställningen.

Jag tror att de flesta kan känna igen sig i porträttet oavsett ålder eller kön då det finns

mycket att relatera till. Vissa kanske har samma favoritmusik som Willy och egna

minnen, andra kanske ser en släkting i honom. Vissa kanske ser sig själv i både hans

engagemang för musiken men kanske också genom den ensamhet som han verkar

uppleva. Skivspelaren står bredvid där en människa borde sitta och han behandlar

den som sin allra bästa vän.
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3.2 Analys av The Phonokinetoscope – fördjupning i Re-enactement

Fig.8. Rodney Graham, The Photokinetoscope, 2002, 16 mm film, 5:00 min. Foto: Rodney Graham.

När jag går in i zon 2 första gången ser den ganska tom ut. Förutom den där

intressanta vinylspelaren som står längre in i rummet mot en vit vägg. Jag närmar

mig den och på en liten skylt står: ”Var vänlig och tryck på den röda knappen och

placera pickupen på skivan”. Jag är lite skeptisk. Får jag verkligen röra grejerna här

inne? Under mitt första besök vågar jag inte men andra gången jag besöker

utställningen är jag modigare och gör som lappen ber mig. Till höger om

vinylspelaren finns en ingång och när jag placerar pickupen på skivan hör jag hur

musik börjar spelas där ifrån. Jag går in i rummet och på en filmprojektion på väggen

på andra sidan rummet börjar en historia berättas. Musiken är väldigt fin och

romantisk på något sätt även om den skiftar i karaktär ibland och blir lite mer

betänksam i partier. Den skapar i båda fallen en harmoni med filmen där vi ser en

man cykla runt i en vacker vårlik park en solig dag. Han stannar till på olika platser,

verkar fundera över saker och ting och cyklar vidare. Filmen skiftar mellan

helbildsklipp på mannen på cykeln i de vackra omgivningarna till närbilder på

antingen mannen eller cykeln, de två huvudpersonerna som det verkar, i filmen.

Musiken skapar en rofylld stämning och det verkar vara en fin cykeltur mannen är ute

på, nästan som en upptäcktsfärd. Det är i alla fall helt klart att han inte är på väg

någon särskild stans. Han verkar bara vara i nuet. Filmens färger är mustiga och
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starka, men mjuka och varma. Färgerna i kombination med musiken gör att man

snabbt lever sig in i denna cykelfärd och på många sätt önskar att man var med.

Om produktionen av verket

Genren Re-enactement kommer från början från teaterns värld men har under

senare år vuxit sig allt större inom konsten som egen praxis. Det innebär inte bara att

man återanvänder äldre material utan också att man sätter dem i ett nytt

sammanhang där de omvärderas och reaktualiseras. Eftersom det äldre materialet

utgår från konstnärens erfarenheter och livssituation blir det historiska något nytt och

personligt man kan relatera till. Redan i skapandet av en re-enactement finns en kritik

som betänkts av konstnären eftersom han eller hon synat materialet med nya ögon.

Och det är just denna personliga interaktion som är det viktigaste inom praxisen. Inte

att man återanvänder ett redan befintligt material utan istället vad man skapar utifrån

sig själv och vad man på så sätt berättar.56 Jag valde att analysera detta verk, då jag

fastnade för det vid mitt andra besök på utställningen. Det är ett av de få verk som

visas där man som betraktare fysiskt får ta del av upplevelsen.

Verket består av en 16 mm. film som är 5 minuter lång och innehåller en skivspelare

med tillhörande vinylplatta med musik som är 15 minuter lång. Verket ägs av 303

Gallery i New York. Idén bakom verket är inspirerad av två personer, den ena

vetenskapsmannen Albert Hofmann som uppfann drogen LSD år 1938.57 När han en

gång var påverkad av drogen sägs det att han påverkad av drogen cyklade hem från

laboratoriet på en spektakulär cykelfärd som var resultatet av den första människan

som upplevde detta rus.58 Den andra personen som inspirerat honom är också han

en uppfinnare nämligen Thomas Edison. Han var den som först kombinerade den

rörliga bilden med ljud och är på så sätt en förfader till den moderna filmen.59 Båda

inspirationskällorna kan ju på olika sätt kallas stimulerande för den mänskliga

fantasin samtidigt som Edisons uppfinning på den tiden utropades som höjden av

realism. I The Phonokinetoscope får vi följa konstnären som här själv är påverkad av

                                                  
56 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 22.
57 LSD, Nationalencyklopediens Databas: http://databas.bib.vxu.se:2104/lang/lsd (2009-06-
01)
58 NNDB, Albert Hofmann: http://www.nndb.com/people/613/000022547/ (2009-06-01)
59 Thomas A. Edison, Nationalencyklopediens Databas:
http://databas.bib.vxu.se:2104/lang/thomas-a-edison (2009-06-01)
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LSD, när han cyklar runt i parken Tiergarten i Berlin.60 På detta sätt tar Rodney

Graham två historiska händelser och gör dem till sin egen re-enactment.

Om verket

Min egen medverkan i konstverket är något av det jag minns mest. Det är jag själv

som styr när filmen skall starta och eftersom musiken 10 minuter längre än filmen,

kan jag placera pickupen vart jag vill på skivan och få en ny upplevelse av filmen.

