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Abstract 

As we speak, analogue film is being phased out of the international film industry. The medium 

that once reigned in capturing and projecting our world's light and the flow of time, has now 

been rendered obsolete and replaced by digital media technology. However, analogue film 

remains, and has come to be increasingly used and investigated in contemporary art. In my essay, 

I examine how our aesthetic perception of analogue film is changing with this shift to digital film 

technology. How do we experience analogue film – now that it is both on the verge of 

disappearing from society and is put in contrast to its digital successor? My investigation is based 

on the thesis that analogue film is now in a state of change. By analyzing three contemporary 

artists I attempt to discern how this change is aesthetically articulated, and trace alternative forms 

of continued existence for analogue film. The British artist Tacita Dean, the Italian artist Rosa 

Barba and the Swedish artist Alexander Gutke all work with film in their own way, and also in the 

context of the changed status of analogue film today. Furthermore, I examine the possibility that 

these artists form an active part of a continuous reshaping of analogue film, which is taking place 

in the fracture created in this shift to digital media technologies.  
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[Analogue film] is a very specific medium with particular characteristics, like 

the importance of  light, the illumination through a projected image and the 

materiality meeting time. I wouldn’t call it aura but illumination – something 

only an analogue projector can do.  

– Rosa Barba 

 

 

En pågående förändring 

Den italienska konstnären Rosa Barba plockar i sitt konstnärskap isär filmmediet. Hon delar upp 

det i sina grundkomponenter och låter ord, ljud, bilder och ljus bygga upp hennes verk. 

Projektorer blir skulpturer och i det närmaste karaktärer i hennes verk. Filmen är för Barba inte 

bara ett verktyg, utan föremål för en bredare undersökning. Konstnären Tacita Dean filmar å sin 

sida en snart upphörd produktionsprocess, av samma 16mm-film som rullar i hennes kamera och 

utgör grunden för hennes konstnärskap. Alexander Gutke dissekerar bokstavligen talat 

diabildsprojektorer och utforskar filmmediets illusoriska och mystiska aspekter. Hos samtida 

konstnärer kan vi idag se ett stort intresse för att inte bara använda sig av analog film i sin 

konstnärliga praktik utan även för att undersöka den. Det är inte ett sammanträffande att det sker 

idag, när filmen och andra analoga medieteknologier helt eller delvis ersätts av sina digitala 

motsvarigheter. Datorns uppkomst och utvecklingen mot digitalt fotografi, film och ljud har 

förändrat möjligheterna att spela in, lagra och modifiera sinnesdata, men också medfört 

förändringar i vårt förhållningssätt och vår tilltro till våra sensoriska upplevelser. Idag ställs den 

analoga bilden mot den digitala, samtidigt som den analoga sidans dagar verkar vara räknade. 

Inom samtidskonsten sker just nu utforskanden som berör dessa förändringar – och som jag 

menar är betingade av den analoga filmens utfasning från den industriella filmbranschen, och av 

skiften i förhållningssätt till den analoga bilden.  

Vi befinner oss idag mitt i en förändringsprocess som redan har pågått i flera decennier, där 

tidigare ”inspelad” analog media som foto, film och ljud blir överförd till digital media, samtidigt 

som helt eller delvis digitala medieteknologier har tagit över på marknaden. Digitaliserings-

processerna har sett olika ut för olika medieformer, och mycket media är fortfarande – 

någonstans i processen – analog. För filmen befinner vi oss just nu i en brytpunkt. Om vi ser till 

den internationella biobranschen så distribueras sedan något år tillbaka i princip all nyproducerad 

film i västvärlden digitalt, och visas alltså även med digital utrustning. Även om vissa regissörer 

fortfarande spelar in med analog film så är den analoga tekniken är på väg bort från biografen, 

det rum som i filmens historieskrivning varit dess huvudsakliga hemvist sedan slutet av 1800-
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talet. Även annan visning och produktion av film sker digitalt, inte minst i våra hem. Biografer 

kastar ut sina 35mm-projektorer och kringutrustning, filmkopior slängs, och med det så har den 

analoga filmen inte längre en plats i vad jag i min undersökning kommer att kalla för den 

industriella filmbranschen. Filmen fortlever i det digitala medium som tagit över det analogas roll, 

med högre kvalitet och långt fler möjligheter för allt från privatpersoner till professionella filmare. 

Dess analoga föregångare lämnas överflödig, föråldrad, och ersatt. Likväl fortlever den analoga 

filmen bland entusiaster och konstnärer. Det ökade konstnärliga intresset för analog film går att 

spåra till utfasningen av analog film i alla andra sfärer. Som utdaterad bristvara, en så småningom 

förlorad teknologi, lockar den onekligen konstnärer som värjer sig från dominerande system. Jag 

menar emellertid att det handlar om mer än så. I samtida konstnärers användning av analog film 

går det bland annat att urskilja ett uppmärksammande av den analoga filmens fysikaliska och 

kemiska särprägel – den form av fysisk inskription som vi inte verkar återfinna i digital 

bildteknologi och som därmed ger den analoga filmen en aura av äkthet. Den analoga 

dokumentationen står därmed nu i ett annat ljus än det digitala, oberoende av de fördelar som 

existerar med digital teknologi.  

Filmskapare och konstnärer – särskiljandet är många gånger svårt att göra – har sedan filmens 

början utforskat dess möjligheter och begränsningar. Filmens förmåga att lagra sinnesdata och till 

synes lagra själva tiden innebar vid dess uppkomst en radikal förändring för hur vi uppfattade tid, 

perception och minne. På en celluloidremsa kunde filmen inpränta och spela upp optiska 

tidsflöden, fonografen å sin sida akustiska, och i kombination bildade de två teknikerna 

ljudfilmen. Precis som de analoga medieteknologiernas uppkomst kullkastade och förändrade vår 

perception så gör den digitala teknologin det idag. När de lagringsmedia som är så starkt 

kopplade till vår sinnesapparat idag existerar som numeriska representationer, beräkningsbara och 

konverterbara, menar jag att det sker något med vår syn på det analoga såväl som det digitala, och 

på bilden som sådan. Den förändringen går att urskilja i konstnärliga användanden av analog film. 

I min uppsats kommer jag att undersöka hur vårt förnimmande av analog film förändras i och 

med övergången till digital filmteknologi. På vilka sätt upplever vi en teknologi som den analoga 

filmen – när den nu både är nära att försvinna ur samhället och står i kontrast mot digital film? 

Jag utgår ifrån att den analoga filmen nu befinner sig i en omformning. I tre samtida 

konstnärskap kommer jag söka urskilja hur denna förändring artikuleras estetiskt, och spåra 

alternativa former för den analoga filmens fortsatta varande. Mitt mål är inte att framlägga ett 

ensidigt svar på vad som nu sker, utan snarare att urskilja tendenser i det pågående. Om några 

decennier – eller kanske bara om tio år – kan såväl den analoga filmens situation som vårt 

förhållningssätt till den se helt annorlunda ut än nu. Likväl finns det en relevans i att studera den 
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pågående förändringen medan den fortfarande äger rum, innan analog film blir en bristvara och 

konstnärer varken kan göra dessa undersökningar eller konstrummen ställa ut dem. Jag vill påstå 

att det i konstnärliga användanden av den analoga filmen idag finns tydliga kopplingar till idéer 

om aura, autenticitet, tilltro och dokumentation som präglar det medieteknologiska skifte vi 

befinner oss i.  

I analysen ser jag närmare på tre samtida konstnärer som, om än på olika vis, alla arbetar med 

analog film i sina konstnärskap: den engelska konstnären Tacita Dean, den italienska konstnären 

Rosa Barba, och den svenska konstnären Alexander Gutke. Dean är i första hand en 

filmkonstnär, som arbetar med 16mm-film. Barba gör filmer och skulpturala installationer, där 

film fungerar som både medium, objekt och ämne för hennes undersökningar. Gutke närmar sig 

det analoga ur ett samtidigt materialistiskt och överskridande perspektiv, och leker med den 

digitala bildens förhållande till den analoga. Gemensamt för dem är att alla tre fångar upp fysiska 

rester i sina verk. De intresserar sig för det avlagda eller glömda, och i deras konstnärliga 

utforskande av analoga spår ser jag hur de återinför eller omlokaliserar dem i tiden. Alla tre är 

också idag verksamma europeiska konstnärer av samma generation. Tacita Dean och Rosa Barba 

är bägge framstående konstnärer på den samtida, internationella konstscenen. Deras verk, precis 

som Alexander Gutkes, är aktuella och undersökande. Utöver en analys av deras konstnärskap 

och förhållningssätt till analog film har jag valt ut ett konstverk av respektive konstnär, vilka jag 

kommer att undersöka närmare för att spåra möjliga vägar för den analoga filmen. Beredande 

vägen för analysen är undersökningens bakgrund, där jag presenterar ett historiskt och teoretiskt 

ramverk till analysen. Med utgångspunkt i den idé om medieteknologiska skiften jag snart 

kommer att presentera, undersöker jag hur vårt förnimmande av den analoga filmen förändras i 

övergången till digital teknologi. I analysen kommer jag sedan att söka situera Dean, Barba och 

Gutke i detta skiftes närvaro.  

Jag vill att vi genom texten ska bära med oss ett citat jag finner centralt för min analys. Det är 

Rosa Barba som i en intervju formulerar följande teori om den analoga filmens framtid, vilken jag 

kommer att återkomma till i slutet av undersökningen: ”The fact that film is disappearing from 

the commercial world means that it can now finally exists as its own art form – like many other 

mediums, for example, painting or sculptural materials.”1  

 

                                                 

1 Arne Skaug Olsen, ”Ten Questions: Rosa Barba”, Kunstkritik, 2013, hämtad 2014-03-25, 

http://www.kunstkritikk.no/artikler/ten-questions-rosa-barba/. 

http://www.kunstkritikk.no/artikler/ten-questions-rosa-barba/
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Metod 

För att ge en god historisk och teoretisk bas till undersökningen innehåller uppsatsen en väl 

tilltagen bakgrundsdel. Medieteknologisk historia och den moderna filmkonstens historia formar 

i undersökningen en bakgrund till den analoga filmkonst vi möter idag. I undersökningens 

teoretiska ramverk utgår jag ifrån en idé om skiften i dominerande medieteknologier, som jag 

baserar på medieteoretikern Friedrich Kittler och i förlängningen på filosofen Michel Foucault. 

Med skiften syftar jag i undersökningen på de tillfällen i människans historia då mer eller mindre 

omvälvande förändringar skett av de medieteknologier under vilkas inflytande vi lever våra liv. 

Teknologiska framsteg har skapat brottytor, där vi analyserar och ifrågasätter – och ser såväl det 

gamla som det nya med nya ögon. Dessa begrepp utgår ifrån idén att medieteknologier har en 

stor inverkan på vårt samhälle och våra liv, och är hämtade från Foucault och Kittler.  

Foucaults diskursiva analys har sin grund i vad han kallar för utsagorna vid gränsen. De existerar 

på dessa brottytor, eller de fält av närvaro som de skapar, och omorganiserar och omskapar såväl 

det förflutna som det samtida i sitt framträdande. Kittler utgår från Foucault när han bygger upp 

sin teori om medieteknologiska skiften, och det är i första hand i den bemärkelsen jag använder 

mig av Foucault. Där Foucault i sin diskursiva analys söker definiera ett begränsat system av 

närvaro, kan vi hos Kittler finna sådana system just i de brottytor som medieteknologiska skiften 

skapar.2 Den för min undersökning mest betydelsefulla diskontinuerligheten finner vi i 

övergången till digital teknologi, och i de rupturer i förhållningsätt till den analoga filmen som 

den medför. Denna brottyta kommer jag i min undersökning att kalla för det digitala skiftet. Om vi 

ser närmare på Kittlers medieteori så utgår den ifrån att medierna har en avgörande inverkan på 

vår situation. Där teknologin i dess olika former sedan antiken har definierats som ett verktyg för 

människan, så vänder Kittler på konceptet och menar att det genom historien är medierna som 

har organiserat kulturens diskurser. Medierna går in i vår perception och verklighetsuppfattning, 

och därmed hur vi organiserar oss själva och världen. Genom att undersöka medieteknologiernas 

historia vill han visa hur dagens situation är en produkt av de föregående.3 Snarare än att försöka 

frambringa eller visa på en totalitet använder jag Kittler, genom Foucault, för att å ena sidan 

identifiera de incidenser som är medieteknologiernas brottytor, och å andra sidan för att se på hur 

det digitala skiftet omformar en analog dåtid, nutid och framtid. En särskild vikt läggs också vid 

                                                 

2 Michel Foucault, Vetandets arkeologi, övers. C. G. Bjurström, aktualiserad och genomgången av Sven-Erik Torhell, 2., 

ombrutna, översedda uppl., Arkiv, Lund, 2011. 

3 Friedrich Kittler, Gramophone, film, typewriter, övers. Geoffrey Winthrop-Young & Michael Wutz, Stanford University 

Press, Stanford, Calif., 1999. 
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just brottytan kring 1900, då de analoga medierna och filmen uppstår. Kittlers teori om vad denna 

förändring innebär för skriften kommer jag senare att använda mig av för att se på vad dagens 

skifte till digital teknologi innebär för analog film.   

Hos Foucault finner vi en utgångspunkt för att analysera hur det digitala skiftet inverkar på 

hur vi förnimmer den analoga filmteknologin. Det är vad Foucault kallar för rekurrensefenomen. De 

sällsynthetens utsagor som han beskriver går att se som inbrott i föregående element och 

historieskrivning, i relation till vilka dessa nya situeras. Emellertid omorganiserar och omformar 

utsagorna dessa just i sin situering, och skapar i sitt uppträdande ett förflutet.4 Därmed omskapar 

brottytorna det förflutna. Om vi ser på Foucault genom Kittler och överför det till min 

undersökning innebär det omformuleringar av tidigare medium och dess förflutna, men som jag 

kommer att återkomma till senare också till det tidigares vara i nuet och framåtblickningar. De 

utsagor Foucault beskriver är ständigt i förändring, omformulerande den anhopning de befinner 

sig i. Därmed är raka och tydliga slutsatser inte ett alternativ i Foucaults metod, även om Kittler i 

sitt mer determinististiska synsätt gör fastare slutledningar. Där varken Foucault eller Kittler rör 

sig i en estetik använder jag mig av Bernard Stiegler för att närmare analysera hur vårt estetiska 

förhållningssätt till den analoga filmen påverkas av detta skifte och hur det kan ta sig uttryck 

inom konsten. Närmast fenomenologiskt undersöker Stiegler hur vi omedvetet förnimmer bilden, 

analog såväl som digital, och i och med det digitala inträdet ser den analoga bilden ånyo.5 

Teorier kring vad dessa skiften innebär för våra förhållningssätt till det nya och det tidigare 

mediet, såväl som tidigare nämnda metoder för att analysera dem, formar en utgångspunkt för 

undersökningens andra del, analysen. I analysen ser jag på tre samtida konstnärskap, och de 

utvalda konstverk av dem som utgör undersökningens huvudsakliga exempel. Förutom den 

historiska bakgrunden och det teoretiska ramverket använder jag mig i analysen av en utförlig 

beskrivning av konstnärskapen och verken. Teoretiska texter om konstnärskapen tillsammans 

med konstnärernas egna utsagor – där de ger uttryck för sina intentioner och förhållningssätt till 

sina material – används för att komma närmare och tolka verken. I exemplen fokuserar jag på 

användningen av den analoga filmen och filmtekniken i relation till mitt teoretiska och historiska 

ramverk, och söker därur urskilja tendenser till ett ändrat förhållningssätt till den analoga 

filmtekniken och bilden. Här är begrepp som spår, dokument och fysikalitet centrala. De exempel 

jag har valt pekar inte mot en entydig tendens för den analoga filmens roll i en samtida konstsfär; 

snarare används i analysen deras beröringspunkter och diskrepanser för att undersöka rörelser åt 

                                                 

4 Foucault 2011, s. 161. 

5 Bernard Stiegler, ”The Discrete Image”, i Jacques Derrida & Bernard Stiegler, Echographies of television: filmed interviews, 

övers. Jennifer Bajorek, Polity Press, Cambridge, 2002, s. 145–163. 
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(kanhända) skilda riktningar som likväl är komna ur samma förändring.  

 

 

Forskningsöversikt 

Medieteori 

Om digitaliseringen finns – sedan datorålderns begynnelse – mycket skrivet. Merparten av denna 

forskning rör den digitala teknologin, dess möjligheter, inverkan på oss och vår inverkan på den. 

Likaså hur estetiska uttryck tar intryck av den nya digitala ordningen. Emellertid är desto mindre 

skrivet om vad som sker med våra förhållningssätt till den analoga teknologin i denna förändring. 

Om vi ser till både den samtida konstscenen och till fotografer och filmare går det att urskilja ett 

bibehållet och i många fall ökat intresse för analog medieteknologi idag. Det skifte i dominerande 

medieteknologi som vi idag befinner oss i innebär ändrade förhållningssätt till analog film, vilket 

tar sig uttryck bland annat inom konsten. Det är en förändring som ännu inte blivit utforskad, 

varpå jag ser att min undersökning kan bidra till det fältet.  

Medieteori är en utgångspunkt för att situera min undersökning i dagens mediala situation, 

vilken går att beteckna som en tämligen långt skriden övergång till digitala former för 

medieteknologi. I det här fältet kan vi särskilt framhäva Manovich, som med sin bok Language of 

New Media från 2001 grundligt redogör för och analyserar vad han kallar för ny media, dess 

utveckling och ursprung i tidigare medieteknologier och de olika former media har och kan ta 

idag. Ny media innefattar mediaobjekt som är komponerade av digital kod, och alltså är 

numeriska representationer av något (exempelvis bilder eller ljud). Därigenom är de också 

manipulerbara från grunden.6 I sin definition av det digitala nya mediet identifierar Manovich 

också hur det skiljer sig från analoga medier, vilket är särskilt relevant för min undersökning. I 

min undersökning kommer jag inte att använda mig av begreppet ny media, utan istället skriva 

om digitala mediaobjekt och digitalisering.  

Med om att utveckla och lyfta upp medieteorin under 1960-talet var den kanadensiske 

medieteoretikern Marshall McLuhan. Bland hans mest kända verk är Understanding Media från 

1964, där han myntade begreppet "mediet är budskapet". Det syftar på att ett mediums innehåll 

är dess form, och att själva mediet i sig påverkar oss mer än innehållet det medierar. McLuhan såg 

mediet som påverkande människan, våra relationer och vårt samhälle i bred och radikal 

                                                 

6 Lev Manovich, The language of new media, MIT Press, Cambridge, Mass., 2001. 



8 

bemärkelse.7 I en uppdelning av människans historia i fyra epoker: stammens epok, den litterära 

epoken, den tryckta epoken och slutligen dagens elektroniska epok, argumenterade McLuhan för 

att varje periods media definierar samhället. I respektive era fungerar media som förlängningar av 

människans sinnen.8 Här finns en klar likhet med Kittlers syn på hur medieteknologier påverkar 

oss och vårt samhälle, och även, som vi kommer att se, hans indelning av vår historia i 

medieteknologiskt betingade epoker. Det finns en determinism hos McLuhan han har blivit 

kritiserad för, men vars anda vi också kan se har inspirerat såväl Stiegler som Kittler.  

