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Den möjliga bilden 

Dan Karlholm 

Bildens natur är ett skeende eller närmare bestämt ett kommande till bild.  
En bild visar alltid att det verkliga och det overkliga, det varande och det icke-
varande är sammanflätat. Bilden är […] en ursprunglig erfarenhet av ett bortom 
sig själv, ty en bild visar sig själv som bild i och med att den avbildar, efterbildar, 
eller förebildar något annat än sig själv. Bilden är lika mycket ett simulakrum. 
Bildens gränser är bilden själv eftersom ingen bild kan avbilda sig själv och 
bilden visar sig själv i alla möjliga bilder.1 

Alla möjliga bilder. Det betyder ungefär vilka olika slags bilder som helst. 
Men om vi tar ordet möjlig på orden: är alla bilder möjliga? Eller: är bara 
alla möjliga bilder möjliga? Uttrycket ”alla möjliga” tycks formulera en 
inskränkning – många, vissa men inte alla. Men om vi tänker på alla bilder 
som finns, som alltså möjliggjorts genom att realiseras som bilder – ett ord 
som på ett tacksamt sätt innefattar både det som finns att se i eller på bilden 
och bilden själv som materiell gestalt, ungefär motsvarande engelskans 
image respektive picture – så vill jag här försöka betrakta alla dessa bilder 
som möjliga.  

Att alla befintliga bilder är möjliga framstår kanske som en omöjlig eller 
bara löjlig formulering, för att inte tala om tanken som härmed kommer till 
uttryck, men mot bakgrund av att vi i regel tänker oss möjligheternas tid 
och det möjligas sfär som något som föregår förverkligandet, bjuder tanken 
på bilden som sådan som möjlig, som alltjämt möjlig, motstånd mot var-
dagsförståndet.  

Ett villkor för att skänka påståendet att bilder är möjliga bilder – även 
sedan de blivit till, tagit form eller gestaltats – ett mått av rimlighet är att de 

1 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser: essäer om bildens filosofi & filosofins 
bilder (Göteborg: Glänta, 2011), 105, 72–3. 
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ses i sin konstitutiva dubbelhet, som Marcia i ovanstående citat talar om. 
Bilden sammanflätar det varande och det icke-varande. Bilden är själv-
refererande i grunden, det vill säga upprättar ett förhållande till sig själv 
som bild. Medan de allra flesta konsthistoriker nöjer sig med att begrunda 
vad bilden gestaltar och hur, ofta även när och varför, försöker snarare 
filosofer tänka vad det betyder att bilden gestaltar. Det handlar då om 
bildens vara, dess sätt att vara till.  

Från ett fenomenologiskt perspektiv är bilden själv verklig, sin egen värld 
och därmed, med Marcias ord, ”grundläggande relationell”, det vill säga 

ogripbar […] och oförsonlig […] med all idé om substans, bestämning, 
subjektivitet och essens. Det relationella kan inte förstås som en relation mellan 
två ting, två sakförhållanden eller två substantiella eller processuella bestäm-
ningar. Det relationella ställer begripligheten inför en gräns eftersom det rör sig 
om ett sammanfallande mellan identitet och differens, mellan att vara och att 
icke vara. När realiteten inte längre förstås utifrån en idé om föremålslighet eller 
real existens träder den fram som ’abstrakt’, den framträder som figurlös, 
gestaltlös, formlös; som rörelse, dynamik och kraft. Här kopplas abstraktionen 
främst till tidens förgänglighet och framför allt till tidens formlöshet. Här finns 
ingen romantisk idé om vare sig någon prototyp eller något förment väsen 
bakom olika framträdelser, utan det handlar om försöket att i en framträdelse 
visa hur det formlösa kommer till form.2  