Musiken ändrar karaktär och är inte synkroniserad till filmen vilket påverkar ens

uppfattning otroligt mycket. Senare läser jag i informationen att det både är Rodney

Graham själv som komponerat musiken samt är huvudpersonen i filmen. Vad gäller

hans tillstånd, att han är hög på LSD, så är det inte något man upplever i filmen.

Drogen eller ruset skildras inte på det viset utan man får anta att han är påverkad då

det inte är något som direkt märks. Rent stilistiskt liknar The Phonokinetoscope

dokumentärgenren och utan informationen om bakgrunden till verket är det just en

berättelse om en man som cyklar i en park. Detta verk är ett otroligt bra exempel på

hur viktigt det är att få en nyckel till viss samtidskonst för att kunna skapa en relation.

Verket är inte typiskt för Rodney Graham då han annars brukar framställa ganska

konstruerade filmer med kulisser och kostymer som bearbetar västerländska figurer

som till exempel: cowboyen. 61 Även om han är inspirerad av Hofmann så är det mer

den effekt som hans uppfinning har på människor som är färgsättande och Graham

lägger ingen vikt på vetenskapsmannen i sig.62 Vad som är verkligt i denna video och

inte är helt omöjligt att avgöra. Återigen är vi helt utlämnade till Rodney Graham och

hans konstverk. Känner man inte Graham personligen eller om man inte varit i

Tiergarten, Berlin, personligen så finns det ingen möjlighet att avgöra ifall denna man

och plats är vad den utgör sig för att vara. Graham skapar här en egen verklighet, ett

litet universum där allt han företar sig är simulationer. Han refererar till historiska

händelser men eftersom han gör sin egen tolkning av dem finns det inget verkligt

med dem. Det mest verkliga är att Graham påstår sig ha tagit LSD i videon, men inte

heller det är någonting som vi åskådare kan konfirmera.

Om publiken
                                                  
60 Visit Berlin, Tiergarten Bildarkiv, bild 3: http://www.visitberlin.de/cgi-
bin/sehenswertes.pl?id=13452&sprache=english (2009-06-01)
61 Lund, Janna, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 94.
62 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 25-26.
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Verket är ett typexempel på relationell konst där det skapas en relation mellan

konstverket och publiken genom att man bjuds in att medverka.

Relationen byggs upp mellan konstnär, verk och betraktare där betraktaren kan ses

mer som en medskapare genom att vi är den som startar verket; utan publiken, inget

konstverk. På så sätt skapas en dialog, helt enligt Nicolas Bourriads teorier om en

konst där en egen plats där utbyte mellan människor och deras uppfattning och

deltagande i konsten skapar gemenskap.63

                                                  
63 Ibid, s. 17.
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3.3 Analys av Please Keep Quiet – fördjupning i Objektets Rekontextualisering

Fig.9. Michael Elmgreen och Ingar Dragset, Please keep Quiet, 2003, vaxfigurer, sjukhusinteriör,

diverse objekt. Foto: Michael Elmgreen och Ingar Dragset

Om produktionen av verket

Please Keep Quiet är in installation av vaxfigurer och sjukhusmiljö skapad av Michael

Elmgreen och Ingar Dragset 2003. Verkets poäng är just att bryta mot vad man

förväntar sig av ett museum och som det förefaller sig visar det sig att det mänskliga

beteendet i de båda offentliga rummen förefaller vara ganska lika. Inom konstvärlden

har det varit känt att placera in bruksobjekt på institutionen och kalla det konst ända

sedan Marcel Duchamp introducerade sina ”Ready-Mades”.

På utställningen Reality Check har verk som dels använder kända objekt men kanske

också föreställningen och uppfattningen om vissa saker och placerat in dem i en ny

kontext för att skapa debatt. Rekontextualiseringen här syftar inte så mycket till en

fysisk förflyttning som ett förändrat sammanhang. I denna återanvändning ligger en

kritisk potential, markör av olikheter men också en reflektion över institutionen. Det är
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inte så mycket ett uppror som en reflektion över hur verken behandlas i institutionella

konventioner.64

Om verket

När jag letat mig upp till den våning där den tionde och sista zonen skall finnas möts

jag av en dörr som skiljer sig lite från de andra dörrarna jag öppnat här på museet.

Dörren är vit med två rektangulära fönster i ansiktshöjd och innanför skymtar ett vad

som verkar vara, vitt tomt rum. När jag puttar upp svängdörrarna möts jag av en

brutal tystnad. Synen som möter mig får mig att rycka till, för trots att jag läst på i

förväg vad som väntar mig härinne så var jag inte beredd på hur verkligt det skulle

kännas. Jag har klivit in i en sjukhusmiljö och i tre av de fyra närvarande sängarna

ligger tre människor. Jag skulle kunna svära på att de är levande och jag vågar inte

riktigt gå nära för att se om jag har rätt eller inte. Ett obehag sköljer över mig, det

känns som om jag är någonstans där jag inte får vara. Jag läser i katalogen igen:

människorna är gjorda av vax. Jag tar det som en affirmation att jag kan söka mig

något närmre för att inspektera figurerna men deras likhet med en riktig människa är

skrämmande då de till och med har ögonfransar. Alla tre figurerna sover och när jag

tittar mig runt om i rummet finns det faktiskt ingenting som ger sken av liv och jag

känner mig väldigt olustig. Det känns som om jag smyger på dessa stackars

människor och efter att ha vistats en stund till i rummet känner jag att jag måste ut

därifrån. Trots att man kan läsa på innan kan man inte förbereda sig på hur det är

och den förväntade reaktionen om tystnad är helt oundviklig.