Varken Manovich eller McLuhan, de flesta andra medieteoretiker, berör egentligen var det 

digitala skiftet lämnar analoga medieteknologier. Det är en lucka vi egentligen inte kan anklaga 

medieteorin för, då frågan jag närmar mig i min undersökning snarare är estetisk. En 

medieteoretiker som faktiskt närmar sig detta, och mer specifikt medieteknologiska skiften, är just 

Kittler. Kittler är en tysk medieteoretiker med rötter i litteraturvetenskapen, som sedan 1980-talet 

har ett betydelsefullt inflytande inom medieteori. I Nedskrivningssystem och Gramophone, Film, 

Typewriter har han spårat medieteknologiernas härkomst och inverkan på människan. Kittler utgår 

ifrån och påvisar som tidigare nämnt att medieteknologierna har ett avgörande inflytande över 

oss. Ett centralt begrepp för Kittler nedskrivningssystem, vilket syftar på ett nätverk av teknologier 

och institutioner som tillåter en given kultur att utvälja, lagra och behandla relevanta data och 

vilket i grunden bestämmer människans situation såväl som våra estetiska uttryck. Relevant för 

min undersökning är emellertid i första hand de medieteknologiska brytpunkter han upprättar, 

skiften i dominerande media eller nedskrivningssystem, och inte minst hur de ändrar vårt 

förnimmande av det förbigångna mediet.9 Dessa teorier är i högsta grad inspirerade av Foucault, 

som i sin metodologiska skrift Vetandets arkeologi framlägger en diskursiv analys fokuserande på 

diskontinuiteter och brottytor.10  

 

Teknologi och estetik 

För att närmare ringa in mitt undersökningsområde kan vi röra oss mot estetiken. Tekniska 

uppfinningar påverkar vårt tänkande såväl som våra estetiska uttryck. För en inblick i hur 

relationen mellan teknologi och estetik har sett ut historiskt kan vi vända oss till Stephen Kerns 

The culture of time and space: 1880–1918, som undersöker hur teknologiska utvecklingar inverkar på 
                                                 

7 Marshall McLuhan, Understanding media: the extensions of man, Routledge, London, 2001 [1964]. 

8 Marshall McLuhan & Quentin Fiore, The medium is the massage: [an inventory of effects], Bantam Books, New York, 

1967. 

9 Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800/1900, övers. Tommy Andersson, Glänta, Göteborg, 2012. 

10 Foucault 2011. 
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människans uppfattning om tid och rum. Kern uppehåller sig vid decennierna kring sekelskiftet 

1900, och analyserar genom såväl konstnärer och författare som vetenskapsmän och filosofer hur 

teknologiska innovationer radikalt förändrade vår perception.11 För mig är Kern i första hand 

relevant som en tillbakablick på de radikala förändringar i vårt tänkande och förnimmande som 

inträffade kring sekelskiftet 1900. Han är också av vikt för att påvisa den starka kopplingen 

mellan perception, estetiska uttryck och teknologisk utveckling som icke är desto mindre 

betydelsefull idag, och som jag ser artikulerad i Deans, Barbas och Gutkes konstnärskap. 

Sara Danius behandlar i sin doktorsavhandling The senses of modernism: technology, perception, and 

modernist aesthetics mer ingående teknologins inverkan på konstnärliga uttryck. Hon ser på 

relationen mellan teknologi och litterär modernism i början av 1900-talet, och visar på hur de nya 

medierna inte bara påverkade den samtida människan utan i hög grad även den framväxande 

modernistiska litteraturen. Danius gör en viktig koppling mellan utvecklingen av medier 

respektive av estetiska uttryck, nödvändig både för att se på de analoga mediernas tidiga år och 

hur dagens teknologier (nya och gamla) påverkar estetiska uttryck.12 Korsbefruktningen mellan 

konst och teknologi är tydlig, även om den är betydligt mer utforskad kring just det föregående 

medieteknologiska skiftet.  

I en mer samtida riktning rör sig film- och medieteoretikern R.L. Rutsky, som i High Technē: 

Art and Technology from the Machine Aesthetic to the Posthuman både ser historiskt på relationen mellan 

teknologi och estetik och de många former den tar i dagens digitala massmedialitet. Som bland 

annat Kern, Manovich och Stiegler, identifierar Rutsky ett skifte i relationen mellan teknik och 

estetik under 1900-talets början, med modernistiska strömningar och filmens uppkomst. Kopplat 

till samtida kulturteori, digitala gränssnitt och science fiction ser han på minne och samhälle, och 

framlägger en idé om den teknologiska evolutionen som ett varande i organisk tillväxt. Där de 

historiska teorierna är intressanta, i synnerhet kring den analoga filmens inverkan på våra sinnen 

och vår uppfattning om minne och död, ligger dock fokus precis som hos hans medieteoretiska 

kollegor på digital medieteknologi.13 

Här vill jag också föra fram ett nyligen påbörjat svenskt forskningsprojekt, initierat av 

litteraturvetaren Jesper Olsson vid Linköpings universitet. Det knyter an till Danius 

undersökning, och kretsar kring relationen mellan teknologi och litteratur. I projektet ”Litteratur, 

                                                 

11 Stephen Kern, The culture of time and space, 1880–1918: with a new preface, Harvard University Press, Cambridge, MA, 

2003 [1983]. 

12 Sara Danius, The senses of modernism: technology, perception, and modernist aesthetics, Diss. Uppsala : Univ., Uppsala, 1998. 

13 R. L. Rutsky, High technē: art and technology from the machine aesthetic to the posthuman, Univ. of Minnesota Press, 

Minneapolis, Minn., 1999. 
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medier, informationskulturer” kommer skärningspunkter mellan litterära praktiker och såväl 

analoga som digitala medieteknologier att undersökas.14 Fortfarande i sin linda återstår det att se 

vilka vägar den här forskningen tar. Tydligt är att det, även om Olsson uppehåller sig vid litterära 

uttryck, finns en klar koppling till mitt undersökningsområde. Likväl verkar mitt utforskande av 

ett ändrat förnimmande av analog film, och ett omformande av det i konstnärliga uttryck, skilja 

sig från Olssons bredare undersökning. Här kan vi istället närma oss Stiegler, som i en kortare 

text analyserat den digitala bildens inverkan på vår syn på bilden som sådan, både digital och 

analog. Skriven ur en fenomenologisk och dekonstruktivistisk tradition bygger Stiegler i ”The 

Discrete Image” upp en teori om hur vi har kommit att lita på den analoga bildens 

representation, och hur detta förändrats i och med den digitala bildens inträde.15 Publicerad redan 

1995 är den en tidig men skarp studie, med teorier som kommer att ha stor vikt för min analys. 

Stieglers text möjliggör också en mer estetisk ingång till min undersökning, då han ser till hur vi 

faktiskt förnimmer både omvärlden och de skiften i teknologier som påverkar vår perception.  

 

Ett närmande av film, konst och det analoga 

För att komma åt dessa skiftningar i vår syn på och definition av det analoga filmmediet, behöver 

vi också närma oss filmens historia och konstnärliga användningar av filmen. I Philip Rosens bok 

Change Mummified får vi en grundlig undersökning av filmteori, filmisk textualitet och 

biofilmshistoria i relation till samtida historieskrivning. Rosen undersöker hur filmen som vi sett 

på den och ser på den idag formats genom sin historieskrivning. Den är en värdefull bok för att 

den visar hur filmens konventioner har blivit formade under åren, något som i sin tur knyter an 

till de konstnärer och experimentella filmskapare som vänt sig emot den historiskt skapade idén 

om filmen för att utmana och utvidga den. För min uppsats är det emellertid mer intressant att 

plocka upp de delar från Change Mummified som berör den digitala bildteknologin. Rosen går in på 

djupet i våra föreställningar om det analoga respektive det digitala och hur de anknyter till den 

historiska konstruktionen av filmen – det vill säga idéer om en narrativ film som skapande 

illusioner för oss att gå förlorade i. Han ser också till idén om filmmediet som dokument och 

representation, och de polariseringar som uppstått när vi nu har såväl en digital som analog 

bildrepresentation.16 Dessa aspekter ser jag som centrala i de konstnärskap jag kommer att 

                                                 

14 ”Litteratur, medier, informationskulturer”, Linköpings universitets hemsida, 2013, hämtad 2014-05-01, 

http://www.liu.se/forskning/foass/jesper-olsson?l=sv.  

15 Stiegler 2002, s. 145–163. 

16 Philip Rosen, Change mummified: cinema, historicity, theory, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2001. 



11 

undersöka, och kopplade till hur den analoga filmen framstår på ett nytt sätt i och med den 

digitala filmens inträde.  

En historisk överblick av den experimentella filmkonsten och av konstens relation till filmen 

ger A.L. Rees A history of experimental film and video: from the canonical avant-garde to contemporary British 

practice. Rees spårar de konstnärliga avantgardens framväxt parallellt med biografens och filmens 

ökade popularitet, och på vilka sätt modernistiska konstnärer tagit sig an och förhållit sig till 

filmmediet. Han erbjuder också en djupare inblick i den brittiska filmkonstscenen från 1960-talet 

och framåt. Rees bok ger en viktig bakgrund till filmens roll inom den samtida konsten och de 

konstnärer jag undersöker, men förtäljer också hur filmen var ännu en ny företeelse bland många 

i det framåtsträvande tidiga 1900-talet.17 När det kommer till filmkonstens eller snarare filmens 

utvidgning under 1960- och 70-talen är även filmvetaren Jonathan Walley en värdefull källa. I 

”The Material of Film and the Idea of Cinema: Contrasting Practices in Sixties and Seventies 

Avant-Garde Film” ser han närmare på en strömning inom filmkonsten som önskade bredda 

filmens definition, och gå utanför såväl filmapparaten som den narrativa filmens konventioner. 

Den existerade som en motvikt till ett mediespecifikt undersökande av filmen under samma tid, 

som istället såg på filmmediet som sådant.18 Filmkonstens historia är av vikt för att förstå den 

utveckling som möjliggjort dagens konstnärliga utforskanden av filmen. Emellertid kommer jag i 

analysen i första hand att använda mig av texter som närmare ser på de konstnärskap jag 

analyserar. Intressant nog är det i första hand hos samtida konstskribenter och kritiker som jag 

har funnit tydliga reflektioner om den analoga filmens förändrade estetiska roll i ljuset av digital 

teknologi. Snarare än på det rent teoretiska fältet, verkar dylika undersökningar äga rum på det 

konstärliga dito, bland curatorer och konstnärer. Det är också därför jag har valt att undersöka 

hur denna förändring tar sig uttryck just i och genom den samtida konsten. De författare och 

texter som berör Dean, Barba och Gutke kommer jag att presentera närmare i anslutning till 

respektive konstnärs avsnitt i analysen. Avslutningsvis vill jag dock lyfta fram den franske 

curatorn och konstvetaren Philippe-Alain Michaud, som var med och producerade en utställning 

på Centre Pompidou i Paris 2006. Utställningen, ”Le mouvement des images”, handlade om den 

rörliga bildens ökade betydelse inom samtidskonsten, och visade en rad samtida analoga och 

digitala filmverk. I en inledande text till utställningens katalog går Michaud igenom filmens och 

konstens utbyte under decennierna, de utvidgningar och utforskningar inom perception och 

                                                 

17 A. L. Rees, A history of experimental film and video: from the canonical avant-garde to contemporary British practice, British Film 

Institute, London, 1999. 

18 Jonathan Walley, ”The Material of Film and the Idea of Cinema: Contrasting Practices in Sixties and Seventies 

Avant-Garde Film”, October, vol. 103, vinter 2003, s. 15–30. 
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medialitet som givit oss dagens starka filmkonst. Det är ett dokument som visar på filmen som 

både medium och ämne för konstnärliga undersökningar, även om det inte närmare går in på den 

konstnärliga användningen av analog film.19 

 

 

 

 

 

  

                                                 

19 Philippe-Alain Michaud, ”The Movement of Images”, i Philipe-Alain Michaud (red.), Le mouvement des images = The 

movement of images, Centre Pompidou, Paris, 2006, s. 15–28. 
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Från skriftmonopol till en uppdelning av sinnesapparaten 

Brottytor präglar medieteknologiernas historia. Den utveckling som kan framstå som linjär, där 

varje teknologiskt framsteg kompletterar, förbättrar och slutligen ersätter en tidigare teknologi, är 

självfallet inte så enkel. Förutom de många riktningar och spår i olika delar av Europa och USA – 

för att inte tala om i andra delar av världen, som jag valt att inte ta med i denna uppsats – innebär 

medieteknologiska framsteg förändringar inte bara i den typ av apparat vi använder för att ta ett 

fotografi, utan även i hur vi ser på bilden som sådan. Eller som med den rörliga bildens 

uppfinnande, då människan för första gången kunde lagra visuella tidsflöden, varpå vår syn på 

tiden genomgick en irreversibel omvandling. Medieteknologier har – och har alltid haft – en stor 

roll i hur vi konstituerar oss själva och i förlängningen vårt samhälle. Det är för att de är direkt 

kopplade till vår sinnesapparat: hur vi upplever och uppfattar världen och oss i relation till den, 

hur vi relaterar till tid och rum. Då Kittler upprättar en mediets genealogi är det bland annat med 

syftet att visa hur dagens situation är en produkt av föregående. Det spåret återkommer i min 

undersökning: genom att se på vad som sker med det förbigångna mediet i tidigare skiften kan jag 

finna sätt att undersöka vad som sker med den analoga filmen i den digitaliseringens tidevarv vi 

nu befinner oss i. Där medieteknologier påverkar oss påverkar de även i högsta grad våra 

estetiska uttryck, som även de är uppbyggda kring vår sinnesapparat. För att närmare kunna se på 

hur skiftet till digital teknologi påverkar hur vi uppfattar den analoga filmen, och sedermera hur 

samtida konstnärer som Dean, Barba och Gutke artikulerar denna förändring, börjar vi med att 

se på hur de analoga teknologierna inverkade på samhället och perceptionen i deras barndom.  

I medieteknologiernas västerländska genealogi upprättar Kittler tre brytpunkter, kring 

sekelskiftena 1800, 1900 och 2000. Skriftkulturen, som betingar 1800-talet, ser Kittler som det 

första informationssystemet. Skriften har funnits längre än så, men under 1700-talet fick den en 

utökad betydelse i den västerländska kulturen. Det skedde bland annat genom skolplikt och nya 

alfabetiseringstekniker. Fler skrev, och fler läste för sig själva. I den tysta läsningen kunde läsaren 

utan ytterligare ljud- eller synintryck frammana visuella och audiella världar. Den perfekta 

alfabetismen innefattar alltså även bild och ljud. Kring 1800 hade skriften nått en 

monopolliknande roll bland våra informationssystem, vilket innebär att idealet om ett läsande 

som innefattande alla sinnen var uppfyllt, skeende i läsarnas själar.20 De nya, analoga mediernas 

tillkomst innebar emellertid en rubbning av skriftens informationsmonopol. Med analoga medier 

syftar jag på den mekaniska möjligheten att kunna lagra och spela upp optiska och akustiska 

sinnesdata, något som fotografiet, fonografin, och kinematografin har gemensamt. De två 

                                                 

20 Kittler 1999, s. 9. 
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sistnämna särskiljer sig genom att de även kan fånga in och spela upp sinnesdata i deras tidsliga 

flöden – det vill säga återge en tidslig verklighet snarare än en ögonblicksbild.21 Dessa 

medieteknologier utvecklades i ett Europa präglat av en ideologisk strävan efter framgång. Man 

hyllade framsteg och innovationer, och fascinerades av synens vetenskap och konst. Först ut var 

fotografiet, med förmågan att fånga verklighetens ljus och trycka det på ett papper. Fotografiets 

kemi bygger på att silvernitrater mörknar då de utsätts för ljus, något som varit känt sedan 1700-

talet. Den första användbara fotografiska metoden utvecklades på 1830-talet, och i slutet av 1880-

talet lanserades den metod som kom att bli varaktig: rullfilmen. En ljuskänslig emulsion, gjord av 

silversalter inbakade i gelatin, var lagd på en tunn och böjlig celluloidremsa. Emulsionen reagerar 

kemiskt på det ljus som träffar den, och skapar en negativ avbild av det avfotograferade, som 

görs positiv vid framkallning av bilden.22 Filmen, eller kinematografin som jag här kallar filmens 

vetenskap, bygger å ena sidan på fotografiet, och å andra sidan på en egenskap hos människan. 

Vår synapparat innehåller nämligen en viss tröghet, som gör att ögat under en kort stund kan 

hålla kvar ett synintryck, exempelvis en bild. Genom att visa ett antal bilder i snabb följd går det 

därför att lura ögat, så att vi tror oss se en kontinuerlig rörelse. Denna tröghet har skuggspel och 

andra metoder för bildvisning utnyttjat i århundraden för att skapa illusionen av rörliga bilder. 

Med den fotografiska teknikens uppkomst och utveckling gick det från 1870-talet att ta bilder 

med kort exponeringstid, och därmed fånga faktiska ögonblick av det som befann sig i rörelse. 

Genom att ta många fotografier i snabb följd, och visa dem på varandra, framträder för 

åskådaren ett optiskt tidsflöde. Under 1800-talets slut fann man ett effektivt sätt att fånga och 

visa film – genom att montera bilderna på en celluloidremsa, vilken en projektor projicerade på 

en duk. Till en början var filmen ljudlös, men man började snart hitta sätt att simultant spela in 

och upp ljud. Vid 1920-talets slut gick det att fotografiskt registrera ljud på en filmremsa och 

synkronisera den med bilderna, varpå ljudfilmen var född.23 Fotografiet och den till synes rörliga 

bilden fångar ljuset, det vi ser. Fonografin fångar däremot vad vi hör. Thomas Edisons fonograf, 

uppfunnen 1877, var den första apparat som både kunde spela in, bevara och spela upp akustiska 

tidsflöden. Det gjorde den genom att reagera på ljudvågorna, och fysiskt rista in dem på en ihålig, 

roterande cylinder.24 Snart ersatte emellertid en för oss mer känd form av ljudinspelning 

fonografen, nämligen grammofonen. Den registrerar ljudvågor på en roterande skiva, vilket 

gjorde den långt enklare att reproducera än fonografens cylinder. 

                                                 

21 Kittler 1999, s. 3. 

22 Michaud 2006, s. 17–18. 

23 Manovich 2001, s. 296–299. 

24 Kittler 1999, s. 21. 
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För att återgå till Kittler så lokaliserar han den brottyta orsakad av de nya medieteknologiernas 

uppkomst kring sekelskiftet 1900. Just kinematografins och fonografins kapacitet att fånga in 

tidsflöden påverkade enligt Kittler oåterkalleligt vår perception och vår syn på livet och minnet. 