Ordet form ska här inte förstås som en fast substans, lika lite som bild i 
”kommande till bild” är en sådan. Det torde snarare röra sig om formlös 
form eller formad formlöshet, med en formulering som slår fast det flyktiga 
eller förflyktigar det fasta. Detta dynamiska perspektiv komplicerar dock 
vårt umgänge med bilder, ett ord som knappt kan användas längre om vi 
förstår dess grundläggande väsen som ett grundlöst skeende. Substantivens 
substanser verbaliseras bara för att förvandlas till nya substantiv; bild blir ett 
bildande, målningen oskiljaktig från dess målande, utan att de senare orden 
entydigt förknippas med ett preparativt görande, med konstnärens arbete 
innan bilden blev till. Med Marcias synsätt fortsätter bilden att bilda, att bli 
till, att komma till bild, att ske.  

Med inspiration från Marcias utläggning om bilden i Att tänka i skisser 
vill jag alltså pröva att se en bild, ja varje bild, som alltid och för alltid en 
möjlig bild. Adjektivet möjlig väcker en rad filosofiska dikotomier till liv; 
potentiell – aktuell eller aktualiserad; virtuell – reell eller realiserad samt 

 
2 Ibid., 115. 



DEN MÖJLIGA BILDEN – KARLHOLM 

267 

kanske också latent – manifest. Problemet med dessa är emellertid att de 
bokstavligen särskiljer det som måste hållas samman. Före skiljs från efter, 
icke-varat från varat. Det första ledet tänks som tidigare än det som så 
småningom blir till.3  

Vad jag vill försöka argumentera för i denna min skiss är att bilden aldrig 
släpper sin möjlighet ifrån sig. Den färdiga bilden, som konstnären i regel 
signerat, kanske låtit rama in och lämnat ifrån sig, skänkt bort, sålt eller 
bara lämnat därhän, är också alltid fortfarande en möjlig bild. Möjligheten 
ska då inte uppfattas som förborgad inom ett föreliggande skede, då ”allt” 
tycktes konstnären möjligt och bilden – den bild som ska bli till – kunde ta 
olika skepnad; varje fläck retuscheras, varje linje raderas och varje yta målas 
över. Möjligheten hos bilden förblir ett karakteristikum hos bilden efter det 
att den kommit till. Möjligheten blir då en oskiljaktig del av bildens tillvaro.  

Jag anspelar härmed inte på möjligheten för bildens skapare att i efter-
hand, efter att bilden levererats till världen, måla om eller revidera något i 
bilden, även om detta i regel alltid låter sig göras. Bildens möjlighet är något 
mycket mer grundläggande, ja snarast motsatsen till att i efterhand lägga till 
eller dra ifrån något. Att addera till respektive subtrahera från bilden ger 
upphov till nya bilder med nya förkroppsligade möjligheter. Ordet möjlighet 
konnoterar förvisso en zon av pågående arbete, tankeprocess och skapar-
vånda, men den möjlighet jag talar om är oberoende av det föregående 
respektive efterföljande arbete en bild underkastas. En bild kan ta år att 
producera respektive väljas ut på ett ögonblick. Den konstnärliga arbetstiden 
är åtminstone sedan renässansen ingen måttstock för kvalitet, inte heller för 
den (abstrakta) kvalitet som bildens möjlighet utgör. 

Till skillnad från de gängse dikotomier jag just nämnde, och som möjlig 
kan associeras till, kan inte möjlig själv infogas i denna semantiska logik. 
Medan både det potentiella och det virtuella tänks som stadier av 
möjligheter som kan bli till, aktualiseras eller realiseras, saknar vi ord för det 
möjligas realisering som sådan – mot ordet möjlig står bara dess negation: 
omöjlig. Även om vissa fenomenologiska filosofer laborerar med verklig 
eller nödvändig som motpol till möjlig är strängt taget ordet omöjlig det 
enda möjliga ordet att mobilisera mot möjlig, åtminstone i det svenska 
språket. Trots ordets innehållsliga affinitet med potentiell, virtuell och latent 