Om publiken

Vaxfigurerna i sängarna är, trots sitt otroligt mänskliga utseende inte modulerade

efter verkliga personer. Installationen skapar genom den förvåning man känner, ett

möte med sin publik. Här inne på museet förväntar man sig verkligen inte att möta en

sjukhusmiljö. Det uppstår dessutom en märklig förening mellan den atmosfär som

kan karaktärisera ett museum och den anonyma stämning som sjukhuset framkallar.

Det sker helt enkelt en krock mellan två offentliga rum, eller föreställningen av dem.

Elmgreen och Dragsets intresserar sig för hur rummen vi lever i är med och

strukturerar våra handlingar, upplevelser och relationer och verket får en att fundera

                                                  
64 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 28.
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över hur man beter sig och agerar i dem.65 På många sätt utmanar installationen

konstinstitutionen. Verklighet och konst prövas ofta att integreras i dessa två

konstnärers installationer. Genom att återskapa vissa miljöer försöker man vrida och

vända på vardagliga föreställningar och genom att ifrågasätta och placera objekt i

nya kontexter vill de vara med och ändra på de sociala konventioner som finns i

samhället.66 Inne i rummet är det knäpp tyst och alla besökare som kommer in verkar

vara på helspänn. De andra besökarna inklusive jag själv, vågar knappt prata, titta

eller röra något. Denna fiktion är så verklig att det skapas en ny verklighet inne på

konstinstitutionen. Nu befinner vi besökare oss helt plötsligt på ett sjukhus och vi är

inte helt säkra på och vaxfigurerna i sängarna kommer att röra på sig eller inte.

Detta verk går att koppla ihop med Jean Baudrillards teori om att simulera en

händelse. När man simulerar låtsas man att man har något som man egentligen inte

har, men det handlar om något mer än att bara ljuga eller låtsas. För att beskriva

processen av vad simulacra innebär ger Baudrillard exemplet på skillnaden mellan

att ljuga att man är sjuk eller att simulera en sjukdom. Han menar att om en person

ljuger om att hon/han är sjuk så lägger sig denna förmodligen i sin säng och låtsas

vara det, medan en person som simulerar en sjukdom fabricerar i sig själv samma

symptom som om sjukdomen var verklig. När man hittar på eller låtsas är

verkligheten hel, bara kamouflerad bakom personens lögner. En person som

simulerar svävar mellan verkligt och overkligt eftersom han/hon simulerar ”verkliga”

symptom, är personen sjuk eller inte?67 Alltså, är det här en sjukdomsmiljö eller inte?

Är vi kvar på SMK eller har vi förflyttat oss? Varför beter vi oss härinne med samma

vördnad och respekt som vi skulle göra i en sal med svårt sjuka människor? Är det

här verkligt eller inte?

Vad som är tydligt när jag observerar besökare som kommer in i rummet är att det

snabbt skapas en personlig relation till verket. Många kanske kopplar det till sin egen

verklighet och tänker på en anhörig som ligger på sjukhus eller som har legat på

sjukhus. Reaktionerna är mycket blandade, alltifrån glada miner från en konstpublik

som inte förväntar sig att hitta en helt ny miljö bakom stängda dörrar, till sorgsna eller

                                                  
65 Ibid, s. 33.
66 Ibid, s. 33.
67 Baudrillard, Jean, Selected Writings - Simulacra and Simulation, 1998, s. 170.171.
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nedstämda miner som talar om ett svårt minne. Please Keep Quiet är ett bra

exempel på den relationella estetik som Nicolas Bourriaud talar om för här kan man

se på plats hur konst berör.
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4. KONSTPEDAGOGIK

Det är inte alltid så enkelt att som betraktare uppfatta ett möte med en viss typ av

konst. Många känner sig vilsna och borttappade och därför är det viktigt att

utställningsarrangörer genomför flera pedagogiska anpassningar.68

Relationen mellan konstverket och publiken är något som Nicolas Bourriaud talar om

i sin bok Relational Aesthetics. Han menar att det som sker mellan betraktare och det

verk som betraktas måste vara en kommunikation. Liknande den som pågår överallt i

dagens samhälle och konsten kan inte längre vara ett undantag.  Nyckelordet är

interaktivitet och kravet på den kommer både inifrån konstvärlden och utifrån den

tilltänkta publiken. Relationen byggs upp mellan konstnär, verk och betraktare där

betraktaren kan ses mer som en medskapare än något annat. När konst inte förstås

eller uppfattas överhuvudtaget är det oftast för att mötet aldrig har skett.69 Konst har

alltid varit relationellt ämne och en grund för dialog. På en utställning finns alltid en

chans för en direkt diskussion och på så sätt skapas ett minisamhälle där och då. Ett

exempel på detta är Jens Haanings verk ”Turkish Jokes” som placerades ut på

Nørrebro i Köpenhamn 1994. Det var en stor högtalaranläggning som spelade upp

turkiska skämt, på turkiska så klart, i ett mycket invandrartätt område. De enda som

förstod skämten var de människor som kom från Turkiet och deras skratt och relation

till verket skapade ett litet minisamhälle där och då. Verket var även en ganska rapp

kommentar till den danska immigrationspolitiken och den danska politiken som

värnar om sitt land Danmark så till den milda grad att de inte vill släppa in någon

annan. Men även konsthallen kan bli en sådan miljö, menar Bourriaud. Det blir som

en egen plats där utbyte mellan människor och deras uppfattning och deltagande i

konsten skapar gemenskap.70

När skapas då relationen till publiken under Reality Check och när uppstår mötet

mellan besökare och konstverk? Utställningen är stor och omfattande vilket innebär

en del problematik rent pedagogiskt. För Marianne Torp och Marianne Grymer

Bargeman, konstförmedlare som varit med och arbetat med denna utställning, så har