Här förflyttar sig nämligen den inbillningskraft skriften hade makten över under 1800-talet till de 

nya medierna, och det människans minne som var knutet till språket och skriften försvinner. Ty 

när omvärlden och dess tidsliga flöden blir tekniskt reproducerbara, så behöver vi inte längre 

hallucinera fram det vi kan se på duken eller höra från grammofonen. Skriften blir fråntagen 

denna funktion.25 Kinematografen och fonografen tar över och separerar våra optiska och 

akustiska data, de som skriften tidigare burit upp. Vår sinnliga varseblivning blir uppdelad i 

diskreta, det vill säga sinsemellan åtskilda, element: bilden, ljudet, texten. Genom denna tekniska 

differentiering förflyttas människans väsen enligt Kittler till apparater. Maskiner övertar det 

centrala nervsystemets, våra sinnens, funktioner. Med det framträder skriften på ett annat sätt – 

som svarta tecken på ett vitt papper. Det medium skriften är och har varit hela tiden blir i detta 

avslöjat. Skriften innehar ännu en betydelsefull roll i vårt samhälle, men enligt Kittler försvann 

med de analoga medieteknologierna sammankopplingen av våra olika sinnen i läsningen. Även 

skrivmaskinen, som ett mellanting mellan verktyg och maskin, bidrog till en förändring för 

skriften, som förlorade bläckets fysikaliska koppling mellan den skrivande och läsande själen. 

Skrivmaskinen separerar kroppen från det skrivna, och i längden från språkets sinnlighet.26  

För att återkoppla till Foucaults rekurrensfenomen och hur brottytor omformulerar det 

förflutna såväl som framtiden, kan vi här se hur de analoga medierna i sitt inträde omformade 

skriften. De influerade också samtida konstnärliga praktiker, inte minst den framväxande 

modernismen. Här har filmmediet en inte betydelselös roll – som vi kommer att se utvecklades 

filmen och dess olika former parallellt med den modernistiska konsten. Än idag arbetar 

konstnärer med filmens samtida situation, en tendens som inte verkar avta. Då vi nu befinner oss 

på en medieteknologisk brottyta, formad av sällsynthetens utsagor och utan ett efter att ta tillvara 

på, kommer jag i analysen att just söka situera Dean, Barba och Gutke i detta skiftes närvaro.  

 

Utvidgningar av filmen, konsten, och filmen i konsten 

De analoga medierna påverkar oss alltså både bakåt och framåt. Bakåt, genom att de ger ett annat 

ljus till skriften, bryter dess normaliserade roll och får den att framstå som det medium den är. 

Framåt, genom att lagringen av sinnesdata i tid och rum påverkar vår perception och syn på just 

                                                 

25 Kittler 1999, s. 10. 

26 Kittler 1999, s. 14–16. 
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tid, rum och bevarande. Det här var inte något som gick det tidiga 1900-talets konstnärer förbi. 

Det är tydligt bland annat hos modernistiska författare, i vars nyskapande verk vi kan finna en 

syn på perception och sinne och även litterära tekniker med tydliga spår av fonografins, 

kinematografins och fotografiets intåg i det vardagliga livet.27 Än tydligare tendenser finner vi 

inom konsten, som mer direkt inkorporerade filmen i sin praktik. Det vi idag kallar för den 

moderna eller modernistiska konsten utvecklades parallellt med kinematografin i början av 1900-

talet – präglad av tidens anda, framsteg på teknikens fält och en konstens uppluckring. 

Utvecklingen hade börjat långt tidigare, med en upplösning av måleriets traditionella 

centralperspektiv och av själva det representerande måleriet. Den abstrakta konsten ifrågasatte 

den traditionella distinktionen mellan förgrund och bakgrund, och därmed också av målningen 

som imitation av det synliga.28 Kinematografin (och fonografin) kom alltså samtidigt som konsten 

befann sig i en radikal förändringsprocess, och då modernisterna sökte sig bort från konstens 

traditionsbundna konventioner. De närmade sig filmmediet samtidigt som det i Europa och USA 

satsades på att producera biofilmer och bygga biografer – helt enkelt att bygga upp biografen som 

institution och i förlängningen de konventioner som kom att styra den narrativa filmen.29 Att 

utmana och upplösa såväl centralperspektivet som andra normer inom traditionellt måleri gick 

hand i hand med en framväxande experimentell film och filmkonst som bröt med den narrativa 

filmens struktur och biografens konventioner.30 För den experimentella filmkonst som växte fram 

i början av 1900-talet stod ofta just de modernistiska avantgarden. Det filmiska avantgardet sökte 

alternativa sätt att se på och arbeta med film utanför den kommersiella filmens konventioner och 

traditioner. Rees identifierar hur de olika tekniker som avantgardefilmskapare använt sig av, som 

ofta har direkt att göra med filmens tekniska kapaciteter, alla vänder sig emot det normativa 

seendet vad gäller film, och härstammar från en krock mellan filmapparaten och betraktandet. Ett 

ifrågasättande av synen och verklighetseffekten har varit en kärna för experimentell film. 

Eftersom filmens auktoritet och berättigande till stor mån är sprungen ur dess realism, så måste 

något annat ersätta denna auktoritet i den experimentella filmen. Rees föreslår att det kan vara tid 

och varaktighet, som förvisso är vanlig för all film (i och med hur specifikt det är för filmmediet) 

men blir given central fokus i experimentell film. Istället för den visuella bilden så riktar sig den 

experimentella filmen (i flera bemärkelser) mot tidens gång.31 När den experimentella filmen mer 

                                                 

27 Danius 1998, s. 10. 

28 Rees 1999, s. 7. 

29 Rees 1999, s. 25–26. 

30 Rees 1999, s. 7–8. 

31 Rees 1999, s. 5–6. 
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och mer intar en tydlig plats i den moderna konsten från 1960-talet, kvarstår och förstärks denna 

fokus som ju också är grunden för filmmediets omvälvande effekt på oss. Möjligheten att till 

synes fånga tiden och manipulera oss till att tro på vad vi ser upphör inte att intressera 

konstnärer, och det fortsätter att vara ett aktuellt undersökningsområde för dagens konstnärer, 

även efter den digitala filmens övertagande. Nu tar det visserligen andra former än det gjorde 

tidigare, men även hos Dean, Barba och Gutke kan vi urskilja den grundläggande fascination för 

filmens illusionsskapande som ursprungligen kom konsten av omfamna filmen. 

Michaud menar att vi kan se det experimentella undersökande av filmen som pågått sedan 

filmens början som ett tecken på att filmen som sådan inte är helt greppbar. Det finns något 

mystiskt och onåbart i hur den kan fånga och återge omvärlden, som väcker vår nyfikenhet och 

fortsätter att göra oss perplexa.32 Sedan filmens begynnelse har de sätt på vilka konstnärer 

undersökt filmen ändrat form och riktning, och den kanske mest betydelsefulla skiftningen 

skedde samtidigt med konceptkonstens inträde på 1960-talet. Det var nu konsten utvidgades, och 

i och med det kunde filmen bli ett medium i sitt egen rätt inom den moderna konsten.33 

Konceptkonsten flyttade fokus från material och medium till idé, en för tiden radikal förändring. 

Denna utveckling utgör grunden för den samtida konst vi ser idag, och därmed även för det 

utforskande av det analoga filmmediet som denna uppsats undersöker. Under den här perioden 

skedde en breddning av filmkonst såväl som av synen på vad film är, med konstnärliga 

utforskanden i olika riktningar. Dessa var i hög grad influerade av de konceptuella 

strömningarnas politiska och kritiska aspekter, som alltså i polemik med modernismen närmade 

sig en mer politisk konst, ifrågasättande sig själv och sin egen roll. Strömningar inom den 

experimentella filmkonsten började under 1960-talet sätta ljus på sina egna villkor.34 

Mest framträdande förekom ett materialistiskt undersökande av filmmediet, med dess 

mekanismer och illusoriska aspekt. Den amerikanske konstkritikern Clement Greenberg var med 

och lade grunden för en mediespecifik strömning i såväl som tolkning av modernistisk konst. 

Greenberg upphöjde konstverkets autonomi, som han menade uppnåddes genom att skala bort 

allt yttre – det som inte hörde till det specifika mediet eller uttryckssättet, men också referenser 

till den värld som existerar utanför konsten. Den modernistiska konstens renhet och därmed 

självständighet fanns i detta avskalande, en konst för konstens skull som enbart definierades av 

sig självt och enbart refererade till sig själv. Konceptkonstnärer anammade snart Greenbergs teori 

och applicerade den på sitt eget konstnärskap, som Joseph Kosuth och John Baldessari. Överfört 

                                                 

32 Michaud 2006, s. 23. 

33 Rees 1999, s. 8. 

34 Walley 2003, s. 25. 
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till konstnärer som arbetade med film och fotografi kunde man se ett materialistiskt och 

mediespecifikt undersökande av själva mediet, som Nam June Paiks Zen for Film från 1962. I 

verket placerade Paik en tom filmremsa i en projektor och lät den rulla.35 Spår av denna 

materialistiska syn på filmen går att finna hos främst Alexander Gutke men också hos Rosa 

Barba. Som vi kommer se innebär emellertid det faktum att de verkar inom det digitala skiftets 

magnetfält att deras verk går att se ur fler och andra dimensioner än Hilliard och Paik.  

Parallellt med den mediespecifika filmkonsten undersökte flera konstnärer filmens villkor ur 

ett mer kritiskt perspektiv, som går bortom filmmediets traditionella mediespecifika definition. 

Genom att åkalla filmens fysiska materialitet och separera dess delar från varandra – film, 

projektion, kamera, duk – så avslöjade de, genom att överskrida dem, mediets materiella 

begränsningar. Med begränsningar syftar jag på de begränsningar filmmediet definierats utifrån 

sedan början av 1900-talet: vad som utgör en film och vad som inte gör det. Walley kallar detta 

för en filmkonst som lokaliserar filmens essens utanför filmmediet, och är grundad på en 

historiserad idé om filmmediet.36 Ett exempel är den amerikansk-brittiska konstnären Anthony 

McCall, som var en central figur i den experimentella filmkonsten under 1970-talet. I verket Line 

Describing a Cone från 1973 riktas inte åskådarens uppmärksamhet – som traditionellt – på en bild 

projicerad på en skärm. I ett annars mörkt rum är det istället projektorns ljusstråle i sig själv som 

är själva projektionen. Den börjar som en tunn linje av ljus och växer under verkets 30 minuter 

till en tredimensionell konformad ljusskulptur. McCalls verk markerar ett överskridande av idén 

om filmens platta projicering, och gav den istället en skulptural dimension.37 Ytterligare ett 

exempel är den amerikanska konstnären Paul Sharits, som under 1970-talet skapande en serie 

videoverk där han visade sina filmer med en modifierad projektor som helt ändrade 

projektionens form.38 Sökandet efter filmens essens, vilken man kan säga att många 

filmkonstnärer har ägnat sig åt under 1900-talet, och inte minst under 1960- 70-talen, behöver 

alltså inte nödvändigtvis handla om att begränsa eller reducera filmen till de material filmmediet 

traditionellt har definierats utifrån. Den experimentella filmkonsten har visat att det filmiska 

mediet inte är nödvändigt för att producera kinematografiska effekter. Filmen går att se på utifrån 

sin utsträckning i tiden och rummet, och sett utifrån det här perspektivet går, enligt Michaud, all 

konst som utlöser en interaktion av rumstidsliga effekter att klassas som film, även bortom 

                                                 

35 Chris Sharp, ”Duality and Purgatory in the Work of Alexander Gutke”, i Chris Sharp, Brian Sholis & Bettina 

Klein, Alexander Gutke, Culturgest, Lissabon, 2011, s. 9–20, s. 11. 

36 Walley 2003, s. 18. 

37 Walley 2003, s. 15–16. 

38 Walley 2003, s. 19–20. 
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filmens materiella närvaro.39 Samtida konstnärer som arbetar med film har både det 

mediespecifika och det bortommediala arvet i sin referensram, något som har öppnat upp filmens 

definition och pekat på de komponenter som utgör den. Projektor, filmremsa, mekanik; eller ljus, 

form och varaktighet – de kan alla vara film och film kan vara något annat än det en 

konventionell historieskrivning säger. Idag finns ytterligare en parameter som ofrånkomligen 

påverkar alla konstnärer, nämligen den digitala teknologin.   

 

Det digitala skiftet 

Det nya mediet intar vid medieteknologiska skiften snart en dominerande position, och genom 

dess ofta sömlösa infogning i vårt samhälle får det snart en självklar roll i våra liv. Det 

förbigångna mediet förlorar å sin sida sin transparens i sin numera ickedominanta position. Det 

var åtminstone vad som skedde med de analoga medieteknologiernas inträde: det skrivna ordet 

framstod som ett diskret teckensystem, bläck på papper som formar ord och syntaxer och 

berättelser. Skriftens magi upphörde. Vad som sker idag skiljer sig på många vis från denna våra 

sinnens uppdelning i olika analoga medieteknologier. Ty de äldre medierna består, åtminstone på 

ytan, i det digitala medium som nu tar över. Den digitalisering som pågår nu är en bred 

förändring som kan sägas inleddes redan i och med Turingmaskinen 1936,40 men som för mig blir 

intressant först med utvecklingen av användbar digital teknologi för inspelning, lagring och 

uppspelning av sinnesdata några decennier senare. De senaste decennierna har de digitala eller 

semidigitala varianterna av film, fotografi och fonografi utvecklats och förbättrats i hög takt. 

Samtidigt överförs redan existerande analog media till digitala format. Den pågående 

digitaliseringen innebär – med Manovichs ord – att all kultur övergår till datormedierade former 

för produktion, distribution och kommunikation. De nya mediernas revolution har en inverkan 

på samhällets alla delar, inte minst på konstnärliga uttryck – som rör sig utom såväl som inom 

olika medieteknologier. Vad som nu är vår dominerande medieteknologi går därför att se som ett 

                                                 

39 Michaud 2006, s. 26. 

40 Turingmaskinen var en datormodell och en föregångare till den moderna datorn, vars grunder Alan Turing lade 

fram 1936. Den kunde utföra beräkningar med binära tecken, genom att läsa och skriva siffror på en pappersremsa. 

Även om konstruktionen verkar enkel så kunde den åtminstone i teorin utföra alla beräkningar som en människa och 

som en samtida dator kan. Intressant att notera är också det faktum att Turingmaskinen liknar en analog 

filmprojektor: där projektorn läser av data från en remsa är Turingmaskinen projektor och kamera i ett, den både 

skriver in på remsan och läser av från den. Manovich 2001, s. 24. 
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enda, övergripande, digitalt medium.41 Rent praktiskt så innebär digitaliseringen av analog media 

att all nu existerande media – filmer, fotografier, lp-skivor – översätts till och lagras som numerisk 

data (åtminstone den som bedöms värd att överföra till digital fom). Grafik, rörliga bilder, ljus, 

former, rum och texter blir med detta beräkningsbara. Komponerade av digital kod är de 

numeriska representationer, beskrivbara med en matematisk funktion och därmed 

programmerbara. Där datorer använder sig av binärkod, bestående av ettor och nollor, för att 

lagra och hantera information, är en exempelvis digital bildfil representerad av just binärkod.42 

Om vi för enkelhetens skull bara ser till de typer av media som var dominerande under 1900-talet 

– kinematografin, fotografiet, fonografin, skrivmaskinen – så är deras dominerande form idag 

tvivelsutan digital. Den övergång till det digitala som pågår nu skiljer sig därmed radikalt från 

framkomsten av dessa medier i början av 1900-talet, vilken krossade skriftens 

informationsmonopol. Digital medieteknologi möjliggör för det mesta en högre 

informationskvalité på lagringen av sinnesdata, har snabbare och mer effektiva metoder för 

produktion, reproduktion, distribution och uppspelning. De digitala mediernas effektivitet har 

påskyndat en digitalisering som bit för bit lämnar de analoga medieteknologierna ur bruk, 

gagnlösa, och föråldrade.  

Vad är då det analoga, om vi ser på det utifrån det digitala, och hur skiljer de sig åt? Analog 

teknologi är i korta ordalag en fysisk form av inskription. Kemisk, mekanisk, fysiologisk, teknisk. 

Såväl Rosen som konstvetaren Margaret Iversen definierar analog teknologi som en relativt 

kontinuerlig form av inskription, baserad på fysisk kontakt mellan olika substanser.43,44 Här kan vi 

se den kontinuerliga relationen mellan det kameran fångar och det resulterande bildobjektet, 

genom ljusets kontakt. Även ickemekaniska former av inskription, som skriften, är analog då den 

är skapad i kontakten mellan en penna och ett papper.  Det är en tolkning Dean återkommer till, 

och som går att identifiera i flera konstnärers praktik. Men vad gäller just analoga 

medieteknologier vill jag återkomma till Kittlers definition – att mekaniskt kunna lagra och spela 

upp sinnesdata – för att ringa in just den analoga filmen. Om den analoga inskriptionen är 

kontinuerlig så är den digitala i sin tur diskontinuerlig. Byggd på en till synes arbiträr kod av 

diskreta, sinsemellan särskiljda men relaterade element – det vill säga siffror – kan vi inte finna 

                                                 

41 Manovich 2001, s. 19. 

42 Manovich 2006, s. 25–27. 

43 Rosen 2001, s. 302.  

44 Margaret Iversen, ”Analogue: On Zoe Leonard and Tacita Dean”, Critical Inquiry, vol. 38, nr 4, 2012, s. 796–818, s. 

797. 
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den fysiska kontakt som utgör den analoga kontinuerligheten.45 Det här försiggår under ytan – att 

med ögat särskilja en analog från en digital film, ljudinspelning eller ett fotografi är i många fall 

omöjlig. Om vi ser närmare på hur analog och digital fototeknologi skiljer sig åt, så fångar alltså 

den analoga fotoapparaten in ljus och inpräntar med kemiska processer dess variationer på en 

celluloidremsa. Den digitala bilden är en numerisk representation, komprimerad och lagrad som 

en datafil för att sedan utvidgas vid visning. Likväl förekommer inom digital teknologi analoga 

komponenter. Hos digital kamerautrustning är bildsensorn, som fångar bilden, ett exempel på 

det. Bildsensorn består av många miljoner pixlar, där varje pixel är en ljuskänslig fotocell som 

reagerar på ljusintryck och genererar en mängd ström beroende på ljusintensiteten. De 

elektroniska strömmarna, deras placering och typ, konverteras i kameran till digital kod vilken 

lagras på en datafil.46 Analogt och digitalt samverkar för ett digitalt slutresultat. Ytterligare en 

skillnad, som inte minst är betydelsefull för de konstnärer som använder analog film och foto, är 

att det rumsliga och färgmässiga inte exakt reproducerbart hos analoga bilder. Därav blir ingen 

”kopia” den andra lik, och varje kopia nöts i sin tur av sin miljö på ett individuellt sätt.47 Rosen 

menar att en av anledningarna till att vi enkelt kan profilera den digitala filmen som annan 

gentemot den analoga är just genom den digitala medieteknologins siffergrund – digital 

avbildning behöver inte ett fysikaliskt ursprung.48 Det gör det i sin tur, vilket jag snart kommer att 

gå in på, svårare att lita på den digitala representationen. Härur framträder den analoga 

teknologin på nytt.  