3 ”Contrary to the traditional idea of potentiality that is annulled in actuality,” skriver 
dock Agamben, ”we are confronted with a potentiality that conserves itself and saves 
itself in actuality”. Giorgio Agamben, “On Potentiality”, Potentialities: Collected Essays in 
Philosophy, övers. Daniel Heller-Roazen (Stanford: Stanford U.P., 1999), 184. 
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saknar vi ett ord för realiseringen av dess inneboende egenskaper, för 
aktualiserad, realiserad respektive manifesterad. Vi saknar ordet förmöjligad 
i svenskan. Antingen är något möjligt eller inte, vilket leder till följande 
paradox: antingen är något möjligt, vilket det nästan alltid är oavsett sanno-
likhet, eller också – alltid en möjlighet om än sällsynt – är det omöjligt. Till 
skillnad från det möjliga, som bara nästan alltid är möjligt, är dock det 
omöjliga själv aldrig omöjligt. Skillnaden påminner om varats öppenhet 
gentemot dess förslutande, om villkorlighet gentemot ovillkorligheten, 
frihet mot nödvändighet och metaforiskt liv kontra död.  

Den senare metaforen låg Walter Benjamin varmt om hjärtat, även om 
han också ville frånkänna förbindelsen bildlighet: ”Tanken om konstverks 
liv och fortlevnad bör förstås helt sakligt och ometaforiskt. Att liv måste 
tillskrivas även annat än biologiska organismer har man antagit till och med 
i tider då tänkandet varit som mest fördomsbundet.”4 Det är nämligen inte 
naturen som borgar för liv, enligt hans sätt att se, utan historien. Det senare 
ordet bör också uppfattas lika sakligt som småskaligt; det handlar inte om 
historiens buller, krig och fred eller viljan till makt hos individer, folk eller 
stater. Det handlar hos Benjamin om verkets egen förvandling: ”i sin 
fortlevnad, som ju inte kunnat kallas så om den inte varit en förvandling 
och förnyelse av något levande, förändras originalet.” Konstverket tillskrivs 
”eftermognad”5, ett ordval som antyder en fas med inneboende ändlighet, 
då all mognad bär sin oundvikliga förruttnelse inom sig. Men med tanke på 
hur Benjamin ser på frågan om ursprung eller ursprunglighet, som inte har 
med uppkomst att göra, tycks eftermognaden kunna slå upp som en 
möjlighet i en räcka av dialektisk utveckling. ”Ursprung avser inte det upp-
komnas tillblivelse, utan snarare det som uppstår ur tillblivelsen och 
förgängligheten. Ursprunget står som en strömvirvel mitt i det varandes 
flod och suger in uppkomstmaterialet i sin rytmik.” Ursprunget reserveras 
således inte för en föregående, potentiell fas, utan blir det som liksom hos 
Martin Heidegger i Konstverkets ursprung, har möjlighet att springa fram ur 
verket. Ursprunget kopplas hos Benjamin till verkets både ”för- och efter-
historia”. Det handlar om att ”fastställa fenomenens tillblivelse i deras vara. 

 
4 Walter Benjamin, ”Översättarens uppgift”, Språkfilosofiska texter, övers. Lars Bjurman 
(Göteborg: Daidalos, 2013), 41. 
5 Ibid., 43. 
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Ty den filosofiska vetenskapens varabegrepp mättas inte i fenomenet, utan 
först i en förbränning av dess historia.”6 