                                                  
68 Arvedsen, Karsten, Innehåll: Konst. Installation/tablå, 2003, s.  8.
69 Bourriaud, Nicolas,  Relational Aethetics, 2002, s. 11-16.
70 Ibid, s. 17.
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det varit viktigt att folk inte ska känns sig dumma. De har strävat efter att inte vara

belärande utan lämna det väldigt öppet för besökarnas egna tolkningar av verken.

Faran med detta är att publiken kan känna sig borttappad och detta är var en mycket

svår balansgång.71 Det material man har att tillgå under utställningen och som inte

kostar pengar, är en liten katalog som är en miniatyr av det större originalet. Denna

minikatalog inleds med en kort introduktion till utställningen och dess tema samt en

beskrivning av de tre underkategorierna skrivna av utställningens curatorer Marianne

Torp och Marianne Grymer Bargeman. Efter det följer en verkslista över alla verk och

vilka zoner de finns i. Det varierar mycket vilken information man får ut av den lilla

katalogen. Till vissa verk finns en liten förklaring till vad konstnären vill förmedla

medan det till andra till andra bara finns namn och kort information om konstnären.

Ibland följs texterna av ett kort citat, antingen av konstnären själv eller av en person,

ofta filosof eller teoretiker, som berör konstverkets tema på ett eller annat sätt.

Katalogen avslutas med en kort beskrivning om hur utställningsteamet har gjort

urvalet av konstnärer till utställningen. Den stora 144 sidor långa katalogen finns

betydligt mer information. Där finns texter som både tydligare och mer djupgående

beskriver utställningen tema, teorier kring verklighet och de tre underkategorierna.

Här finns också en djupare beskrivning av alla verk i texter skrivna av

curatorassistenten Janna Lund. Denna katalog finns som låneexemplar i varje zon,

på olika bänkar och läsplatser. Varje onsdag, lördag och söndag ordnas visningar av

hela utställningen av guider. Tyvärr är detta ett material jag inte hinner ta del av, då

jag lyckas besöka utställningen på alla veckans mellandagar.72

4.1 Willy as Dj, The Phonokinetoscope och Please Keep Quiet

Det konstpedagogiska materialet för de tre verk jag valt ut för analys tillhör de verk

som är bättre beskrivna i utställningsmaterialet. Willy as Dj har i den mindre

katalogen en bra liten text som förklarar att den handlar om att se på dokumentärfilm

på ett nytt sätt. Det beskriver hur Gitte Villesens film vill bryta ned konventionella

relationer mellan det filmade subjektet och betraktaren. I den större katalogen finns

en text som går djupare in på begreppen, dokumentärfilm, verklighet och relationerna

mellan konstnären och dess verk. Texten förklarar konstnärens perspektiv, den

                                                  
71 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
72 Observation från utställningen.
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blandar inte in teorier om hur man ska se på verket utan ger bara den information

man behöver. The Phonokinetoscope är också välbeskrivet i den mindre och större

katalogen. I den mindre katalogen finns även ett citat från konstnären själv där han

förklara sin fascination för berättelsen som ligger bakom. Även om verket kan verka

abstrakt finns det en tydlig pedagogisk ingång här och man får verkligen ta del av

berättelsen. Även Please keep Quite har en bra ingång i den mindre katalogen och

besökarna görs uppmärksamma på att det handlar om att synliggöra hur vi har en

viss typ av förväntningar på en viss typ av rum. I den stora katalogen beskrivs mer

ingående relationen till historiska verk och även hur installationen kan uppfattas som

en kritik mot institutionen.

Det konstpedagogiska materialet har målet att möta folk där de är och visa respekt

för deras egen kunskap. Fokus har legat på att förmedla konst och inte tvinga den på

publiken.73 Detta är vad Anna Lena Lindberg kallar ”Konstpedagogikens dilemma”.

Den står och väger mellan två inkompatibla sätt att se på konstförmedling:

uppfostrarhållningen och den karismatiska hållningen. Uppfostrarhållningen tar

avstamp i tron att besökaren inte har någon direkt kunskap utan är som en tom sida

som pedagogen skall fylla med rätt information. Den strider helt mot den relationella

estetik som Nicolas Bourriaud förespråkar då mottagaren egentligen inte är med och

kommunicerar utan bara lyssnar. Den karismatiska hållningen har en mer romantisk

syn där upplevelsen av konst är baserad på vad man känner när man upplever konst.