 

Det analogas verklighetseffekt  

De tekniska skillnaderna mellan analog och digital bildteknologi påverkar alltså hur vi upplever 

den analoga respektive den digitala bilden, där stillbilden åtminstone i en analog process är 

grunden för den rörliga bildens illusion. Även om digitala kameror har analoga delar, så är det 

ändå för enkelhetens skull möjligt att göra en uppdelning i analogt och digitalt fotografi 

respektive film. Ty den semianaloga bildsensorn konverterar omedelbart intrycken till numerisk 

diskret data, där varje punkt i sin spatiala och temporala ordning går att modifiera. Ett 

konstnärligt nyttjande av analog film verkar – som vi kommer att se om en stund – grundat i en 

idé av den analoga bilden som mer tillförlitligt fångande verklighetens ljus. Här befinner även jag 

                                                 

45 Rosen 2001, s. 302. 

46 Manovich 2001, s. 53. 

47 Manovich 2001, s. 54. 

48 Rosen 2001, s. 306. 
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mig i viss mån, för när jag beskriver den digitala eller semidigitala bildteknologin blir 

förklaringarna abstrakta. Vad betyder det egentligen att elektroniska signaler kan omforma det jag 

ser, hör, och upplever i tiden till binär, elektronisk och programmerbar data? Hur kan jag greppa 

detta elektroniska infångande, lagrande och uppspelande av något så sinnligt och estetiskt som en 

sjungande röst, eller visuellt bara mina enkla rörelser då jag sitter och skriver? Men jag kan inte 

ställa mig dessa frågor utan att också undra hur det går att förstå den analoga teknologin. För 

Michaud var det just det faktum att vi inte kan förstå den som gav upphov till 1900-talets 

experimentella film. Det mystiska fångandet av människan, av rummet och tiden kanske aldrig 

går att fullt ut greppa, oavsett den självklara roll den har i våra liv och vårt samhälle idag. Likväl 

skiljer sig de sätt på vilka vi relaterar till den analoga respektive den digitala bilden, och vårt 

förhållningssätt till den analoga bilden är för evigt ändrad av den digitala bildens inträde. För att 

kunna närma oss denna förändring tar jag här hjälp av Stiegler.  

Där en teknisk utveckling i allmänhet innebär en suspendering eller ett ifrågasättande av en 

situation som tidigare verkade stabil, menar Stiegler att den digitala bildteknologin suspenderar en 

särskild, spontan tilltro som tidigare varit innefattad i det analoga fotografiet. Denna tilltro är det 

analoga fotografiets verklighetseffekt, som Stiegler med ett uttryck lånat från den franske 

teoretikern Roland Barthes kallas för det här var. Det är tron på att det vi ser på bilden har varit 

som gör att vi accepterar det som ett fotografi, och varje analogt foto förutsätter att det som 

fotograferades verkligen var. Verklighetseffekten är måhända en illusion, men som sådan närd av 

kemi och fysikens lagar i symbios med kameraapparatens mekanik. Bildobjektet blir till genom en 

särskild sorts beröring, av luminanser eller ljuspartiklar. När jag ser på ett analogt fotografi – 

förklarar Stiegler – så vet jag att de luminanser som nu träffar mitt öga en gång rörde, verkligen 

rörde, personen på fotografiet. Det är en beröringskedja av ljus, konstituerad av de fotoner som 

fanns i rummet då fotografiet ursprungligen togs och kom att fysiskt röra, inpränta, 

silvernitraterna. Verklighetseffekten är alltså grundad på att en faktisk fotonisk materia har 

överförts, blivit replikerad till dess att den rör fotografiets åskådare, i det här fallet mig. Och även 

om jag inte kan dessa kemiska reaktioner så finns fotografiets produktionsprocess som en 

undermedveten kunskap hos mig då jag ser på en analog bild: jag vet att det ljus som rörde 

bildens motiv nu rör mig.49 

När jag ser på en digital eller semidigital bild känner jag inte det analoga fotografiets säkerhet. 

För Stiegler handlar denna förändring inte om på vilket sätt digitala bilder – rörliga som stilla – 

faktiskt modifieras, utan om det faktum att de överhuvudtaget kan manipuleras. Att något inte har 

varit är en möjlighet som är vital för vår syn på den digitala bilden, och den möjligheten inger oss 

                                                 

49 Stiegler 2002, s. 150–152. 
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ett tvivel. Ty samtidigt som bilden är oändligt manipulerbart förblir den ett fotografi och bevarar 

därmed något av det här var inom sig. Möjligheten att urskilja ”det sanna” från ”det falska” verkar i 

den digitala manipulationens värld försvinnbart liten.50 Även Rosen och Manovich tar upp den 

digitala bildens manipulerbarhet, eller snarare vår idé om den, som väsentlig för särskiljandet från 

och därmed – vilket jag kommer att gå in på senare – upphöjandet av analog representation.51 För 

att fotografiets verklighetseffekt ska verka så måste vi känna en kontinuitet, inte bara i den kedja 

av ljus Stiegler tidigare beskrivit, utan även i vad vi ser. De atomiska gryn som bygger upp en 

analog bild måste utplånas för att fotografiets enhet ska skapas – det kan inte upplevas som 

behandlingsbart i sig självt. Nytt i den digitala bildteknologin är den diskretisering som redan i 

fotoögonblicket delar upp bilden till sina minsta element, bildsensorns pixlar. Den analoga 

fotografen har inte möjlighet att manipulera dessa enskilda korn på det diskreta sätt som den 

digitala tekniken möjliggör och förutsätter.52 Den semidigitala bildens diskretisering påverkar 

därmed minnesljusets kedja, och i förlängningen också den tilltro vi har till bilden. I den 

omdanade kedjan finns en osäkerhet om beröring. Jag vet att det har skett en beröring, ett ljusets 

överföring, vid något tillfälle i den här processen. Men jag kan aldrig veta hur mycket dessa 

luminanser vidrörde och vad exakt det är som när jag nu ser på fotografiet rör mig.53 

Säkerhet och osäkerhet, en rädsla för vad vi inte kan veta i en tid då teknologin går bortom 

vad vi kan förstå. Stiegler menar att när vi ser på ett fotografi sker en intentionell syntes inuti oss, 

i vilken vi skapar en mental bild av det. När den fotografiska apparaten fångar och fixerar 

världens ljus sker också en syntes. I dessa två processer ligger grunden till fotografiets 

verklighetseffekt; kamerans tekniska syntes möjliggör ju vår intentionella syntes. Bildobjektet vi 

ser på är ett spår av något, ett förflutet, och när vi ser på det syntetiserar vi det som en mental 

bild, vilket Stiegler menar genom denna koppling är att veta något om de tekniska syntetiska och 

artificiella villkoren för dess produktion. Precis som vi bär på en omedveten kunskap om de 

förhållanden i vilka bilden blivit till, är varje bild alltid påverkad av andligheten hos den teknologi 

den ser på, utifrån en särskild kunskap den har om den. Den visuella bilden artikulerad på linsens 

objektivitet vet, eller tror att den vet, att det här var. Med den digitala bildens ankomst så vet den 

visuella bilden att fotografi framöver kan representera sådant som aldrig varit materialiserat 

                                                 

50 Stiegler 2002, s. 150. 

51 Rosen 2001, s. 319-326; Manovich 2001, s. 27. 

52 Stiegler 2002, s. 151–154. Självklart förekom och förekommer fortfarande manipulation av analoga bilder – den 

analoga bilden är ju en teknisk syntes. Stiegler menar emellertid att manipulationen av analoga bilder inte utplånade 

bildens verklighetseffekt. Fortfarande så såg vi att det här har varit, men att något inte riktigt stämde. 

53 Stiegler 2002, s. 154. 
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framför linsen. I sin kunskap finns från den stunden en grundläggande okunskap om bilden 

inskriven, oavsett om den är analog eller digital.54 Här sker alltså en rubbning av hur vi uppfattar 

den analoga bilden. Vi förnimmer den inte längre med samma omedvetna kunskap, utan istället 

utifrån den digitala bildens manipulerbarhet.  

I Kittlers spår påtalar den digitala bildens diskreta natur att den analoga bilden alltid är och har 

varit diskret. Komponerad av atomiska gryn som bildar en kontinuitet men också i dess 

produktionssätt går det inte att förneka inramning, fokus, framkallningsteknik och andra sorters 

manipulation. Det gäller inte minst för filmen, som består av diskreta bilder att klippa och klistra 

bland.55 Den analoga bildens äkthet är en illusion som på samma gång blottläggs och förstärks 

med den digitala bildens inträde. När Stiegler beskriver hur vi upptäcker det analogas diskrethet 

och Kittler ser det blottlagda förbipasserade mediet, så berör de inte den mystik som kommer att 

omgärda det nya och som jag vill påstå i hög grad är estetisk. Där den analoga tekniken är rotad i 

vetenskapliga principer, mekanik och i fotografiets och filmens fall kemiska processer, verkar den 

digitala tekniken stå bortom det jordliga. Begrepp som numeriska representationer, data och 

digitisering framstår i relation till mörknande silvernitrater som påhittade ord utan en klar 

förankring i en fysikalisk verklighet. Jag vill föreslå att den omedvetna kunskap Stiegler menar att 

vi bär på – om bildens produktionsprocess – blir kortsluten av den digitala teknologins ogripbara 

natur. Det tvivlets frö som det digitala sår i oss berör inte bara en oförmåga att urskilja huruvida 

det här var, utan även hur det här har blivit. I en passage långt mer poetisk och mystisk än någon 

annanstans i texten kopplar Stiegler den digitala kamerans ljus till underjorden: ”Det kommer 

från Hades, från de dödas rike, från underjorden; det är ett elektroniskt ljus frigjort av material 

djupt inifrån jordens innanmäte.”56 Det elektroniska ljuset är dock i själva verket atomiskt, 

bestående av strömmar av elektroner långt mindre än de atomiska gryn Stiegler vet (eller 

åtminstone visste) finns på den analoga bilden. Kanske alltför små förmår vi oss inte att förstå 

det underjordiska ljuset som fångar bilden på kameran, de elektroniska sensorer som läser av och 

tar in och konverterar det vi ser på och hör till inget mer än siffror, och sedan åter kan spela upp 

det såsom vi såg och hörde det? Där Michaud inte kunde greppa den analoga filmens illusion om 

ett inpräntande av tiden blir den digitala filmen och dess produktionsprocess bokstavligen talat 

omöjlig att beröra. Här ser jag en rädsla spela in, både för en vetenskap vi än mindre förstår än 

den analoga teknologin, och för den icke-fysiska natur det digitala bevarandet innebär. I den 

                                                 

54 Stiegler 2002, s. 158–159. 

55 Stiegler 2002, s. 155. 

56 Min översättning. Ursprungligt citat: ”It comes from Hades, from the realm of the dead, from underground: it is 

an electric light set free by materials from deep within the belly of the earth.” Stiegler 2002, s. 153. 
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digitala världen kan jag inte längre peka på en nedsänkning i en plastskiva och kalla det för min 

röst, eller på resultatet av en kemisk reaktion på en celluloidremsa och kalla det för en avbild av 

mig; blott hänvisa till något jag tror mig veta existerar i numerisk form inuti en apparat närd av 

underjordiska krafter. Det kanske är en överdriven beskrivning, likväl så innebär den digitala 

medieteknologins abstrakta karaktär och ingjutande av tvivel en skarp polarisering mellan sin 

egen och den analoga bildens inskriptiva karaktär, vilken kommer att bli tydlig då vi i analysen ser 

hur Tacita Dean och Rosa Barba reflekterar kring sitt val av ett analogt medium.   

Avslutningsvis vill jag knyta an till en förändring vi – i likhet med hur de analoga medierna en 

gång var nya och främmande – idag inte egentligen kan relatera till. Skriftens inträde i olika 

samhällen runtom världen sker långt innan skriften kan benämnas ha ett informationsmonopol i 

Västeuropa kring 1800. Under antiken skedde en generalisering av alfabetet och skriften började 

användas i större omfattning, och i och med det skedde en diskretisering av det talade språket. 

För oss som är literata framstår det talade språket som ett spel av analyserbara, kombinatoriska 

element, som formar ett teckensystem. Med andra ord: det är för oss diskret, och det är eftersom 

språket i skrift är det. Men i ett samhälle utan vardagligt skrivande uppfattar man, spontant, 

språket som kontinuerligt. Vårt tal är liksom vår syn en stor del av hur vi konstituerar oss själva, 

och inte minst hur vi kommunicerar. En rubbning i hur vi upplever vårt tal påverkar vår syn på 

språk, kommunikation och också rösten som en sinnlig kroppslighet. Stiegler ser en likhet i 

diskretiseringen av talet under antiken, medförd av skriften, och i den diskretisering av den 

analoga bilden som sker idag.57 En ny medieteknologi, definierad exempelvis genom sin 

diskretisering, kan alltså blottlägga det tidigare mediets inneboende diskrethet. Som Kittler visar 

uppfattas skriften kring 1800 som kontinuerlig snarare än diskret. Skriftens dominans gav den en 

aura av självklarhet, förstärkt av sin hallucinatoriska förmåga att frammana ljud- och bildvärldar i 

fantasin vilket förminskade dess diskreta aspekter. När kinematografin och fonografin delade upp 

dessa olika dataflöden och separerade dem från skriften, och skrivmaskinen separerade skriften 

från sin fysiska sinnlighet, framstod skriften som det diskreta mediet det är. Det går självfallet att 

argumentera för att filmens diskrethet inte är ny – den har utforskats av konstnärer och filmare 

åtminstone sedan mitten av 1900-talet – och att vi alltid varit medvetna om att det rörliga i filmen 

är en illusion. Men även om rörligheten inte har varit sann så har vi ändå trott på att det vi ser, ett 

optiskt tidsflöde som i själva verket är en rad enskilda ramar, faktiskt har varit. Hur den 

skiftningen i tilltro påverkar ett konstnärligt närmande av filmmediet kommer jag snart att 

undersöka. När det gäller just den analoga filmen finns också ytterligare en aspekt att ta i 

beaktande, nämligen att den i princip blir tagen ur bruk då den digitala filmen nu tar över. Den 

                                                 

57 Stiegler 2002, s. 160–161. 
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analoga filmen är nu föråldrad och överflödig ur ett bruksperspektiv (i synnerhet i den industriella 

biobranschen), samtidigt som dess digitala motsvarighet har blottat nya sidor hos den. Jag menar 

att det lämnar den analoga filmen i en intressant och historiskt sätt unik position, som medför 

nya estetiska förhållningssätt och möjliggör en annan sorts konstnärliga undersökningar men 

också ett annat användande av filmen som medium, ämne eller objekt i konstnärliga 

sammanhang.  

 

Analog konst i en digital tid 

Det är först nu, när den digitala bilden trätt in och vi genom den blivit fullt ut medvetna om den 

analoga bildens särskilda karaktär, som analog foto- och filmteknologi kan bli ett medium i sin 

egen rätt. Det menar åtminstone Iversen, som här går emot Rees och en allmän uppfattning om 

att detta skedde under 1960-talet. Likväl måste vi erkänna den förändring som nu sker som 

radikalt annorlunda från den medförd av konceptkonsten, och kanske stämmer därför Iversens 

tes. Iversen fortsätter med att säga att de rent tekniska skillnaderna mellan analog och digital 

bildteknologi är oväsentliga – analog film är ju också diskret. Skillnaden ligger för henne i 

estetiska och konstnärliga förhållningssätt, och där är den av högsta vikt. Till skillnad från Stiegler 

intresserar sig Iversen inte för det analogas sanningsvärde eller verklighetseffekt, utan snarare för 

hur den digitala tekniken inverkar på såväl analoga som digitala konstnärliga praktiker. Även om 

det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser går det att peka mot att det har skett 

betydelsefulla skiften inom konstnärliga praktiker. Hur vi kan se och bearbeta fotografiska bilder 

och film via datorn, såväl som de digitala möjligheterna till tryck och projektionsteknologier har 

revolutionerat fotografisk konst de senaste trettio åren. Konstnärer tar idag tillvara på och 

utforskar den digitala teknikens många möjligheter för exempelvis film- och fotokonst såväl som 

en mängd olika hybrider och nya sorters konst som digitaliseringen möjliggör. Samtidigt menar 

Iversen att det sker något då vissa konstnärer väljer att inte gå över från analog till digital teknik: 

ett medvetet ställande av frågan om vad det analoga fotografiet eller filmen består av. Med det 

lägger man ofta tonvikt på den fördigitala teknikens särskilda egenskaper och karaktär. Där 

många inte ser skillnader mellan analogt och digitalt – mycket för att den digitala tekniken är 

gjord för att efterlikna den analoga – intresserar sig samtida konstnärer för dessa skillnader, och 

också för att undersöka de olika materialen. Härigenom kan de komma att förstärka det analogt 

mediespecifika, exempelvis den japanska fotografen Hiroshi Sugimoto som återupplivade det 

traditionella silvergelatintrycket och därmed uppmärksammade dess särskilda karaktär. Detsamma 

gäller för konstnärer som framhäver det digitala, där ett exempel är att förstora lågupplösa digitala 
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fotografier så att pixelnätet framträder.58  

I min analys kommer jag att undersöka Deans, Barbas och Gutkes arbete med analog film som 

ett estetiskt val. Det är ett val jag analyserar utifrån det digitala skiftets brottyta, för att söka 

urskilja en analog film i nytt framträdande. Att dyka in i det som formar vår samtid, hur vi ser, 

tänker och fungerar, utmärker många samtida konstnärer. Ett konstnärligt närmande och 

undersökande av det analoga är rimligen i högsta grad medveten om den förändringarnas vatten 

vi befinner oss i. I analysen söker jag urskilja den analoga filmens roll i dessa vatten, eller snarare 

dess olika möjliga roller.  

  

                                                 

58 Iversen 2012, s. 796–799. 
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a) Tacita Deans kemiska arkiv 

Tacita Dean, född 1965, är en engelsk konstnär vars huvudsakliga medium är 16mm-film. 

Förutom filmer ingår i hennes konstnärliga praktik fotografier och teckningar. I breda drag går 

det att säga att Dean i sina verk söker kopplingar mellan det förflutna och samtida, och mellan 

fakta och fiktion. Alltid närvarande i såväl verk som medium är en fysisk materialitet. Dean har 

varit aktiv som konstnär i över tjugo år, och innehar en betydelsefull plats i den samtida 

internationella konstscenen. En rad publikationer om Deans konstnärskap har följt hennes olika 

utställningar och projekt. I dessa berörs bland annat hur hon i sina filmer skapar nya berättelser 

utifrån det som tycks ha gått förlorat. Exempelvis konstkritikern Hal Foster undersöker Tacita 

Deans genom hur hon arbetar med och skapar arkiv genom sina verk.59 Det är ett för 

undersökningen viktigt tema i Deans konstnärskap, vilket även Iversen lyfter fram. I Iversons 

analys spelar också slumpen en betydelsefull roll för Deans arbete med analog film och fotografi. 