Under arbetet med en bild är ett närmast oändligt antal bilder möjliga, 
särskilt i början, men endast en bild blir arbetets resultat. Att kalla den 
bilden för möjlig, som jag här dristar mig till är att göra våld på vardags-
språket, enligt vilket möjligheternas tid måste ses som principiellt avslutad i 
den färdiga bilden. Det fanns ett antal möjligheter för konstnären att välja 
mellan. I den färdiga bilden finns dessa inte längre, vilket innebär att den 
färdiga bilden enligt vardagsspråkets ofrivilligt paradoxala logik blir en icke-
längre möjlig eller o-möjlig bild. Möjligen kunde man hävda att den färdiga 
bilden realiserat en men endast en av alla möjliga bilder. I princip alla 
möjligheter har då uttömts eller förklingat i den förfärdigade bilden. En 
möjlighet skulle därmed kvarstå, låt vara i mumifierad form, vilket sam-
tidigt innebär att den möjlighet som konstnären realiserat därmed övergått 
från flyktigt till fast, rörligt till stabilt, möjligt till icke-längre möjligt eller o-
möjligt. Kanske kan varje målning, varje teckning eller skiss ses som frusen, 
som ”fotograferad” eller hejdad i steget. Detta är dock ett objektifierande 
synsätt som inte tar vara på bildens realitet eller vara, dess resurser eller 
förmågor. En färdig bild är inte färdig i bemärkelsen avslutad eller ”död”, 
utan en bild med färdigheter.  

Om vi leker med tanken på att möjliggöra verbet förmöjliga respektive 
adjektivet förmöjligad i det svenska språket, skulle vi kunna åberopa stöd 
från detta språks germanska rötter. Ordet möjlig blir möglich på tyska. Det 
mjuka, böjliga och onomatopoetiska ”j:et” i möjlig hårdnar i tyskan till ett 
”g”. En möjlighet eller Möglichkeit beskriver ett tillstånd under vilket vissa 
saker kan ske, kanske till och med under vilket vissa saker är troliga att 
inträffa. Det är möjligt att jorden imorgon går under, men det är inte troligt. 
I etymologin för möglich ligger också vermögen, förmåga (vars ”g” blivit lika 
osynligt som ohörbart i ordet möjlig), som syftar på möjligheten att kunna 
eller förmå något (etwas machen, där ”g” assimilerats till ”ch”). Förmåga 
länkar i sin tur till förmögenheter, ett slags tillgångar. Här blir emellertid en 
splittring tydlig, där det senare ordet tycks ha objektifierat det som 
fortfarande hålls öppet i förmågor. Att vara förmögen är inte bara att vara 
rik på ting eller pengar, utan framför allt att vara i stånd att, att kunna göra 
något, att vara utrustad med handlingsberedskap, kapacitet eller resurser att 

6 Walter Benjamin, ”Kunskapskritiskt företal [till Ursprung des deutschen Trauerspiels,
1928]”, 71–72. 
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företa sig något. I regel har förstås också den rike i kraft av sina monetära 
resurser denna förmåga – om inte annat genom att kunna köpa de egen-
skaper eller förmågor i form av arbetskraft som en viss uppgift eller önskan 
kräver, men detta är en vulgär utvidgning och förslutning av den öppna 
bestämningen hos förmögen. Den som äger en Rembrandtteckning kan 
därigenom betraktas som relativt förmögen, vulgärt uttryckt, men det 
viktiga för min föreliggande skiss är att oavsett detta fastslå bildens för-
mögenhet, dess kvarvarande förmöjligade möjlighet.  

Mitt resonemang handlar inte om tolkning eller tolkningsmöjligheter, 
där en bild kan förstås på en mängd olika sätt. Det handlar inte om vad som 
är möjligt att göra med eller inför bilden. En Rembrandtmålning kan som 
bekant användas som strykbräda, men det säger inget om dess karaktär av 
bild. Bilder vi kallar konst, och som jag underförstått utgår ifrån i denna 
text, skiljer sig också från andra ting genom att inte vara underkastade 
tjänligheten eller en specifik användning, förutom den mycket specifika 
användning som kan sägas bestå i det oanvändbara perceptuella umgänget.  