Konstverket skall på något vis tala direkt till betraktaren och relationen skall uppstå

bara genom att man ser på tavlan och ”känner in den”. Problemet här ligger

naturligtvis i att man underminerat allt vad pedagogik heter, istället för att se på de

kvalitéer som god pedagogik faktiskt kan bidra med i en konstupplevelse.74 Ett

innovativt förmedlingsexempel som SMK arbetar med är deras samarbete med ULK

(Unges Laboratorier for Kunst).75 Genom ULK är ungdomar mellan 15-20 år

”anställda” för att hjälpa till att förmedla konst till jämnåriga. Till denna utställning har

de arbetat fram en pod-cast som man kan låna och lyssna på när man vandrar runt i

museet. Reality Check har visat sig locka en generellt mycket yngre publik än vanligt,

vilket varit mycket glädjande enligt Marianne Torp. Att fånga upp intresset hos de
                                                  
73  Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
74 Lindberg, Anna Lena, Konstpedagogiken dilemma, 1991, s. 16-17.
75 Unges Laboratorier for Kunst: ett konstcommunity för unga som intresserar sig för konst.
http://ungeslaboratorierforkunst.dk/page.asp?key=2. (2009-01-07).
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unga är otroligt viktigt och på museum och gallerier finns en kunskapsbank som Tine

Seligmann och Frants Mathiesen vill likna vid vilket bibliotek eller sökmotor på

internet som helst. De menar att det finns ett enormt stort inlärningsmaterial för barn

och unga att hämta på konstmuseet då alla nya tekniker och uttrycksformer gör det

till en plats för reflektion och utbyte av individuella erfarenheter. De anser att man

skall sluta fråga sig vad konstnären vill säga med verket och istället fråga sig vad

man kan säga till varandra utifrån verket. 76

Reaktionerna kring utställningen har varit både positiva och negativa. För att få en

direkt kontakt med besökarna skapades en blogg kring utställningen där besökare av

hemsidan kunde föra en direkt dialog med den anställda konstpedagogen och

museivärden Rasmus C. Olsen. Den har dessvärre inte blivit utnyttjad lika mycket

som de hoppats på. En museivärd har även funnits tillgänglig vid utsatta tider för att

besökarna skall kunna ställa sina frågor direkt till honom. Idéen med det är inte så

mycket att ge rätta svar som att skapa en diskussion kring verken. Även detta

gensvar har varit något svagt då många är väldigt försiktiga.77

Utställningsteamet har enligt Marianne Torp arbetat mycket med att göra

omgivningen mindre formell men det har varit en svår uppgift.78 Helene Illeris skriver

hur man kan uppleva att befinna sig i ett konstmuseum då hon nämner just känslan

av att kliva in i en annan värld. På konstmuseet finns det både skrivna och oskrivna

regler om hur man skall bete sig vilket oftast innefattar tystnad och en vördnad inför

det faktum att man är i en historisk byggnad. Detta kan härledas redan till

arkitekturen av det klassiska konstmuseet som ofta är byggda så de skiljer sig

radikalt från omgivande byggnader. Läge och storlek skall ge ett imponerande yttre

skrämmer man nästan besökare till kontemplation inför verken. 79 Även andra har

varit inne på samma bana, däribland Carol Duncan som beskriver museibesöket som

en nästintill rituell handling där människor långsamt rör sig runt och betraktar verken,

som vid en religiös ceremoni.80

                                                  
76 Seligmann, Tine och Mathiesen, Frants (red.): Mødesteder – Formidling af Samtidskunst,
2004, s. 7.
77 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
78 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
79 Illeris, Helene. Performative Positioner i Kunstpædagogik, 2003, s. 15.
80 Duncan, Carol, Civilizing rituals. Inside Public art museums, 1995, s. 7-21.
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5. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION

5.1 Sammanfattning

Mitt syfte har varit att undersöka utställningen Reality Check och hur de arbetat fram

temat konst och verklighet genom att ta reda på hur institutionen, SMK, gjort urvalen

av konstnärer och verk. Jag har undersökt hur de rent konstpedagogiskt arbetat för

att nå ut till sin publik.  Jag har fördjupat mig i olika teorier om begreppet verklighet

och placerat in dessa i relation till tre medverkande konstverk.

Utställningen
Att välja ut verk som har något att kommunicera och som kanske öppnar upp

publikens ögon för en ny syn på någon annans verklighet har varit viktig för arbetet

med utställningen Reality Check och det har aldrig funnits några medvetna tankar

kring att utesluta en viss typ av konst.81 För att komma närmare utställningens tema

valde jag att analysera tre verk som var och ett representerade de tre

underkategorier som valts ut av curatorn Marianne Torp. I min första analys av verket

Willy as Dj har konstnärer Gitte Villesen lekt med begreppet verklighet genom att

ifrågasätta genren dokumentärt fotografi och film. Verket balanserar på gränsen till

att verka vara iscensatt och att vara helt spontant taget ur verkligheten. Det

representerar väl sin kategori Dokuficering på det sättet att det reser frågor kring hur

det överhuvudtaget går att vara objektiv i en återgivning av verklighet och

dokumentärfilm. I min andra analys av verket The Phonokinetoscope återupplevs en

verklighet genom att konstnären Rodney Graham ger liv åt en historia om

vetenskapsmannen Albert Hoffman. Kategorin Re-enactment ska innehålla verk som

tar upp en historisk fråga och placerar den i en ny kontext. I verket leker Graham

med dåtiden men han skapar även en relation till sin publiks verklighet genom att

aktivera dem i verket. Utan publik inget konstverk, och ingen nyskapande verklighet. I

den sista analysen berör verket Please Keep Quiet vår verklighetsuppfattning. Verket

blir startskottet på en diskussion om olika rum och institutioner och hur vi vanligtvis

agerar i olika sammanhang. Inom kategorin Objektets rekontextualisering vill

Marianne Torp skapa en debatt genom att placera kända objekt i en ny kontext. När

Ingar Dragset och Michael Elmgreen placerar en sjukhusmiljö inne i en

                                                  
81 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.