Genom sin materialitet påverkas det analoga av både omständigheter vi kan förutsäga, och sådana 

vi inte kan beräkna.60 Vischer ser likaså på Deans användande av analog teknologi. Vischer 

identifierar en stark dragning till fysisk inskription och dess särskilda karaktär i Deans 

konstnärskap. Här ingår Deans teckningar och hennes arbeten med svarta tavlor, fotografier och 

filmer, där Vischer i de senare ser en sorts ritande med kameran.61 

Deans val av medium är i högsta grad medvetet, och har en betydelsefull roll i hennes 

konstnärliga praktik. Användningen av analog teknologi är konsekvent, och Dean uttalar sig ofta 

både om sin betagenhet för den och om sin sorg över utfasningen av analog film. Valet verkar 

såväl konstnärligt som personligt. I Analogue: Drawings 1991–2006, en katalog ackompanjerande 

en stor retrospektiv utställning på Schaulager i Basel 2006, sätter Dean ord på vad som drar 

henne till den analoga tekniken, och varför hon inte kan bli fångad av den digitala. Den digitala 

världen, säger hon, har inte möjlighet att skapa poesi. Den andas inte, utan "tidies up our society, 

correcting it and then leaves no trace.”62 Digital teknologi fungerar utslätande – den saknar just 

vad som är specifikt för den analoga bildteknologin, nämligen en fysisk inskription: 

 

                                                 

59 Hal Foster, ”An Archival Impulse”, October, vol. 110, höst 2004, s. 3–22. 

60 Iversen 2012, s. 796–818. 

61 Theodora Vischer, ”The Story of Linear Confidence”, i Theodora Vischer & Isabel Friedli (red.), Analogue: 

Drawings 1991–2006, Göttingen, Steidl/Schaulager, 2006, s. 11–28. 

62 Tacita Dean, ”Analogue”, i Theodora Vischer och Isabel Friedli (red.) Analogue: Drawings 1991–2006, Göttingen, 

Steidl/Schaulager, 2006, s. 8–9. 
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I wonder if this is because [digital technology] is not born of the physical world, but is 

impenetrable and intangible. It is too far from drawing, where photography and film have 

their roots: the imprint of light on emulsion, the alchemy of circumstance and chemistry, 

marks upon their support.63   

 

Dean framhäver här de kemiska reaktioner som utgör grunden för den analoga bilden och filmen, 

och skiljer denna den fysiska världens vetenskap från den digitala teknikens onåbarhet. I 

bildproduktionens kemi finns något mer än en jordad vetenskap, något som en teknologi byggd 

på numeriska representationer aldrig kan bemästra: slumpen. Det är slumpen – de 

omständigheter vi omöjligen kan beräkna då vi filmar, framkallar eller visar en film, som kan ge 

sin prägel från att celluloidremsorna tillverkas på en fabrik till dess att filmrullen 50 år senare får 

en specifik nötning av en särskild projektor – som nu utmärker det analoga mer än någonsin. 

Dean skapar alltså en stark polarisering mellan det digitala och det analoga, som återkommer i 

flera av hennes uttalanden och som jag vill påstå är signifikant för den brottyta vi nu befinner oss 

på. Hon har även valt att inte arbeta med någon annan manipulation av film och bild än den som 

ingår i dess ”natur”, det vill säga sådant som val av kamera, film, exponeringstid, inramning, 

narrativ, fokus, osv. Iversen menar att det är en intervention av verkligheten som är en 

ofrånkomlig del av filmen, men som för Dean inte komprometterar den analoga bildteknikens 

fotokemiska kontinuerlighet med världen. I det digitala fotografiets översättning av ljus till en 

arbiträr elektronisk kod identifierar Iversen – precis som Stiegler – en rubbning i den 

kontinuerligheten.64 Fysikaliteten är för Dean central både i fångandet av objektet, ljudet eller 

rörelsen, och i det faktum att själva negativen och trycken är fysiska. Deans upphöjande av 

slumpen är kopplad till bägge delarna, och har i min mening att göra med just inskription. Ty ett 

fysiskt negativ är ett fysiskt spår – en inskription av omvärlden – som kan få fysiska spår, bli 

markerat av sin omvärld precis som det har markerat omvärlden. Iversen noterar hur Dean i sitt 

konstnärskap förlänger detta till att intressera sig för sådant som kan bli eller har blivit fysiskt 

märkt. Exempelvis har Dean gjort en serie med fotografier av några av världens äldsta träd, vilka i 

hundratals år blivit märkta av väder och vind, människor och djur.65 Fototrycket blir på så vis 

slutpunkten på en serie av spår – åtminstone till fototrycket själv lever och märks av sin 

omgivning. Just denna idé om och utforskande av spår ser jag återkomma i hennes konstnärskap. 

Den knyter an till analog representation som dokumentation, historiska dokument som även efter 

                                                 

63 Dean 2006, s. 8. 

64 Iversen 2012, s. 797. 

65 Iversen 2012, s. 799. 
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deras upprättande befinner sig i förändring. Exempelvis så utgår Deans användning av fotografi i 

första hand från funna fotografier, gamla vykort eller foton från familjealbum som hon hittat på 

loppmarknader. Fototrycket lever vidare efter dess tillkomst. I boken Floh, publicerad år 2003, har 

Dean inkluderat 163 funna amatörfotografier, publicerade utan kommentarer. I boken går det att 

se de varierande slitningarna på fotografierna, markerade av sina liv sedan de trycktes.66   

När Foster analyserar samtida konst som arbetar arkivistiskt pekar han på hur konstnärerna i 

sina verk själva skapar arkiv. Jag vill föreslå att vi även utvidgar synen på arkivet, som i regel är en 

samling av dokument, det vill säga skriftliga handlingar eller redogörelser. I en vidare definition är 

ett dokument något som innehåller en form av dokumentation, och häri passar även andra 

former av inskription in än skriften. Dokumenterande en händelse kan också vara hackspetten 

som pickar i trädet, markerande tillfället, varpå trädet i sig blir en sorts arkiv. I Fosters analys av 

arkivistiska konstnärer ser han dem arbeta med spår – av historier, föremål, händelser, platser 

eller människor. Mindre intresserade av absoluta ursprung dras den arkivistiska konstnären mot 

obskyra rester. Det ofullständiga; mellanrummen i historien; eller det opåbörjade, blir 

utgångspunkt för ett omskapande som ger det bortglömda form.67 Här finner vi – som jag 

kommer att gå in på mer i nästa del av analysen – Barba, men också Dean. Foster pekar på hur 

Dean i sina verk lyfter fram det glömda och avlagda och ger dem en historia och ett utrymme i 

sitt eget narrativ. Dean dras till det som är utdaterat, bortsorterat eller av andra skäl hamnat 

utanför samhället eller historieskrivningen, om det så är människor, föremål eller händelser.68 

Deans upphittade fotografier och hennes filmers dokumenterande av företeelser och människor 

är kanhända inte arkiv i ordets traditionella bemärkelse. Likväl ger de något en fysisk form och 

dokumentation, skriver in det i en ny historia och samlar det på en ny plats. Det är ett 

konstnärligt intresse, som också går ytterst väl ihop med hennes val av det analoga filmmediet. 

Detta arkivistiska arbete kan vi se i Floh, och i Deans dokumenterande av produktionen av 

16mm-film i Kodak, som jag snart kommer att analysera närmare. I Kodak får arkivet som spår 

och den analoga filmen som lagrande av spår en möjlighet att mötas mer direkt. Även i andra 

verk kan vi se hur Dean närmar sig det som snart inte längre finns, eller har upphört att 

användas. 1996 gjorde hon verket Delft Hyraulics, som äger rum på ett marinlaboratorium i 

Holland. Sedan länge har de använt en vågmaskin för att undersöka vågors rörelser och inverkan, 

men då Dean besökte laboratoriet hade den inte varit i bruk på flera år, utan blivit ersatt av 

modern datorteknologi. Dean dokumenterar vågmaskinens arbete i en vattentank, som för att 

                                                 

66 Vischer 2006, s. 13–14. 

67 Foster 2004, s. 5. 

68 Foster 2004, s. 12. 
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föreviga dess sista andetag. Ytterligare ett exempel är filmen Sound Mirrors (1999), baserad på en 

sorts ”ljudspeglar” byggda i cement i slutet av 1920-talet med syftet att fungera som 

varningssystem vid attacker mot USA från kontinenten. Ineffektivt konstruerade övergavs de 

nästan omedelbart till förmån för radarteknologi, och har nu börjat erodera.69 Såväl vågmaskinen 

som ljudspeglarna är kvar rent fysiskt i existens, men har bringats i ett nytt sammanhang, en ny 

historia, och ett nytt minne genom Deans filmer.  

Filmen Ztráta (1991–2002) äger rum i Prag strax efter kommunismens fall, och i den ser vi en 

lärare skriva ett ord på en svart tavla i ett klassrum. Därefter äger ordets innebörd rum – då 

exempelvis det tjeckiska ordet för närvaro skrivs ser vi ett klassrum fullt med elever, och efter 

ordet för frånvaro ser vi samma klassrum tomt.70 Den svarta tavlans funktion för att skriva och 

sudda ut sätts i relation med filmteknologins möjlighet att göra detsamma med klipp och 

redigering, men också med filmmediets egen inskription som ett bevarande. Spår som suddas ut 

och spår som bevarar, bägge analoga. När Dean själv ombeds definiera det analoga, reflekterar 

hon kring den analoga bildens relation till vad den avbildar:  

 

[Analogue] is a word that means proportion and likeness, and is, according to one 

explanation, a representation of an object that resembles the original; not a transcription or a 

translation but an equivalent in a parallel form: continuously variable, measurable and 

material.71 

 

Den analoga filmen blir i Deans tolkning en parallell jämbördig till det faktiska optiska tidsflödet 

den fångat, vilket korrelerar med de definitioner uppsatsen tidigare tagit upp. Inte densamma men 

kontinuerlig med, om än kemiska markeringar på en celluloidremsa snarare än vår 

mångdimensionella verklighet. Dean menar att enligt denna beskrivning är allt vi kan kvantifiera 

fysiskt analogt: längd, variabler, bredd, volt, och tryck. Utifrån det är (icke-digitala) telefoner, 

kameror och klockor analoga, såväl som att skriva och rita. När Dean ritar är till och med hennes 

tänkande analogt: ”Thinking too becomes analogue when it is materialised into a concrete form; 

when it is transmuted into lines on paper or marks on a board. […] My unconscious reverie made 

manifest as an impression on a surface.”72 Det omedvetna går också att se på som rester, av 

tankar eller minnen, vilka Dean artikulerar med penna och papper. Hon gör dem analoga och ger 
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dem form och rum, på samma vis som hon gör med ljudspeglar och fotografier. Det här kan vi se 

som ett breddande av synen på vad det analoga är, grundad i just det digitala inträdet – varför 

skulle vi annars känna ett behov av att benämna handskrift som analog? Deans konstnärliga 

intresse för det analoga, att det ens har kommit att existera, och att hon kan reflektera över skrift 

och till och med tänkandet som analogt, är ett direkt resultat av det digitala övertagandet av 

medieteknologier. Kontrasterande med den analoga representationen är just den digitala, som 

snarare än att implicera en kontinuerlig signal konstituerar vad som är ”broken up, or rather, 

broken down, into millions of numbers”.73 Den parallella likheten kan inte existera i den diskreta 

digitala teknologin, vilken är så uppdelad i grunden att illusionen av likhet blir för svag för att 

köpa. Att ge något digital form innebär först en översättning av omvärlden till digital kod, och 

därefter ytterligare en översättning till optiska eller akustiska signaler. Det är en annan form av 

dokumentation och omskapande än den Dean är intresserad av. 

Det är här – i det digitala skiftets brottyta och arkivistiska omformningar – som jag vill placera 

Deans konstnärliga undersökningar. Den analoga filmen är långt ifrån bortglömd och fortfarande 

kvar i bruk, men detsamma gäller inte produktionen av 16mm-film. Det var den kännedomen 

som fick Dean att skapa Kodak, och därigenom dokumentera en process som inte längre äger 

rum. I detta menar jag att Dean både bringar nytt liv i den analoga filmen och omformulerar dess 

förflutna.  
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Tacita Dean: Kodak. 16mm-film, svartvit och i färg, ljud, 44 min loop, 2006. Med tillstånd av 

konstnären, Frith Street Gallery, London och Marian Goodman Gallery, New York/Paris. 

 

 

 

Tacita Dean: Kodak. 16mm-film, svartvit och i färg, ljud, 44 min loop, 2006. Med tillstånd av 

konstnären, Frith Street Gallery, London och Marian Goodman Gallery, New York/Paris. 
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Tacita Dean: Kodak. 16mm-film, svartvit och i färg, ljud, 44 min loop, 2006. Med tillstånd av 

konstnären, Frith Street Gallery, London och Marian Goodman Gallery, New York/Paris. 

 

 

 

Tacita Dean: Kodak. 16mm-film, svartvit och i färg, ljud, 44 min loop, 2006. Med tillstånd av 

konstnären, Frith Street Gallery, London och Marian Goodman Gallery, New York/Paris. 
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Kodak 

16mm-film, svartvit och i färg, ljud, 44 min loop, 2006 

 

Kodak är en 44 minuter lång film producerad med 16mm-film. I verket filmar Dean produktionen 

av just 16mm-film i en Kodakfabrik i Chalon-sur-Saône, Frankrike. Filmen börjar i svartvitt, med 

en lång tagning av reflektiva metallytor som hör till fabrikens maskiner, och som operaras av män 

i vita overaller. Snart därefter övergår den till färgfilm, och under de 44 minuterna får vi se olika 

delar av produktionen av 16mm-film såväl som vardagen på fabriken (för både maskinerna och 

för de som arbetar där). Fabrikens interiör är mörk och klaustrofobisk, fylld av olika sorters stora 

maskiner involverade i mekaniska och kemiska processer. Deans tagningar är mestadels långa och 

med kameran orörligt betraktande. I en abstraherande närbild visar den olika små delar av det 

ogreppbara maskineri som producerar film, som ett blågrönt färgspel, en plastfilms mjuka 

böljande mot en hård metallram, eller rörelserna hos en liten komponent av en reslig maskin. 

Växelvis observerar kameran från ett större avstånd, hur fabriksarbetarna rör sig i korridorer eller 

tar en rökpaus, tomma rum och stora maskinhallar. Hela tiden hörs fabrikens bakgrundsljud från 

högtalarna, och bakom åskådaren hörs filmprojektorns mekaniska brummande. För att fabriken 

ska kunna producera ljuskänslig film är den relativt mörk, men ljuset finns alltid med och närmast 

dominerar i Deans film. Dels ser vi det allestädes närvarande röda ljus som används vid 

framkallning av ljuskänslig film, som kontrasteras med ett mjukt grönt sken i en avlägsen 

korridor. Också närvarande är sulfuriskt gula toner, ofta parade med ett fylligt lila ljus i 

bakgrunden, från ett rum vi inte kan se. I själva verket är fabriken mer belyst i Kodak än den 

brukar vara, de gula lamporna lyser upp en fabrik och process som annars dväljs i ett ännu 

djupare mörker.74  

När Dean fick kännedom om att Kodakfabriken, den sista som fortfarande producerade 

16mm-film, skulle sluta tillverka det reste hon till Frankrike för att dokumentera den process som 

snart inte längre skulle vara. Hon använde filmen de producerade, som vid det här laget var en 

bristvara, på sig själv och sin egen tillblivelse. Därur är det också fabriken och den film den 

producerar som är huvudkaraktärerna i Kodak. De människor som arbetar där – anonymiserade 

av likadana arbetskläder och av hur kameran aldrig fokuserar på dem som individer eller personer 

– rör sig lugnt i de mörka, sparsamt upplysta korridorerna, hanterar vant och varsamt de olika 

apparaterna, pysslar med småsaker och överser att produktionen fortgår smidigt. Det som sker på 

fabriken är mekaniskt och kemiskt, inoljat och åldrat – de mekaniska och kemiska processerna 
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såväl som fabrikens fysiska vara är i centrum. Dean ger oss emellertid inga ledtrådar till hur 

någonting fungerar, vilka maskiner som gör vad och i vilken ordning. Snarare gör Kodak 

åskådaren konfunderad. Efter att filmens 44 minuter har passerat framstår tillverkningen av 

16mm-film som en komplex och numera bortglömd process, i fler steg än en kan räkna eller 

förstå sig på. Samtidigt vet vi inte när filmen börjar eller slutar, loopen är sömlös och bryts först 

då vi kommer på oss själva med att ha sett just den här delen tidigare.  

Det finns en stark mystisk aspekt i Kodak, samtidigt som den ytterst är grundad i den analoga 

bildteknologins fysikalitet och kemi. Vi ser färger och giftigt pyrande processer samspela med 

maskinernas hårda, kantiga mekanik för att slutligen skapa de celluloidremsor som gör det möjligt 

att fånga omvärldens ljus. Här återkommer vi till det övernaturliga i att kunna fånga ljus, ljud och 

inte minst tidsflöden, skriva in dem och spela upp dem. Dean visar det man under 1900-talets 

början häpnade över: den analoga bildens magi. Fabrikens processer är å ena sidan mekaniska 

och handfasta, men blir med de kemiska lösningarna och deras olika färgspel närmast magiska. 

Om den digitala teknologin är oförståelig, ogrundad i en fysisk verklighet så är den analoga 

teknologin hos Dean ett praktexempel på den fysiska världens skapelser. Kodak lyfter fram, höjer 

upp och hyllar den analoga filmens skönhet, som på samma gång är dess mystik och dess kemi: 

 

From a viscous blue solid to an evanescent transparency, the manufacture of film is a 

journey of sublime beauty, and one I would never have known were it not for its incipient 

obsolescence. Film is drawn as a line in endless circuits around this immense factory, pulled 

at great speed up and down and across rollers, outlining and defining a building and a 

process of immeasurable sophistication and scientific splendour.75 

 

Det Tacita Dean ser då hon besöker produktionen av filmremsor är ett bevis på vad hon känt 

under de år hon arbetat med film: att dess storhet och skönhet är grundad i vetenskapens, i dess 

fysikaliska och kemiska verklighet, i maskineriets mekaniska processer – och att det faktiskt är 

något hon kan ta på. Kodak visar på grunden till den analoga bildens verklighetseffekt, de kemiska 

sammansättningar som kopplar ihop ljusets beröringskedja. Den äkthet Dean visar oss handlar 

inte om att tro på narrativ som inom konventionell film, utan om att tro på filmens kemi. I det 

knyter hon starkt an till Stiegler, men jämfört med honom tycks tron på det här var i den analoga 

bilden ha ökat med digitaliseringen av bildteknologier. Här är inte bara filmmediet uppenbarat 

som medium och inskription, utan även produktionen av det ingår i den analoga värld som snart 

är i det förgångna. I citatet ser vi hur Dean – trots att hon arbetat med film i många år – först i 

                                                 

75 Dean 2006, s. 8–9. 
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konfrontationen med dess närastående slut leds till fabriken i Frankrike där hon upptäcker den 

sublima skönhet som finns i produktionen av filmremsan. En ny dimension är given mediet 

genom digitaliseringen, och den dimensionen vill Dean ge oss.  