Det vore inte heller korrekt att säga att bilden bär på en rad möjligheter, 
som om möjligheterna vore externa tillägg till bilden. Möjligheten är 
oupplösligt förenad med bildens varastruktur. Det finns i bilden som bild 
ingen materiell grund, som alltså skulle vara fast, reell eller verklig (och inte 
bara möjlig) utifrån vilken dess otaliga möjligheter strålar. Bilden och 
möjligheten är ett. De organiska material som konstnären använt och som 
ännu finns i bilden, liksom den tid och det arbete baserat på teknik och 
kunskap som nedlagts i bilden och ännu präglar den, kan inte längre, efter 
att bilden uppstått, betraktas för sig. Alla dessa fysiska förutsättningar och 
moment har uppgått i bilden, absorberats med den. Det vore omöjligt att 
extrahera dem från bilden i efterhand. Delar av bilden kan bytas ut eller 
restaureras, vilket ger upphov till en förnyad bild, vilket i sin tur inte är mer 
eller mindre bestämmande för dess identitet än när en organisk varelse 
underkastas ett operativt ingrepp av patologiska eller estetiska skäl.  

Hela bilden kan också destrueras och därmed göras ”omöjlig” i yttre 
mening, men bilden som bild kan likväl kvarstå och ”leva” vidare som 
minne eller i reproducerad form efter dess fysiska destruktion. Om bilden 
istället skulle försvinna eller glömmas bort har den dock fallit offer för en 
tillsvidare-baserad funktionell omöjlighet i yttre mening, ett tillstånd som 
först kan upphävas om bilden hittas eller uppmärksammas igen.  

Men, om detta nu inte handlar om bildtolkning i traditionell mening, 
där bilden tas för given som sådan medan de så kallade tolkningarna, 
läsningarna och utläggningarna varierar, så talar jag utan tvekan om upp-
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levelsen av bilden såtillvida som den förenar sig med bildens framträdande. 
I de teckningar som vi kallar skisser, och som ofta är trevande utkast eller 
förberedelser till andra, mer elaborerade verk (och då oftare kallas studier), 
anar vi bildens framträdande på ett tydligare sätt än i den ambitiöst 
upplagda oljemålningen, med sina lager på lager av färgskikt och avsikt-
lighet. Bildens immanenta möjlighet är dock inte mindre i det senare fallet. 
Att verkligen studera en bild, såväl på dess ideala avstånd som ohövligt nära 
intill och tillbaka igen, leder oss att uppmärksamma vad Gottfried Boehm 
kallat den ”ikoniska differensen”, nämligen hur exempelvis en brun fläck i 
bildens nederkant är ett stycke solvarm jord och samtidigt är en kvantitet 
bränd umbra utpenslad med linolja.7 Vår upplevelse av bilden är beroende 
av uppmärksamheten mot och vetskapen om denna dubbelhet. Det folkliga 
divertissemang som kallas trompe l’oeil leker istället med möjligheten att 
bilden inte ses som bild, utan som ett stycke faktisk verklighet i vardaglig 
mening, vilket förr eller senare leder betraktaren mot en smärre chock, när 
det sedda avslöjar sig som bild. För andra bilder, de allra flesta, gäller att de 
hänger inramade på en vägg eller balanserar på socklar, vilket redan från 
början anger deras möjlighetsbetingelser som bilder att uppfatta och 
betrakta som bilder.  

Att betrakta en bild som bild skulle enligt min skissartade tankegång 
också innebära att se den som endast möjlig, där ”endast” inte anger en 
inskränkning utan ett lika allomfattande som nödvändigt tillstånd. Detta 
gäller bildens beståndsdelar såväl som dess helhet. Att se en del av en bild 
som möjlig är att förstå att denna del kunde se annorlunda ut – det är att se 
möjligheten av en annan möjlighet. Att se en del som del är att se en annan 
sak i denna del än vad man faktiskt ser när man betraktar denna del som en 
oskiljaktig del av bilden som helhet.  