43

konstinstitution öppnar det våra ögon för den tystnad som sprider sig i ett sådant rum.

De vill på detta sätt belysa att den vördnad vi visar inför en sjukhusmiljö liknar den

som besökare visar på en konstinstitution. Alla tre verk behandlar alltså olika

verkligheter samtidigt som de anknyter till den verklighet som jag befinner mig i när

jag besöker utställningen. Precis som Nicolas Bourriaud efterlyser så skapas här en

relation mellan publik och konst. Alla tre konstverk är också vad Jean Baudrillard

skulle kalla simulationer av verkligheten. Han menar att alla händelser är simulationer

av riktiga händelser och att gränsen för vad som är verklighet och fiktion idag är

nedbruten. Konstverken berör inte längre en fråga om imitation eller parodi, utan

snarare en fråga om att ersätta tecken av det verkliga. Konstnärerna har ersatt

verkliga processer med dess konstruerade dubbletter.82

Konstpedagogik
Det viktigaste för konstpedagogerna som arbetat med utställningen har varit att inte

skriva folk på näsan utan istället öppna upp för en dialog och möta besökarna på

deras kunskapsnivå. Samtidigt har det varit viktigt att ge de nycklar som krävts för att

ge en ingång till alla verk. Ett intressant avsnitt i den mindre katalogen är det som

kallas Check-in för den snabbe, där den besökare som har bråttom, och inte hinner

gå flera timmar på utställningen får en kortare verkslista med verk som curatorn

anser vara de mest väsentliga för de olika underkategorierna och temat. Detta blir en

intressant detalj eftersom denna begränsning måste anses vara helt subjektiv ur

curatorns syn på utställningen. Samtidigt kan man se det som en tjänst, eftersom att

man, trots att man har bråttom, kan få en bild av det som visas på utställningen. Det

säger även mycket om den tid vi lever i. Jag har svårt att se att upplevelsen av konst

förr värderades på det sättet att man ens övervägde idén om att inte ”hinna med” att

se en utställning. Den större katalogen är däremot mycket utförligt gjord. Däremot är

den otroligt stor och otymplig, och även om en besökare skulle vilja köpa den och

bära med sig den runt så riskerar denne träningsverk i armarna på kuppen. En

enklare lösning hade varit en mindre mp3-spelare som man kunde låna med sig runt

där hela den stora katalogen hade funnits inläst på olika språk och där man enkelt

kunde navigera genom katalogens avsnitt. De utplacerade vakterna som finns i alla

zoner är en otrolig tillgång som dessvärre inte uppfattas som hjälpsamma guider utan

enbart som vakter. Deras uniform och framtoning får dem att snarare verka finnas på
                                                  
82 Baudrillard, Jean, Simulations, 1983, s 4.
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plats för att se till att ingen uppför sig störande, än att berätta och vägleda

besökarna. Vid mitt andra besök känner en museeivärd igen mig och frågar mig

varför jag antecknar så flitigt när jag iakttar verken. Det skall visa sig att han är

mycket påläst om många av konstverken och blir en stor hjälp för ett meningsfullt

besök på museet. Däremot borde en atmosfär där anteckningar och diskussioner

uppmuntras istället för ifrågasätts skapas genom att museeivärdarna hade en mindre

strikt framtoning. Museets hemsida är också ett verktyg för institutionens

konstpedagogik. Här används en blogg för att kontinuerligt uppdatera sina besökare

på vad som sker under utställningsperioden och här kan man också ställa frågor till

en museiintendent. Allt detta är viktiga och bra verktyg för att nå ut, men som

Marianne Torp konstaterar har det inte används så mycket som de hoppats på.83

Personligen anser jag att det bara är en tidsfråga. Museet kunde i och för sig

tydligare marknadsföra sin hemsida som ett bra verktyg, men jag tror att det handlar

mycket om att folk inte är vana att använda sig av den metoden. Dagens konstpublik

vill ha en fysisk katalog att hålla i. Inom några år tror jag att vi kommer att se en

förändring och den konstpedagogiska kommunikationen mellan besökare och

institution kommer till stor del att ske på internet eller digitalt.

I tidigare kapitel har jag diskuterat hur SMK är en äldre institution och att dess

byggnad försvårar uppgiften att visa modern samtidskonst. Detta påstår jag för att

arkitekturen är så klassisk och grandios vilket Anna Lena Lindberg, Carol Duncan

och Helene Illeris alla menar är något som påverkar besökare och deras

förväntningar på en konstinstitution. Med den fasaden förväntar man sig mycket när

man kliver in.  SMK lyckas trots allt ganska bra med att konstpedagogiskt leda sin

publik genom den moderna konsten. Det finns en stor vilja att nå ut i det

konstpedagogiska materialet men det präglas också av den rädsla som curatorer

upplever om att berätta för mycket för sin publik och skriva dem på näsan. Denna

rädsla har gjort att många viktiga verk i Reality Check  förbises på grund av att man

inte får tillräckligt med information för att kunna göra den personliga koppling som

behövs för att kunna relatera och som Anna Lena Lindberg menar, identifiera sig

med det som visas.