Vid ett tillfälle förklarar Dean att överflödighet för henne är ett normaltillstånd: det som gör 

henne hänförd har inte längre någon funktionalitet i sin egen tid.76 Den analoga filmen befinner 

sig dock inte i samma position som exempelvis de ljudspeglar eller vågmaskiner hon tidigare har 

lyft fram i sina verk, inte minst då den är ett medium Dean har gjort till en grundpelare i sitt 

konstnärskap. I sitt närmande av filmens närastående överflödighet finns emellertid alla dessa 

aspekter med, och arbetet går i högsta grad att passa in i hennes övriga arbete som arkivistiskt 

och intresserat av det åsidosatta. Dean samlar här sina spår medan de fortfarande är intakta, för 

att i den analoga inskriptionen bevara dem. Dokumenterande sin egen tillblivelse förevigar den 

kamera och film som spelar in Kodak sin historia och sitt slut. Den process som gör det som kan 

bli konst men tidigare inte varit konst, sätter hon bokstavligen talat ljus på, och på samma gång 

den processens samtida situation som upphörd – i detta blir Kodak ett historiskt dokument. Det 

är emellertid inte slutet för Deans arbete med 16mm-film, då hon i samma veva som hon spelade 

in Kodak bunkrade upp med filmrullar. Den riktning Kodak pekar mot för den analoga filmen 

tycks vid en första anblick vara bakåt, mot ett upphöjande av och ett sörjande för det som inte 

längre är. Verket är å ena sidan ett minnesmonument, å andra sidan visar det ett filmmedium som 

i den digitala dominansen framstår som både magiskt, kemiskt, fysiskt, vackert och sårbart. Det är 

en analog film vi inte tidigare sett, och som vi inte tidigare kunnat se. I detta nu, i den analoga 

filmens slut, så träder den fram. Den omstrukturerar nuet och vår syn på det förflutna, på den 

analoga filmens nu passerade tidsålder; kanske bidrar den också till former för den analoga filmen 

i framtiden.  

 

 

 

 

                                                 

76 George Baker (red.), ”Artist Questionnaire: 21 Responses”, October, vol. 100, vår 2002, s. 6–97, s. 26–27. 
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b) Rosa Barba och ljusets öppning 

Rosa Barba är en italiensk konstnär, född 1972. I likhet med Dean har Barba en betydelsefull 

plats på den internationella konstscenen. Om vi ska göra en enkel uppdelning går det att i Barbas 

praktik urskilja å ena sidan filmer, å andra sidan skulpturala installationer. I texter om hennes 

konstnärskap finner man reflektioner om hur hon arbetar med narrativ, arkiv, och filmen både 

som ämne och som medium. Curatorn, kritikern och konstnären Ian White har vid flera tillfällen 

skrivit om Barba, och har då bland annat analyserat hur det går att se på Barbas verk som en sorts 

monument som står utanför tiden.77 Han lokaliserar även ett undersökande av den industriella 

filmbranschen i hennes verk, och av filmmediet i sig.78 Även curatorn Cecilia Alemani 

uppmärksammar Barbas utforskande av filmen, och menar att Barba plockar isär filmmediet i 

sina grundkomponenter för att använda valda delar i sina verk. För Alemani blir de filmiska 

elementen i Barbas installationer närapå egna karaktärer.79 Barba arbetar ofta med narrativ i sina 

verk, vilket en rad texter tar upp. I filmernas narrativ såväl som i hennes skulpturala verk 

förekommer på senare år ett utforskande av idéer kring arkiv och dokumentation. Författaren 

och curatorn Gil Leung skriver om de olika sätt hon arbetar med arkivet, och därigenom med 

historian, som något som kan omformas av dokumentationens materia.80 

Barbas filmer utgår från landskap eller samhällen, där hon utforskar miljöer och utvecklar 

narrativ, ofta med grund i social och kulturell forskning. Filmerna uppehåller sig vid avlägsna, 

isolerade områden, bebyggelser eller landskap, där platsen själv blir filmens protagonist. I 

Parachutable (2004) möter vi futuristiska hangarer som blir osynliga vid särskilda ljusförhållanden, i 

Pirate Spaces (2005) övergivna hus, och i Split Fields (2003) byar placerade på vulkanen Vesuvios 

branta backar. Undersökanden av filmmediet och kinematografiska strukturer, i filmer såväl som i 

installationer, är likaså utmärkande för Barbas konstnärliga praktik. Installationen är en viktig del 

av hennes filmverk – projektorns och projektionens placering, de ljud den utsöndrar och de 

intryck den ger. Som Alemani påtalar så ingår i Barbas installativa verk ofta någon eller flera av 

filmens komponenter, exempelvis genom projektorer som blir skulpturala element eller 

projektionens ljusa, tomma rektangel. Genom att se närmare på just Barbas skulpturala 

                                                 

77 Ian White, ”Rosa Barba”, Camera Austria, vol 101, 2008, s. 21–26. 

78 Ian White, ”An Idea in Three Dimensions”, i Rosa Barba & Lynne Cooke (red.), Rosa Barba: White is an image, Hatje 

Cantz, Ostfildern, 2011, s. 7–39. 

79 Cecilia Alemani, ”Rosa Barba”, Rosa Barba hemsida, 2007, hämtad 2014-02-28, 

http://rosabarba.com/articles.php?piece=A4.  

80 Gil Leung, ”White is an Image: Artist Rosa Barba in conversation with Gil Leung”, LUX blog, 2010, hämtad 2014-

03-23, http://www.lux.org.uk/blog/white-image-artist-rosa-barba-conversation-gil-leung.  
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installationer kan vi nå en eller flera formuleringar av det analoga filmmediet i en postanalog 

värld. I de, föreslår jag, kan projektorn upphöra att vara en del av verket och istället bli verket. 

Det närmar sig också Alemani, som menar att Barba i sina verk dissekerar och fragmentiserar det 

kinematografiska språket. Lekfullt utforskar Barba filmens komponenter genom att plocka ut och 

separera projektor, ljus, celluloid, ram, text, ljud, bilder och sedan bringa i dem en ny sorts liv. 

Ibland är det bara någon av dessa ingredienser som fångas i hennes filmer, och ibland 

kombineras flera. Likväl, menar Alemani, så bibehåller filmens strukturala element alltid en 

individuell existens i Barbas verk. De blir egna subjekt i hennes filmer eller i konstrummet, 

utgörande en märklig närvaro i vad Alemani benämner som Barbas surrealistiska tavlor.81 På ett 

liknande vis beskriver kritikern Carlos Garza Barbas praktik som ett fortgående åtagande att 

avtäcka och nysta upp den överväldigande kinematografiska organismen.82 Alemani och Garza 

syftar på den narrativa filmen och filmbranschen, men också på filmmediet i sig och de 

konventioner som fortfarande definierar det.  

Parallellt och sammanvävt med Barbas undersökningar av och i filmens domän finns ett 

intresse för arkivet och för filmen som dokument. Barba ser på dokumentet inte som något 

slutgiltigt inskrivet, utan som något som reflekterar i nuet. Det är inte så mycket ett översättande 

som en kontinuerlig förflyttning av materia till bild och tillbaka igen. Dokumentet är föränderligt, 

och i materian sker ett kontinuerligt omkonstituerande av vad vi uppfattar som historia. Det 

berör historians temporala element, och närmar sig genom Barbas skulpturer en idé om historien 

som ett objekt eller en skulptur.83 I det föränderliga dokumentet finns en klar koppling till 

Foucault och de sällsynthetens utsagor som i brottytan omformulerar det förflutna, nutid och 

framtid. Ett exempel på hur Barba arbetar med dokumentet är Stage Archive (2011). Verket är en 

cirkulär skulptur indelad i tårtbitar, i varje bit löper en 35mm-filmremsa genom spolar och bildar 

snirkliga mönster av små motorer som håller dem i rörelse. Filmremsorna är startsladdar – som 

sitter i början på filmrullen för att förenkla laddningen av projektorn – vilka hon har samlat från 

olika tider och länder. Stage Archive formar en performativ, mekanisk balett. Här består arkivet 

inte av historiska dokument utan snarare av tomrummen mellan dem – startsladden som frånvaro 

eller upprinnelse till något vi inte kan veta. I Barbas iscensatta arkiv av dansande mellanrum finns 

inte heller någon projektion, filmremsorna är arkivmaterial som har blivit frånklippta sin 

ursprungliga plats och syften. Det knyter an till Fosters analys av den arkivistiska konsten, och jag 

                                                 

81 Alemani 2007. 

82 Carlos Garza, ”Eyes behind closed shutters or the art of delicately hovering”, Rosa Barba hemsida, 2003, hämtad 

2014-02-28, http://rosabarba.com/articles.php?piece=A2. 

83 Leung 2010. 
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menar att vi hos Barba ser ett än tydligare undersökande av arkiv och spår, och inte minst hur de 

konstrueras, än hos Dean. Ett annat närmande till såväl dokumentet som till filmmediets 

fysikalitet finner vi i Western Round Table från 2007. Verket grundar sig i de möten som ägde rum 

under 1900-talets mitt och gick under namnet ”The Western Round Table on Modern Art”. De 

deltagande männen, inkluderande Marcel Duchamp, Frank Lloyd Wright och Gregory Bateson, 

möttes och diskuterade den samtida konsten och dess framtid. Det första mötet ägde rum i 

Mojaveöknen 1948 och dokumenterades inte, vilket har givit det en närmast mytologisk aura. 

Barba gav i sitt verk mötet en form genom att placera två projektorer, riktade mot varandra, på 

golvet. De visar vardera en blank film med ourskiljbara ljud, och projektorernas ljus gör att 

apparaternas siluetter framträder på väggarna bakom dem.84 Projektorerna framstår för oss som 

två figurer, mörka och mystiska, i dialog med varandra. I Barbas iscensättning av detta möte som 

finns men som det inte finns några dokument från, låter hon dessa föremål för bevarande och 

inskription föra ett otydligt samtal. Än en gång är det filmmediet som sådant och dess roll som 

fysiskt dokumenterande som är i verkets centrum, snarare än att en film ska visas. När projektorn 

upphör att visa verkar den kunna bli något annat, som här då vi föreställer oss projektorerna vara 

två upphöjda män filosoferande kring konst – och kanske film.  

Barbas särplockande, modifierande och återkomponerande av filmens olika element är 

väsentlig för det omskapande av filmmediet jag menar att hennes verk är. Det är ett i högsta grad 

medvetet arbete, vilket blir tydligt när Barba själv uttalar sig om hur hon arbetar med projektorns 

fysikalitet:  

 

By manipulating the aspects of the projector’s function, I try to introduce the relationship 

between the projected image and the mechanics of projection, setting up a series of stages, 

each of which requires the suspension of disbelief, charged with electricity.85 

 

Det är filmapparaturen, projektorns mekaniska samspel med filmremsan, som frambringar 

illusionen av rörliga bilder, omvärldens optiska tidsflöden projicerade på en duk. Den här 

apparaturen förlorar sin plats i en övergång till digital teknologi. De digitala projektorer som 

ersatt den analoga projektorn verkar genom numeriska representationer och elektriska impulser 

på ett väsenskilt vis från dess mekaniska om än elektriskt drivna föregångare. Där den analoga 

filmen kan överföras till digital form lämnas projektorn därhän, och därmed även de specifika 

                                                 

84 White 2008, s. 23. 

85 Rosa Barba, ”Film and the importance of analogue in the digital age”, i Cullinan, Nicholas (red.), Film: Tacita Dean, 

Tate Publishing, London, 2011, s. 51. 
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egenskaper som är knutna till den. Det öppnar upp för ett undersökande av filmapparaturen utan 

filmremsan och dess bilder, som projektorn nu inte på samma vis är bunden till. Barba tillvaratar 

denna möjlighet och grundar i min mening en del av sin praktik på den. Det kommer jag att 

undersöka närmare i min analys av Stating the Real Sublime. Som vi ser i citatet ovan har illusion 

och åskådarens tilltro till apparaturens mystiska egenskaper en betydelsefull roll i Barbas 

installationer även utan en projektion av faktisk film. I Western Round Table introduceras ytterligare 

ett centralt element för filmmediet och för Barba: ljuset. Återkommande i Barbas konstnärskap är 

inte minst det vita ljuset från projektorn, som lyser upp väggen eller sätter ljus på sig själv snarare 

än på en film. Ljuset är för Barba ett öppnande mot något nytt: ”In the image, in the white 

cinema light, something opens up, another image experience of this landscape.”86 I White Museum, 

ett verk hon gjorde för en utställning på Centre international d'art et du paysage de l'île de 

Vassivière i Frankrike, lät hon museet själv bli projektorn. Från ett fönster projicerades – med 

den faktiska projektorn och en tämligen ljusstark lampa – en blank 70mm-film på landskapet 

utanför byggnaden. På avstånd framstår hela byggnaden som en projektor, och då mörkret har 

lagt sig över landskapet formar projektionen en rektangel av ljus på marken. Barba säger själv att 

”[…] this white light frames nature. Everything can be photographed and becomes a 

representation, using light to show this landscape in the celluloid just shows what it is – not past, 

not future – just this little bit with this light.”87  

Ljus är en öppning, men den analoga projektorns ljus har också som syfte att just belysa och 

projicera filmen, dokumentet, omvärlden fångad på en celluloidremsa. Åtminstone så har den 

haft det. I Barbas konstnärskap blir det tydligt att analog film lika mycket är filmremsan och dess 

kemi som maskineriet med projektorn. För att återvända till det citat som inledde min uppsats, så 

påtalar Barba där den analoga projektorns specifika karaktär: 

 

Analogue film is not nostalgic for me; it is a very specific medium with particular 

characteristics, like the importance of  light, the illumination through a projected image and 

the materiality meeting time. I wouldn’t call it aura but illumination – something only an 

analogue projector can do.88 

 

För Barba är det analoga ljus, illumination, materialitet och tid. Inte minst en materialitet som 

möter tiden, i infångandet av bilder men också projicerandet av dem, filmremsans rullande i 

                                                 

86 Leung 2010. 

87 Leung 2010. 

88 Olsen 2013. 
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projektorn. Det verk jag har valt att analysera närmare, Stating the Real Sublime, anknyter till alla 

dessa aspekter av den analoga filmen. Därför är det också ett passande exempel för att se på den 

förändrade syn på den analoga filmen som digitaliseringen medfört, och för att urskilja en ny 

plats för analog film såväl som för dess apparatur. 
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Rosa Barba: Stating the Real Sublime. 16mm-film, modifierad projektor, 2.30 min loop, 2009. 

Installationsbild från Tate Modern, London, 2010. © Rosa Barba 

 

 

Rosa Barba: Stating the Real Sublime. 16mm-film, modifierad projektor, 2.30 min loop, 2009. 

Installationsbild från Tate Modern, London, 2010. © Rosa Barba 
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Rosa Barba: Stating the Real Sublime. 16mm-film, modifierad projektor, 2.30 min loop, 2009. 

Installationsbild från Tate Modern, London, 2010. © Rosa Barba 
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Stating the Real Sublime 

16mm-film, modifierad projektor, 2.30 min loop, 2009 

 

En projektor svävar i luften, upphängd enbart genom den celluloidremsa som den samtidigt 

spelar upp. Filmremsan är blank, och projicerar på en vit vägg en ljus och tom ruta. I sin 

balansakt gungar projektorn lite av sin egen mekaniska process, och den projicerade 

ljusrektangeln rör sig. Under utställningens gång samlas damm på den långa celluloidremsan. Det 

syns som små markeringar i projektionen, som blir mindre klar allteftersom utställningen fortgår. 

Från projektorn hänger den tjocka, svarta strömsladden. Den sjunker ner på golvet där en del av 

den är samlad i en hög, för att sedan fortsätta in mot väggen på motsatt sida om projektionen. 

Det här är Stating the Real Sublime. Det går att beskriva verket som en kinetisk skulptur, 

komponerad av celluloidremsan i rörelse, själva apparaten, och den blanka projicerade bilden på 

väggen. Som sådan menar jag att den visar oss en film bortom den industriella filmbranschen, 

bortom biografen och den narrativa filmen. Apparaten är mer än ett verktyg – den är verkets 

huvudkaraktär.  

Projektorn befinner sig kontinuerligt balanserande på randen till sammanbrott för att fortfölja 

en uppgift som verkar meningslös: att visa intet. Den nära förestående katastrofen är ett tema 

som finns närvarande i första hand i Barbas filmer, men som vi även kan se i Stating the Real 

Sublime. Exempelvis Alemani noterar hur Barbas filmer fångar ögonblicket innan en ännu 

outtalad katastrof, som aldrig inträffar i det faktiska narrativet. Hennes verk lämnar oss utan 

klimax, utan katarsis, och som betraktare lämnas vi att själva slutföra det narrativ hon 

presenterat.89 På samma vis sker – åtminstone på ytan – ingenting i Stating the Real Sublime. Även 

White tar upp denna känsla av en annalkande katastrof, och ser i tematiken en referens till den 

industriella filmens samtida situation och status. I Barbas verk spårar han ett subtilt undersökande 

av den industriella filmen som sådan.90 White refererar – precis som Alemani – i första hand till 

Barbas filmer, men vi kan lika väl se på Barbas skulpturala verk utifrån denna lins. När vi 

fullbordar den narrativa öppning Barba har givit oss i verket, kan vi som White gör koppla det till 

filmbranschen. I den analoga filmskulpturen som är fast i sin egen självrefererande balansakt och 

evighetsloop – till råga på det i avsaknad av innehåll – kan vi cyniskt se en referens till den 

kommersiella biobranschen. För att hålla oss till filmen som medium så kan vi identifiera hur den 

analoga filmen, när den blivit ersatt av sin digitala efterträdare, har förlorat sitt syfte att fånga och 

visa upp omvärldens ljus. Att enbart visa ljus blir här en symbol för den bristen. Det inte minst 
                                                 

89 Alemani 2007.  

90 White 2011, s. 11. 
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om vi betänker filmens slutsladd, som traditionsenligt efterföljer filmen med ett badande i vitt 

ljus. Det vita ljuset som bokstavligen talat det som kommer efter filmen. I Stating the Real Sublime 

är det oexponerade filmremsor som projektorlampan lyser igenom, vad som kan vara fångat på 

dem är oklart och oväsentligt. Det har inte någon betydelse för den form av film Barba skapar. 

Jag vill påstå att verket går bortom denna filmens överflödiga position, och istället pekar mot 

något nytt. Som tidigare nämnt är ljuset en sorts öppnande kraft för Barba, möjlig att peka på och 

lysa upp vad den önskar – om det så är filmens slut eller dess fortsättning. Det är också så jag 

kommer att närma mig Stating the Real Sublime. 

Den faktiska filmremsan i Stating the Real Sublime har fråntagits sitt syfte att visa oss bilder av 

infångat ljus. Om vi väljer att se det som filmmediets viktigaste funktion så är denna här intet. 