Delen är en intressant komponent av bilden i kraft av dess öppna 
karaktär och lösa struktur. Delarnas antal i en bild är i princip lika oändligt 
som delens avgränsning är flytande, skiftande. Att se delen som del i en bild 
är att förstå att den inte bara kunde ha varit annorlunda utan att den också 
var det innan bilden fann sin slutgiltiga form, som paradoxalt nog inte är 
slutgiltig. Bildens så kallade färdiga eller slutgiltiga form är inte slutgiltig 
eller färdig, vilket är en definitionsegenskap hos en bild till skillnad från en 
tavla såsom ett rent fysiskt objekt (som dock i kraft av dess organiska 

7 Gottfried Boehm, “Die Wiederkehr der Bilder”, Boehm (utg.), Was ist ein Bild? 
(München: Fink, 1994), 11–38. 
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åldrande inte heller är slutgiltig i bokstavlig mening). Att kalla en tavla för 
möjlig vore meningslöst, eller endast konsthistoriskt relevant utifrån vilka 
önskemål respektive historiska direktiv, som aldrig är outtömliga, som kan 
ha förelegat inför konstverkets tillkomst. ”Allt är inte möjligt alla gånger”, 
påpekade Heinrich Wölfflin, för att legitimera konstvetenskapens arbete 
med att förklara vad som skiljer skilda tiders framställningar av olika scener 
och motiv.8 Men de bilder jag talar om här måste skiljas från både fysiska 
tavlor och konstverk (även om jag hela tiden tänker på konstverk). Vi måste 
kunna frilägga bilden (the image) i bilden eller konstverket i form av en 
oljemålning på duk (the picture), samtidigt som vi inser att detta faktiskt är 
en omöjlighet.9 Bildens är ontologiskt oskiljaktig från dess bild. Bildens 
möjlighet berör den bild som står att finna i konstverket, vars möjlighets-
betingelse i begränsad mening är dess materiella förutsättningar som gestal-
tat objekt bestående av till exempel linne, linolja och pigment, brons, gips 
eller marmor.  

Att se bilden som möjlig i verket, och bildens delar som möjliga 
beståndsdelar av bilden i verket, är att se bilden som öppen och ”definitivt 
oavslutad” med Marcel Duchamps ord om Det stora glaset.10 Det är också 
att se ”konstverkets ursprung”, inte som en historisk eller förhistorisk om-
ständighet före verket eller bilden, utan som det som verkbilden ger upphov 
till och håller öppet och som Heidegger också kallar värld.11  

Enligt Heidegger är människan en skiss, ett utkast, en möjlighet som 
bidar sin tid mot den sista möjligheten, som utgörs av döden. Bilden är 
också en skiss, ett utkast, en möjlighet, vars sista stadium, möjligheten att 
bilden helt ska upphöra att existera, också finns där. Det naturliga existens-
villkoret för en bild är dock dess ”odödlighet”, vilket både omfattar den bild 
som låter en bild framträda, och den bild som därmed framträder ur bilden. 
Att kalla denna dubbla bild möjlig skulle kunna uppfattas som alltför 
statiskt, som en fast egenskap, medan denna möjlighet snarare ska ses som 
något i bildens pågående, något som likt ett väsen aldrig helt kan fastställas.  

 
8 Heinrich Wölfflin, Konsthistoriska grundbegrepp: stilutvecklingsproblem i nyare tidens 
konst, övers. Bengt G. Söderberg (Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts, 1957), 12. 
9 T.ex. W.J.T. Mitchell, Image Science: Iconology, Visual Culture and Media Aesthetics 
(Chicago & London: The University of Chicago Press, 2015), 16–8. 
10 T.ex. Thierry De Duve (red.), The Definitely Unfinished Marcel Duchamp (Halifax: 
Nova Scotia College of Art and Design, 1991). 
11 Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: 
Daidalos, 2005). 
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Det är inte troligt att mina utläggningar lägger något väsentligt till Marcias 
essäer, men helt omöjligt är det inte.  