                                                  
83 Intervju med curatorn på SMK Marianne Torp, 2008-12-17.
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5.2 Avslutande diskussion

Det är inte alltid så enkelt att som besökare av en konstutställning uppfatta ett möte

med en viss typ av konst. Många känner sig vilsna och borttappade och därför är det

viktigt att utställningsarrangörer genomför flera pedagogiska anpassningar.84 Enda

sedan människan började tala om konst har diskussionen om vad som är konst

försiggått. Meningsskiljaktigheterna håller än idag liv i den stundtals hetsiga debatten

som om man hårdrar det egentligen handlar om tycke och smak. Samma sak är det

med verkligheten. Detta oöverskådliga begrepp är liksom frihet och kärlek otroligt

abstrakt. Det är också väldigt subjektivt då alla människor har en upplevelse om sin

egen verklighet som utgör ett komplext förhållande med den allmänna verkligheten.

Det är därför svårt att göra verkligheten till ett begrepp, istället får man peka på delar

av den som normer. Delar av ett större sammanhang som bara är exempel på en

verklighet.85 I slutet av 1980 talet flyttades fokus från förhållandet mellan

upphovsmannen och verket till förhållandet mellan verk och mottagare.

Begreppsparet original/kopia dekonstruerades, liksom begreppet representation och

uppfattningen att det är möjligt att göra en distinktion mellan verket och dess

kontext.86 Konstens förhållande till vardagen har beskrivits som paradigmatiskt för

decenniet. Flera verk skapades utanför det traditionella museeirummet, ofta i ett

väldigt offentligt rum och som var förknippat med alldaglighet och vardagsliv.87 Ofta

är konsten mer än bara en kopia eller efterlikning av verkligheten då den återger

något vi kanske inte själva fått upp ögonen för ännu.88

Reality Check är en konstutställning som vågar närma sig ett brett tema trots att

arbetsuppgiften kan tyckas omöjlig. Förberedelserna har pågått i mer än två år innan

det slutgiltiga resultatet stod färdigt och utställningen är därför genomtänkt och

välformulerad med sina begränsningar i underkategorier. Curatorn och andra

medarbetare poängterar att det inte handlar om att representera en verklighet, utan

istället att visa olika synsätt och tolkningar av den. De hävdar aldrig att de skall svara

                                                  
84 Arvedsen, Karsten, Innehåll: Konst. Installation/tablå, 2003, s.  8.
85 Sørensen Reinhold, Alfred, Kunst og frigørelse. – Om oplevelse og dialog i den æstetiske
dimension, 1986 s. 89.
86 S 299
87 S 301
88 Ibid, s. 109.
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på frågor om vad som är konst eller verklighet utan framhåller den relation som varje

individ skapar till verken som det mest betydelsefulla. Ett problem med denna

utställning är att den vill lite för mycket. Valet av tema är väldigt brett och detta har

resulterat i många verk i ett stort museum. Flera konstgenrer är representerade,

vilket är positivt och de flesta verken har en bra anknytning till sitt tema.

Omfattningen gör dock att det blir lite för mycket för att kunna ta in. Jag besökte

museet vid tre tillfällen och hann ändå inte med att se allt. Detta beror också på att

det ibland finns lite för lite information att tillgå. Den lilla katalog som erbjuds är i vissa

fall tillräcklig men lämnar ofta mycket övrigt att önska. Till vissa verk finns ingen

annan text än dess titel, information om tillverkning och vem som är konstnär. Precis

som curatorn Marianne Torp påpekar är det ofta nödvändigt med nycklar för att förstå

samtidskonsten och konst är ofta en berättelse. Det kan vara en berättelse om en

händelse, en form eller en färg och teknik. Konstverket berättar någonting och i

många fall är det inte så lätt att förstå budskapet. Det betyder inte att det är mindre

viktigt. Jag höll själv på att överse vad som skulle komma att bli ett av mina

favoritverk på hela utställningen; för att ge ett exempel på hur bristande information

kan få en att missa viktiga verk och berättelser. Detta var ett fotoalbum av Aneta

Grzesykowska och var för mig först inget annat än ett fotoalbum innehållande lite

skeva bilder på en familj och någons liv. Så fort jag genom informationen fick veta

vad verket ville berätta och vilka tankarna som fanns bakom hade jag helt plötsligt

konst framför mig. En konst som ville säga något och som hade en historia. Konst blir

inte konst förrän betraktaren upplever en slags relation, en samhörighet. Det behöver

inte alltid vara positivt, men jag vill finna något i verken som berör mig. Jag kan inte

låta bli att fundera på hur många verk jag i mina dagar förbisett på grund av bristande

pedagogikiska insatser från de ansvariga på museet.