Istället är det en annan sorts ljus som tar över i verket, otämjt av kemiska processer eller 

åtminstone av de processer som omvandlar och inpräntar det på en plastremsa. Det öppnar upp, 

bryter upp, för oss och för vår tolkning. Utan en kemisk inskription skapar ljuset representation i 

själva den vita rutan, och visar verkligheten med biografens ljus, precis som i White Museum. Barba 

knyter an till filmens konventioner och historia genom att helt sonika plocka bort det vi är vana 

vid att se som filmens innehåll och berättelse. Istället blir skulpturen berättelsen. När Anthony 

McCall gjorde Line Describing a Cone 1973 avvisade han de av biofilmens konventioner definierade 

former för ljus, och skapade en film bestående av blott ljus och varaktighet. Barba håller å sin 

sida fast vid den vita ruta som enligt filmens konventionella användning kommer före och efter 

filmen, och här på ett symboliskt plan efter den analoga filmens slut. Vi fyller själva i vad vi vill se 

i rutan. Den analoga filmens position efter digitaliseringen är något eget, frånkopplat en 

filmbransch och hundraåriga konventioner – och det i form av Stating the Real Sublimes kinetiska 

skulptur; de två projektorgestalternas efterdokumenterande av ett upphöjt möte i Western Round 

Table; eller byggnaden som projektor visande den faktiska och oinspelade naturen i White Museum. 

Utan den kemiska inskriptionen och ljusets beröringskedja finns varken en bild vi kan lita eller 

tvivla på. Barba går bortom och utanför Stieglers syn på den rörliga bilden och visar att filmen 

inte bara är ett kemiskt infångande av ljus i rörelse. Kanske är det först nu vi kan förnimma 

projektorn i rummet som något annat än en apparat, som den i sig kan bli estetiskt undersökande. 

Det finns också något rent estetiskt kusligt över denna skulptur och över hur vi förnimmer den, 

denna klumpiga och tunga apparat upphängd i ett mellanvarande av transparenta filmremsor. 

Utan början eller slut, uppbyggnad eller kollaps, fortgår den med sitt tomma projicerande av ljus. 

Vi kan kalla denna känsla vi inte riktigt kan sätta fingret på för det sublima i verkets titel, vilken 

knyter an till den mer generella mystiken som omgärdar filmmediet.  
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Också sett som en metafor för den analoga filmens överflödighet samlar Stating the Real Sublime 

damm, ständigt visande samma innehållslösa loop. Barbas verk har ofta (åtminstone på ytan) 

likheter med 1960- och 70-talens materialistiska undersökande av filmmediet. Just denna aspekt 

av verket går att se som en referens till Paiks verk Zen For Film, där hon lät oexponerad film löpa 

genom en projektor, varpå filmremsan precis som i Stating the Real Sublime ackumulerade damm 

allteftersom tiden gick.91 Det är emellertid inte svårt att se ytterligare dimensioner till Barbas 

användning av ljus och insamlande, inte minst med tanke på den analoga filmens ändrade 

position idag och Barbas intresse för arkivet. Här kan vi också finna ett liknande intresse för 

filmens fysikaliska aspekter, dess förmåga att bli ärrad av sin omgivning, som hos Dean. Det 

damm som lägger sig på Stating the Real Sublimes celluloidremsa är i själva verket fysiska rester av 

oss som besöker utställningen: gamla hudceller och partiklar från våra kläder, mikroskopiskt 

skräp vi har samlat på oss tidigare under dagen eller till och med långt innan. Passivt samlande 

spåren av sina besökare är Stating the Real Sublime en annan sorts dokument än den traditionella 

filmen. Ständigt ackumulerande och likväl obeständig – ty denna dokumentation förändras av 

vinddragen från våra rörelser och omintetgörs av en enkel dammtrasa. Utan att spela in så spelar 

den in, utan att vi vet vad den visar upp så visar den upp. För att återgå till Barbas egen syn på 

dokumentet så är Stating the Real Sublime ett kontinuerligt skapande, och likaså ett reflekterande i 

nuet genom sin interaktion med oss och vår interaktion med det. Med en grund i filmmediets 

fysikalitet och maskineri visar Barba oss ett alternativt dokument och ett alternativt inskrivande, i 

en skulptural närvaro som på samma gång är fast i sig själv och föränderlig. Även om vi i Stating 

the Real Sublime kan välja att tolka in den analoga filmens slut eller den samtida filmbranschens 

situation, så pekar den på ett sätt för den analoga filmen att vara och skapa mening idag. Foster 

ser en utopisk tendens i den arkivistiska konsten idag – en önskan hos konstnärer att genom 

verket åter få det avlagda i vardande, att konstverket i sig är ett återskapande eller åtminstone 

omskapande av föremålet för det. I det som förlorat sin plats i samhället kan dessa konstnärer nu 

ge dem ett nytt, alternativt vardande i konstverken – och i de ringar de ger.92 Där Foster skriver 

om konstnärerna Dean, Thomas Hirschhorn och Sam Durant, anser jag att den här 

observationen i högsta grad går att applicera på Barba. Jag vill påstå att det är precis vad Barba 

gör i sina skulpturala installationer, och inte minst i Stating the Real Sublime – hon omskapar den 

analoga filmen och dess apparatur, ger den ett liv som närmast verkar organiskt, stående utanför 

en industriell filmbransch och den narrativa filmen.   

                                                 

91 Martin Grennberger, ”Alexander Gutke”, Magasinet Walden, 2008, hämtad 2014-02-28, 

http://www.magasinetwalden.se/walden/2012/08/gutke.html. 

92 Foster 2004, s. 22. 
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c) Alexander Gutke och apparaternas uppståndelse 

Alexander Gutke är en svensk konstnär, född 1971. Han arbetar i ett flertal medium, och har 

gjort verk som går att kalla för målningar, fotografier, videoverk och installationer. Den tradition 

han arbetar inom är konceptuell och minimalistisk, med ett särskilt intresse för analoga apparater 

som kameror, film- och diabildsprojektorer. Dessa mekaniska anordningar blir objekt och verktyg 

i undersökningar där han utforskar rymd, ljus, skugga, mörker och tomrum. Gutke är en mindre 

etablerad konstnär än Barba och Dean, vilket innebär att det finns ett mindre urval texter om 

honom. I de analyser av hans konstnärskap som finns tillgängliga kan vi se ett tydligt 

uppmärksammande av såväl de materialistiska som de mystiska aspekterna av Gutkes verk. 

Konstskribenten och curatorn Brian Sholis diskuterar exempelvis hur Gutke undersöker den 

analoga projektorn som meningsbärande i sig.93 Kritikern Chris Sharp ser på Gutkes verk utifrån 

en materialistisk och mediespecifik tradition, men menar att Gutke drar konstens autonomi till en 

punkt där verken närmast reflekterar kring sin egen tillblivelse och slut.94 Konstskribenten Martin 

Grennberger uppmärksammar å sin sida hur Gutke arbetar med perception och rumslighet 

genom både analog och digital teknologi, och kopplar det till de analoga mediernas roll idag.95  

I The White Light of  the Void (2002) ser vi en 16mm-projektor spela upp vad som verkar vara en 

tom projektion mot väggen. Plötsligt ser det på projektionen ut som att filmremsan fastnar i 

projektorn och börjar smälta, vilket får skärmen att bada i ljus. Därefter bryts illusionen och vi 

inser att filmen fortfarande rullar i projektorn, och nu visar samma tomma ljus som innan. Det 

hela var en illusion. Filmen är producerad digitalt, med hjälp av en specialeffekt från ett 

videoprogram och sedan överförd till 16mm-film. Installerad i en loop visar den gång på gång 

detta simulerande uppbrännande av filmen. Under utställningens gång samlas damm på 

filmremsan, vilket får naturliga fläckar och raster att framstå på filmen. Parallellt med den digitala 

upprepande destruktionen, ser vi alltså ett reellt slitage på filmremsan. Filmens slut – 

bokstavligen och metaforiskt, förstörd av sin egen mekanism, är kanske också en synvilla. Det här 

är också ett exempel på hur Gutke – i skarp kontrast mot Dean och Barba – inte exklusivt arbetar 

med analog teknologi. Vanligare är snarare att han blandar digital och analog media, även om ett 

verk också enbart kan bestå av digital eller analog media.  Där Dean och Barba har sina orsaker 

för att arbeta analogt, finner Gutke bägge medierna intressanta. Som jag kommer att gå in på 

                                                 

93 Brian Sholis, ”Disassembly Instructions”, i Chris Sharp, Brian Sholis & Bettina Klein, Alexander Gutke, Culturgest, 

Lissabon, 2011, s. 21–26. 

94 Sharp 2011, s. 9–20.  

95 Grennberger 2008. 
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vidare i analysen av Cine-scope dras han till mötet mellan de två medieteknologierna, vilket i hans 

verk blir mer av ett samarbete än ett digitaliserande. Snarare än att lyfta upp det analoga över det 

digitala – vilket vi kan påstå att Dean och Barba gör – ser han på de bägge medieformernas 

särskilda egenskaper, inte minst i hur de påverkar vår perception.  

Här finns också en materialistisk och självreflekterande aspekt som minner om 1960-talets 

utforskningar av filmmediet, särskilt i hur Gutke utgår ifrån och undersöker särskilda, materiella 

aspekter av sitt valda medium. Expoded View från 2005 visar en diabildsprojektor, av märket 

Kodak Carousel, innanmätet av en diabildsprojektor av märket Kodak Carousel. Genom seriens 

81 diabilder får vi se projektorn i genomskärning, likt en skiktröntgen eller en dissektion, som 

trots sitt vetenskapliga uppsåt inte ger oss en klarare bild av hur denna apparat fungerar (precis 

som i Kodak).96 Vad som framstår är emellertid just det mekaniska i själva apparaten – och 

projektorn som är samtidigt en mekanisk konstruktion och en magisk återgivare av det 

förgångnas ljus. Grennberger knyter an till detta då han skriver att "[det] finns hos Gutke ett 

implicit intresse för filmens och fotografins mytiska dimensioner, hur dessa apparaturer, dessa 

visionsmaskiner hela tiden omförhandlar och förskjuter de perceptuella kategorier som banar väg 

för förnimmande och processer av subjektivation.”97 I diabildsprojektorns materialitet finns en 

mystik, precis som i produktionen av filmremsor hos Dean eller den svävande projektorn hos 

Barba. Det närmar sig också Sharp, som menar att de medieteknologiska apparaterna i Gutkes 

verk blir odlingsmark för vår fantasi. Gutke utforskar hur teknologi påverkar vår perception, och 

i sina perceptionsvrängningar upphör Gutkes verk att vara enbart materialistiska.98 Även om vi 

skulle kunna se på Exploded View som ett närmast rått exempel på en avmystifiering av 

projektorn, så bibehålls den mystik som hör till ljusets mekanik trots genomskurna metallbitar 

och sladdar. Sholis menar att Gutke i sina verk visar hur projektorn eller apparaten själv kan 

skapa mening, bortom dess designerade syfte att visa bilder.99 I det digitala skiftet ser Gutke det 

analoga mediet ånyo, och får även oss att se det. I sin materialitet, men också i omringad av den 

mystiska aura som gjort att konstnärer i alla år har undersökt hur det påverkar vår perception, 

vårt minne och vårt inre, och hur vi kan påverka det. Sedd utifrån sin aktuella situation föreslår 

Sholis att Exploded View går att se som en obduktion av diabildsprojektorn. I så fall är det ett 

annat verk, Lighthouse (2006) som plockar upp och skapar ett meningsfullt varande för denna 

apparat utanför sitt ursprungliga syfte. Lighthouse (2006) har alltså också sin grund i en 

                                                 

96 Sholis 2011, s. 22. 

97 Grennberger 2008. 

98 Sharp 2011, s. 10. 

99 Sholis 2011, s. 23. 
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diabildsprojektor, som på väggen projicerar en rektangel av ljus. För varje av de 81 bilderna så 

roterar den vita rektangeln några grader runt sig själv – ett spel med vår perception som får 

projektionen att snarare framstå som ett utsnitt i väggen än en tvådimensionell ljusprojektion. 

Den förvrängda rektangeln återgår slutligen till sin ursprungliga form, och därpå börjar loopen 

om igen.100 I den cirkulära diabildsprojektorns inbyggda loop finns det en öppning som pekar på 

något annat än det analoga filmmediets död, en loop som precis som i Stating the Real Sublime 

fortsätter att projiceras. Gutke reducerar projektorn till sin funktion och maskineri, men den 

förblir förtrollande. Likväl lever verken vidare i loopen – där Exploded View visar projektorns 

insida och Lighthouse dess funktion – och därigenom menar jag att även det analoga mediet gör 

det.  

Gutke knyter an till den mellanposition projektorn har idag – inte minst diabildsprojektorn 

som inte används i samma grad av filmare och konstnärer som analog film. Fortfarande 

funktionell men utan efterfrågan och given plats, är den precis som projektorn i Stating the Real 

Sublime nu möjlig att utforska i sig självt. Det är en givande ickeposition, som möjliggör för den 

att i sin dissektion inte bara referera till sig själv utan till den analoga bilden som sådan och till det 

maskineri som går förlorat med den. Den fysiska inskriptionen är påtagligt frånvarande i dessa 

verk, även om den är grunden för projektorns existens. I Cine-scope, som jag snart kommer att 

analysera, har inskriptionen emellertid en betydelsefull roll.  

Gutke har själv sagt att rörelsen från det analoga till det digitala för oss tillbaka till den analoga, 

mekaniska representationen.101 Det är ofta så han rent praktiskt arbetar – en metod jag kan tänka 

mig att Dean ser som hädelse. Hos Gutke kan en analog grund bearbetas digitalt, för att sedan 

åter skrivas in på analog medieteknologi som en filmremsa, och i utställningsrummet visas upp i 

en analog projektor. Gutkes användning av olika former av teknologi är i mina ögon samtidigt 

leksamt och noggrant utvalt, han uppskattar och använder människans perception och våra 

förhållningssätt till den analoga respektive den digitala bilden. I sitt iscensättande av de komplexa 

relationer som finns (i första hand i våra sinnen) mellan analogt och digitalt, dokumentation och 

fiktion, menar jag att Gutke visar på en annan riktning för den analoga filmen än både Dean och 

Barba gör.  

 

  

                                                 

100 Sholis 2011, s. 22–23. 

101 Grennberger 2008. 
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Alexander Gutke: Cine-scope. Animerad HD-video 1080p, 7 min loop, 2008. Med tillstånd av Galerija 

Gregor Podnar, Berlin/Ljubljana. 

 

 

 
Alexander Gutke: Cine-scope. Animerad HD-video 1080p, 7 min loop, 2008. Med tillstånd av Galerija 

Gregor Podnar, Berlin/Ljubljana. 
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Alexander Gutke: Cine-scope. Animerad HD-video 1080p, 7 min loop, 2008. Installationsbild från Galerija 

Gregor Podnar, Berlin, 2008. Foto: Marcus Schneider. Med tillstånd av Galerija Gregor Podnar, 

Berlin/Ljubljana. 
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Cine-scope 

Animerad HD-video 1080p, 7 min loop, 2008 

 

Cine-scope är en 7 minuter lång animerad videoloop, menad att visas storskaligt i ett mörkt rum. 

Filmen är gjord av hundratals oexponerade 35mm-filmremsor, majoriteten påtagligt märkta av 

slitage och skador – vilka framstår som mörka linjer, fläckar och rispor på filmremsan. 

Filmremsorna har skannats, förstorats hundratals gånger och processats i ett digitalt 

videoprogram. De ”naturliga” inristningarna från filmremsorna har Gutke kombinerat med 

animerade märken. I den svartvita filmen som är slutprodukten rusar korn av damm och skräp 

och långa remsor emot och förbi betraktaren, frammanande upplevelsen att färdas genom en 

evig, monokrom skog. Filmen har inte någon början eller något slut, utan för med oss på en 

hypnotisk resa. Här ser vi den tomma filmremsan från Stating the Real Sublime återkomma. I Cine-

scope är den emellertid upptagen i något annat och omvandlad. Likväl är den använd för sin 

materialitet och sin funktion som lagrande av sinnesdata, även om vi inte ser till just denna sorts 

lagrande i varken Cine-scope eller Stating the Real Sublime. Det är något som utifrån vad dessa verk 

berättar inte längre hör till den analoga filmen. Istället visar oss Gutke – precis som Barba – 

ytterligare en sorts inskription som är specifik för det analoga filmmediet, det slitagets och tidens 

inskription som också Dean lyfter fram. De små små skraporna är starkt inzoomade för att skapa 

den effekt vi möter i den färdiga filmen, och i den processen har också deras fysiska förankring i 

verkligheten i form av markeringar på en celluloidremsa försvunnit. Gutke utför en digital 

förvrängning av dokumentet och skapar ett narrativ som ger en illusion av att betraktaren tränger 

igenom filmremsan och färdas längs de fysikaliska spåren.  

Cine-scopes illusion fångar in åskådaren – precis som filmens kemiska emulsion fixerar 

omvärldens ljus på en celluloidremsa fixeras vår blick på denna fascinerande resa och vårt sinne 

reser in i projektionen. I rummet finns bara denna eviga loop, storskalig och hypnotisk. Återigen 

spelar Gutke på vår perception och filmmediets förmåga att förföra och lura den. För att gå 

djupare in i verket så utforskar det – på ett sätt som skiljer sig från både Dean och Barba – 

filmens materialitet såväl som vår relation till bilden. När Gutke uttalar sig om sin tanke bakom 

verket är den kommen ur en fantasi att gå in i filmmediet: 
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I imagined how you could expand the film frame into a ”universe of its own” and be able to 

move inside this empty cinematic landscape, consisting only of the scrathes, dirt and the 

grain of the film material. I imagined it as a walk through the rain or maybe a forest.102 

 

Då vi ser på en film är det i vanliga fall reporna som bryter dess illusion och påminner oss om att 

det vi ser är inspelat, klippt och redigerat. Här är det istället dem, spåren av en filmremsas liv och 

möte med omvärlden, som bildar illusionen. Det är vackert och fängslande, likväl lämnar verket 

åskådaren med en överhängande osäkerhet om vad det är vi egentligen ser. Ty i Cine-scope tillåts 

inte det analoga stanna i den fysiska världen, och det vi ser är inte faktiska repor och markeringar. 

En del av dem översatta till numeriska representationer, en del av dem skapade som sådana, är de 

nu inte lika enkla att klassificera som fysiska markeringar på en celluloidremsa, och omöjliga att 

vidröra. De materiella möten som sker i verkets tillkomst visar på en sorts samspel mellan den 

digitala och fysiska inskriptionen. Den oexponerade filmremsan har kanske fixerat omvärldens 

ljus, men detta är ännu osynligt. Istället är det omvärldens fysiska skråmor, ej kemiskt tillkomna, 

som blir till verkets former. Filmremsans yta omvandlas genom scannerns ljus till numeriska 

representationer av sig själv. Efter att ha förstorats och processats i filmprogram skickas impulser 

till projektorn att återskapa delar av de ursprungliga tvådimensionella ljusförhållanden scannern 

plockade upp från den tredimensionellt markerade remsan. Grundad i fysisk inskription går Cine-

scope bortom den. 