Under mina observationer av Reality Check har jag personligen upplevt, men även

noterat hur andra besökare följer den ritualliknande procedur som Carol Duncan

presenterar. Inne på utställningen cirkulerar man runt för att vördnadsfullt inspektera

konsten, eller arkitekturen för den delen. Ibland blir man nämligen distraherad av

dessa väldiga och för den delen mycket vackra lokaler som med sin skyhöga takhöjd

ibland stjäl lite av uppmärksamheten och får konsten att framstå som liten. Det

formella museet, den ibland svårtillgängliga konsten och den stundtals bristande

informationen om verken gör att jag som besökare ibland känner mig något
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borttappad och liten. För även om man är konstintresserad är det två olika saker att

analysera bilder på egen hand eller inom ramen för utbildningen på konstvetenskap

på universitetet. Att ha en utbildning inom konst innebär en viss makt som Basil

Bernstein benämner i begreppen klassifikation och inramning. Klassifikation är

tillexempel ämnesuppdelningen inom utbildningssystemet och inramningen syftar till

den pedagogiska kommunikationen utformning och hur den kommuniceras.89 Genom

denna klassifikationsprincip utövas en kontroll över hur publiken skall se ut, då trots

att vem som helst kan besöka museet, gör lokalen och utställningsrummets

uppbyggnad och atmosfär att känslan av att särskild kunskap krävs för att förstå

utställningens konstverk och upplägg är ett krav. Inramningen på konstmuseet kan

ofta betecknas som svag då besökaren kan välja att uppleva konsten med egna

ögon, med hjälp av katalogen eller följa med i en arrangerad visning. Det finns ingen

kunskapskontroll men ett prestationsbeteende i hur man skall reagera på konsten

kan ändå förekomma.90  Makt utövas på det sättet att de besökare som väljer att ta

del av den givna informationen får acceptera att det som berättas är det som är

förutbestämt av institutionen.91 Att arrangera en samtida konstutställning är inte en

enkel uppgift oavsett vilken institution man arbetar på. Att nå ut till sin publik utan att

dumförklara den verkar vara ett av de största problemen inom konstpedagogiken.

Precis som Anna Lena Lindberg säger:

Konstpedagogikens nuvarande dilemma så att betraktaren blir sittande

mellan två stolar, märkta ”uppfostran” respektive ”karisma”. Han/hon riskerar

ständigt att antigen bli utan den starthjälp som skulle behövas för att

kvalificera konstupplevelsen, eller också köras över av de initierades

kvalificerade tolkningar.92

Men allt kan inte lämnas åt konstpedagogerna. Som besökare måste man sluta vara

passiv och istället hjälpa institutionerna att bryta sig ur konventioner. Man måste

våga fråga, delta och frossa i den information som finns. Konstinstitutionen och dess

publik måste mötas halvvägs och som besökare måste vi våga ta emot denna

utsträckta hand och ge oss in i den diskussion som skall forma samtidskonstens

framtid och verklighet.
                                                  
89 Lindberg, Anna Lena, Konstpedagogiken dilemma, 1991, s. 278.
90 Ibid, s. 278.
91 Ibid, s. 279.
92 Ibid, s. 340.
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Bilaga 1

Frågor till Marianne Torp, curator på Statens Museum for Kunst. Personlig intervju

den 17/12 2008 kl. 11.00 på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

• Berätta lite om utställningen.

• Hur valde ni temat ”Konst och verklighet?”

• Hur arbetade ni med temat?

• Vilken ”verklighet” är det ni vill representera?

• Hur har urvalet av konstnärer till utställningen gjorts?

• Vilka har varit inblandade i urvalet?

• Vilka begränsningar gjordes i urvalet?

• Finns det någon typ av konst som inte representeras? Varför?

• Vad har ni mottagit för reaktioner på utställningen?

• Om ni skulle göra om utställningen idag; skulle ni göra något annorlunda?

• Hur brukar ni arbeta med teman vid utställningar?

• Vad är positivt/negativt med att arbeta med ett bestämt tema?

• Hur har ni arbetat med pedagogik kring utställningen?

• Hur möts konsten och publiken?

• Vilken relation har Statens Museum for Kunst till samtidskonsten? Vilken är er

uppgift som institution?
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Bilaga 2

Lista på medverkande konstnärer.

Zone 1: Ceal Floyer, Gitte Villesen, Annika von Hausswolff, Sam Taylor-Wood, Felix

Gmelin, Bas Jan Adler, Zoe Leonard, Aneta Grzeszykowska, Danh Vo, Walid Raad,

Joan Jones, Anri Sala, Henrik Plenge Jakobsen.

Zone 2: Peter Fischli, David Weiss, Michel Auder, Rodney Graham, Ann Lislegaard.

Zone 3: Simon Starling.

Zone 4: Chris Burden.

Zone 5: Jeppe Hein, Zoe Leonard, David Hammons, Anna Gaskell, Fred Tomaselli,

Enrique Metinides, Douglas Gordon, Matthew Buckingham, Jeremy Deller, Henrik

Olesen, Vibeke Tandberg, Judith Hopf, Felix Gonzales-Torres.

Zone 6: Pawel Althamer, Artur Zmijewski.

Zone 7: Susan Philipsz.

Zone 8: Joachim Koester.

Zone 9: Michael Elmgreen, Ingar Dragset.

Zone 10: Mike Nelson.93

                                                  
93 Torp, Marianne, Reality Check - Statens Museum for Kunst, 2008, s. 13 – 52.
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