Det går också att se på Cine-scope utifrån trompe l’oeil-traditionen, en konstnärlig teknik som 

syftar till att lura ögat (vilket är just vad begreppet betyder). Genom särskilda tekniker kan 

målningar av tvådimensionella föremål för åskådaren framstå som tredimensionella.103 Tekniken 

har en lång historia sedan antiken, och existerar även inom andra konstformer. Att få något som 

inte är att framstå som något som är, har alltid lockat människan. Den synvilla Gutke erbjuder i 

Cine-scope skiljer sig dock från de traditionella renässansmålningar där personer tycks kliva ut ur 

målningens ram. För vad eller vem är det egentligen Gutke bedrar med den resa genom en 

repornas skog som Cine-scope är? Som åskådare är vi medvetna om att verket är digitalt, den mest 

tydliga indikatorn är att det visas med en digital projektor. Även verkskylten avslöjar filmens 

innehåll som en blandning av fysikaliska spår och digitalt skapade märken. Verkets synvilla är i 

grunden att vi, oavsett vilken förkunskap vi har när vi åskådar Cine-scope, inte kan vara säkra på 

vad det är vi ser. Vi blir meddragna av filmen som simulerar att vi färdas längs en väg – ytterligare 

                                                 

102 Bettina Klein, ”Devices, Loops and Slices of Time. An Interview conducted by Bettina Klein”, i Chris Sharp, 

Brian Sholis & Bettina Klein, Alexander Gutke, Culturgest, Lissabon, 2011, s. 27–38, s. 29–30. 

103 Sharp 2011, s. 18. 
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en illusion – och hypnotiskt betraktar vi träden och fläckarna vi passerar. Det är en monokrom 

skog vi aldrig lämnar, alla markeringar liknande varandra men ändå olika. Vilka som är ”äkta” kan 

vi omöjligen veta. Häri ligger verkets kärna: i ovetskapen. När Gutke själv uttalar sig allmänt om 

de mysterier hans verk bygger upp, ger han en annan bild än den jag får av Cine-scope:  

 

I like it when the viewer gets caught somewhere in the middle, between fact and fiction, 

where they are able to both experience the illusion and decipher it simultaneously. Since I 

chose to never hide anything, it is easy to understand how a work is made; yet, at the same 

time, it’s easy to ”think away” the technology and allow yourself to become absorbed by the 

illusion.104 

 

Ty kanske kan vi förlora oss i Cine-scopes metaforiska skog, men likväl är det svårt att tänka bort 

teknologin. Verket förblir mystiskt och förrädiskt fastän vi vet hur det är tillkommet. Gutke 

iscensätter i Cine-scope, i en närmast bokstavlig bemärkelse, precis det tvivel Stiegler menar att den 

digitala bildens ankomst innebär. Genom att sammanföra de analoga inskriptioner som sedan 

fotografiets uppfinnande haft statusen det här var, med animerade märken som säkerligen inte har 

varit, ger Gutke oss både ett tvivel och ett ifrågasättande av detta tvivel. Han påvisar vilken vikt vi 

lägger i det analogas verklighetseffekt och den fysiska inskriptionen, såväl som hur det analogas 

aura har växt med digitaliseringen. I vetskapen att filmen innehåller både analoga digitaliserade 

komponenter och rent digitalt konstruerade, så önskar vi intuitivt särskilja dem. Om Cine-scope kan 

sägas representera den semidigitala bilden så är det mest intressanta egentligen den vikt vi lägger i 

filmens mixade natur. Här finns en osäkerhet kring hur vi ”ska” uppleva verket, samtidigt som vi 

ger de analoga spåren (vilka egentligen bara existerar inuti oss själva) en ökad autenticitet.  

För Grennberger pekar Cine-scope framåt, mot en alternativ syn på den analoga filmen jämfört 

med den vi kan identifiera hos Dean och Barba. Gutke, menar Grennberger, upplöser 

motsättningen mellan analog och digital teknologi:  

 

Cine-scope aktiverar […] ett moment av förlust men vill också göra oss uppmärksamma på 

hur två paradigm med specifika förutsättningar, det digitala och det analoga, kan existera 

jämsides i ett och samma temporala erfarenhetsfält, i ett och samma stratifierade skeende.105 

 

                                                 

104 Klein 2011, s. 36. 

105 Grennberger 2008. 
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Emellertid går det att ifrågasätta huruvida digitalt och analogt faktiskt samexisterar sida vid sida i 

Cine-scope, ty verket i sig är uppbyggt av binär kod, lagrad på en hårddisk och visad på en digital 

projektor. Snarare går det att framlägga en tolkning bestående i att det digitala här har slukat den 

analoga filmens fysikalitet och gjort den odödlig, det vill säga ickemateriell. Gutkes dokument blir 

på så vis den nya ordningens, det nya narrativets och den nya skogens.  

I det universum Gutke låter oss sugas in i är ljuset överväldigande. Det är renheten, den 

oexponerade och oskadda filmremsans klarhet vi badar i. Vitheten utgör dock bara en bakgrund 

för det som egentligen utgör filmens landskap – de repor och markeringar som är beviset på och 

symbolen för den analoga filmens materialitet. Verkets hypnotiska karaktär blir på ett sätt 

förstärkt av den osäkerhet som är inbyggd i filmen. Fascinerade betraktar vi det bländande ljuset 

och går förlorade i filmens resa, erkännande för oss själva att vi inte kan få kunskap om dess 

sanna natur. Det vita ljuset blir i sin digitalt överförda form kanske snarare symboliserande det 

digitala utslätande Dean talar om, en likriktad värld utan rum för de skråmor som är den analoga 

fysikaliteten. Men i sitt användande av digital teknologi kan vi också se hur Cine-scope och Gutke 

omformar den analoga filmen. Undersökande det digitala skiftets brottyta och den polarisering 

som i den uppstått, lyfter även Gutke blicken mot den fysiska inskriptionen som annan gentemot 

den digitala. Det är en annanhet som kan verka ologisk då vi i en film försöker urskilja vad som 

är mer fysikaliskt infångat, men som också lyfter fram den analoga filmen för en fortsatt existens. 

Inuti eller utanför ett digitalt varande innebär den analoga filmen en sorts bevarande av 

omvärlden, eller arkiverande om jag ska använda Fosters ord, som dess digitala efterföljare kan 

alludera till men inte uppnå.  
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Analoga belysningar 

I den av digitaliseringen frammanade brottytan kan vi urskilja en annan sorts analog film än den 

som tidigare existerat. Den formas, omformas och artikuleras i detta nu, och kommer att fortsätta 

göra det. Vad som finns i den analoga filmens framtid kan vi inte veta, men vad vi kan göra och 

vad jag har gjort i denna uppsats är att urskilja några av de olika sätt på vilka den formuleras av de 

konstnärer som tar sig an den idag. När Stiegler analyserar digitaliseringen, så menar han att den 

digitala rörelsen i sitt nya sätt att fånga och fästa ljus medför nya rörelseregler för ljuset. I detta 

blir beskrivningen av själva rörelsen dess förvandling. Ty den blir ju förändringens inskription, 

och därmed dess uppfinnande.106 På ett liknande vis menar jag att de konstnärer och verk jag har 

analyserat formulerar den analoga filmens förändring. Tacita Dean, Rosa Barba och Alexander 

Gutke skapar och skriver in den analoga filmens olika samtida varan i den digitala bildens 

kölvatten. I det omformar de hur vi ser bakåt på den analoga filmen idag, men ger också 

möjligheter för den att formuleras genom i framtiden.  

Deans, Barbas och Gutkes arbetande med film är som vi har sett kommet ur det digitala 

skiftet, i vilket den analoga filmen framstår ånyo. När digitala medieteknologier tar över de sfärer 

som tidigare hört till det analoga, som filmen, fotografiet och fonografin, framstår det analoga 

som hotat, ovanligt och i underläge. Även om jag i min uppsats främst har tagit upp konstnärers 

användning av analog film, så finns det ännu fler som på olika vis anammar och omvandlar 

digitala bildteknologier. När Dean och Barba tar avstånd från digital teknologi i sina konstnärskap 

är det ett estetiskt val, grundat i ett förändrat förhållningssätt till bilden och dess äkthet. Hur den 

digitala teknologin är abstrakt och onåbar, samtidigt som den delar upp den infångade omvärlden 

i små små bitar, oändligt manipulerbara, gör den på samma gång mystik och opålitlig. Det är en 

inställning kommen ur det digitala inträdets brottyta, när vi å ena sidan ser det digitala nya, å 

andra sidan det analoga gamla. I denna brottyta ser vi den fysikalitet och kemi, det ljusets 

beröringskedja och den tidens och slumpens nötningar som är den analoga filmen. I kontrast till 

detta nya ljus tvivlar vi på det digitala, inte minst som en form av dokument och inskription – ty 

hur kan vi veta att det som visas digitalt faktiskt har varit?  

I det digitala skiftets brottyta förnimmer vi den analoga filmen annorlunda än tidigare, och jag 

menar att konstnärliga användanden och undersökanden av det analoga filmmediet är med och 

omformar våra sätt att förhålla oss till den. I mina analyser av Deans, Barbas och Gutkes 

konstnärskap, och inte minst i de tre verk jag har analyserat närmare, har jag funnit att materialitet 

har en betydelsefull roll för alla tre. Som tidigare konstaterat går det att benämna all form av 

                                                 

106 Stiegler 2002, s. 161. 
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fysisk inskription som analog, oavsett om det gäller havet som slipar en sten under hundratals år 

eller den kemiska reaktion som sker i det analoga fotografiet. Denna inneboende möjlighet i 

materialiteten, att få fysiska spår av omvärlden, verkar mer betydelsefull nu än tidigare. Jag vill 

kalla det Dean, Barba och Gutke gör – tillsammans med andra konstnärer – för ett samtidigt 

uppfångande och skapande av spår, ett fluktuerande inskrivande av förflutet, nutid och framtid.  

Inskriptionens betydelse kan vi identifiera hos samtliga tre konstnärer, och i dess center finner vi 

materialiteten. Likaså är inskription en grundpelare för arkivet, de dokument som i sitt samlande 

av historien också skapar den. Jag ser det konstnärliga arbetet med analog film och analog 

inskription i allmänhet som ett arbetande med arkiv och dokument. Med och av filmmediet 

skapar Dean, Barba och Gutke nya dokument, än i förändring, visande på just den förändring vi 

befinner oss i nu. Sedermera blir de dokument över det digitala skiftets brottyta. Kodak visar 

något som blott finns kvar i och genom den kemiska inskriptionen på Deans film; Cine-scope visar 

på något som har varit materiellt men nu är en illusorisk resa, fysikaliteten uppäten av eller 

existerande i den numeriska representationen; och slutligen Stating the Real Sublime som visar på 

det förändrande dokumentet i sig, och filmapparaten som en ny form av arkiv. Filmen tar nya 

former och med den också dokumentet.  

I mer allmän bemärkelse så är det främst Dean som intresserar sig för historiska spår – dels i 

form av de mellanrum i historieskrivningen hon genom sin konst kan fylla i och omforma, ge en 

ny plats; och dels för den rena materialiteten i dessa spår, de fysiska rester av historien som finns 

kvar, i form av fotografier eller eroderande ljudspeglar. Kodak är en del av detta konstnärliga 

intresse, för det avlagda och överflödiga och för den analoga filmens fysiska inskription. Något 

som utmärker den analoga filmen är emellertid att den ännu inte försvunnen, alltjämt är den inte 

blott ett spår av något som har varit. I sin form av analogt medium, som kemiskt fångar in 

omvärldens ljus och dess rörelser, är dock vad den gör just att registrera spår. Jag är övertygad om 

att det är en anledning till att Dean arbetar med analog film, till att Barba undersöker den och till 

att Gutke experimenterar med just detta faktum. I Kodak sker ett formulerande av den analoga 

filmen. Dean ger den i sitt verk följande epitet, som både är skilda och samexisterande: magisk, 

mekanisk, kemisk och fysikalisk. De hör alla ihop med filmens vara i sig. Den är magisk i hur den 

kan bevara omvärldens optiska tidsflöden – återge för oss skeenden och människor avlägsna oss i 

tid och rum – men också sådana som aldrig inträffat, få oss att tro på olika sorters illusioner. 

Precis som dessa fakta var svåra att greppa i filmens barndom verkar Dean ånyo lyfta fram 

filmens mystiska aspekter. De framträder – för henne och för oss – i och med den digitala bildens 

manipulerbarhet, som snarare än magisk framstår som beräkningsbar exakt. Kemin är för Dean 

såväl magi som en vetenskapens under vilken möjliggör detta inskrivande av omvärlden. Det 



62 

mekaniska maskineri som samverkar med kemiska processer skapar i Kodak en organism som är 

fabriken. Det går att säga att Dean genom sin film samtidigt bringar fabriken och därmed 

produktionsprocessen i vardande och tar farväl av den. Jag ser den här tendensen – att i verket på 

samma gång ta avsked från en form av varande och giva upphov till en ny – också hos Barba och 

Gutke. I sina skapanden går även de ifrån en del av den analoga filmen. I Stating the Real Sublime 

tar Barba ett avsteg från filmremsans bilder, från illusionen av det optiska tidsflödet, och från den 

narrativa filmen. Samtidigt skapar hon ett alternativt existerande för filmen. Gutke går å sin sida 

in i filmens materialitet för att låta den omformas med binär kod. Hans animerade resa är ett 

avsked till en fysisk inskription som på samma gång ger oss en möjlighet att reflektera över den 

och över hur vi förnimmer just fysikalitet.  

Ett artikulerande av något nytt innebär alltid ett avsked av något tidigare. På liknande vis 

verkar medieteknologiska skiften som det vi befinner oss i. När vår syn på den analoga filmen 

idag omformuleras glömmer vi våra tidigare förhållningssätt till den, precis som vi idag inte kan 

föreställa oss den hallucinogena kraft skriften hade innan det mekaniska lagrandet av sinnesdata 

gjorde inträde i vårt samhälle. Likväl fortsätter vi att fascineras av illusionen, även om det nu är i 

form av bild- och ljudvärldar snarare än av sådana frammanade av det skrivna ordet. Cine-scope 

visar på sätt att ta sig an filmens mystiska och manipulerande aspekter genom att låta analogt 

möta digitalt, och i det mötet utmana hur vi ställer oss till en analog äkthet. I sin önskan att färdas 

genom filmremsans materialitet för Gutke in oss i en skog befolkad av digitaliserade spår, rester 

av omvärldens slitage som i skanningen blir rester av en fysikalitet. Tre dimensioner blir två blir 

en film och vi får filmremsan men samtidigt får vi den inte. Här finns intresset för den analoga 

filmens materialitet och för inskription, men också för ett ifrågasättande som går bortom det 

analoga och bortom själva dikotomin analog–digital. Såväl den analoga som den digitala filmen 

rör sig i illusionens skogar. När Gutke använder de naturligt tillkomna reporna på en filmremsa 

och med dem skapar en digital resa, frambringar han en ny illusion. Inte nödvändigtvis för att 

ersätta den analoga filmen, den vi redan vet är diskret konstruerad, utan för att visa på en 

alternativ användning av ett medium vars ursprungliga syfte nu har ersatts av ett annat. Den 

analoga filmen lever om, om än inte genom att kemiskt fånga ljus och visa upp det. Istället bildar 

den Cine-scopes hypnotiska resa in i en värld som skulle kunna vara filmremsans, och åtminstone är 

grundad i den.  

Hos Barba kan vi urskilja en liknande tendens. När hon låter sin projektor bokstavligen talat 

samla damm är det mer än en burdus referens till den situation analoga projektorer befinner sig i 

idag (om ännu inte slängda så avställda på något lager i väntan på vem vet vad, bevarade enkom 

av nostalgiskäl). Barba skapar sitt eget arkiv i konstant förändring, sin egen dokumentation som 
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avsäger sig filmremsans kemi men inte projektorns funktion. När våra materiella rester projiceras 

för oss i den vita rutan bildar de en egen, alternativ film, gjord av de filmens komponenter hon 

valt ut. Filmen förblir om än på ett annat vis än tidigare. För Barba är också – vilket tåls att 

påminna om – själva den mekaniska apparaten av högsta vikt för det analoga filmmediet. Där 

Dean i Kodak lyfter fram det maskineri som producerar filmremsan, lyfter Barba i sitt 

konstnärskap upp det maskineri som ger filmens projektion. I Stating the Real Sublime är 

projektorn å ena sidan frikopplad från filmremsans innehåll och den rörliga bildens uppbyggnad, 

men å andra sidan är avhängig den – då den bokstavligen talat hänger i den. Den dubbelhet vi ser 

i denna projektorns situation kan peka mot filmen på randen till en katastrof  som aldrig inträffar, 

åtminstone inte i de konstrum Barbas verk lever inom. Emedan jag ser denna aspekt i Stating The 

Real Sublime vill jag ta fasta på de nya former för filmen att äga rum som verket skapar, inte minst 

när vi också ser till Barbas andra verk. Med hennes skulpturala installationer, som Western Round 

Table för att bara nämna ett exempel utöver Stating the Real Sublime, gör hon projektorn till en egen 

karaktär i sin egen rätt, också mystisk på sitt vis, med sitt starka ljus visande oss exakt vad den vill. 

Och ibland kanske det bara är ljuset hon ger oss, som belyser filmens rektangulära form eller 

representerar sig själv, eller som i White Museum gör en representation av naturen blott genom att 

ljussätta den. Barba skapar om projektorn bortom den analoga filmen. Som representerande 

projicerandet av fakta eller fiktion men likväl ett infångande av förflutna av och genom ljus, 

behöver den inte längre det infångade ljus som är filmen. Den rörelse Barba visar på kan existera 

förutan den. En liknande tendens går att identifiera i Gutkes undersökanden av projektorer, 

existerande i sig och belysande sin egen mekanik, mystik och i grunden sitt eget varande.  

Det finns ytterligare en aspekt att ta i beaktande vad gäller den omformande analoga filmen. 

Om vi ser till frågan i en bredare bemärkelse så passar den digitala teknologins snabbhet, 

precision och mätbarhet väl in i ett samhälle som idag verkar präglat av just dessa begrepp. Den 

digitala diskretheten är idag sömnlöst integrerad i mätbarhetens tidsålder, medan den analoga 

medieteknologins kontinuerliga fysikalitet snart hamnar i glömskans mellanrum. Ett konstnärligt 

vändande till analog film går ur denna synvinkel att se som en flykt till det jordade och 

kontinuerliga, även om jag vill undvika att göra så tydliga dikotomier. Likväl ser jag de existera i 

denna brottyta, när föreställningen om det analoga framkommer genom det digitala. Det finns ett 

värde i att se på denna förändring inte bara utifrån estetiska förhållningssätt och konstnärliga 

omformanden, utan att även föra in politiska och samhälleliga aspekter. Det är emellertid 

underlag för en annan undersökning, då min närmar sig sitt slut. 

Dean och Barba arbetar uteslutande med analog media i sin konstnärliga praktik. Ändå visar 

både de och Gutke i sina konstnärskap på den manipulation som är inneboende i den analoga 
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filmen – ty den är ju aldrig blott vad vi ser. Film är kemi men också klippningar och redigeringar, 

den är en apparat och en konstruktion som kommit att existera för att mata oss med illusioner, 

låta oss bli invaggade i narrativ eller andra berättelser. Den analoga filmen skiljer sig från den 

digitala, men de är som vi redan konstaterat bägge diskreta. Bakomliggande hos Dean, Gutke och 

Barba kan vi urskilja hur de arbetar i relation till en industriell filmapparat, producerande otaliga 

mängder narrativa filmer och serier med syftet att fånga oss och våra pengar, att få oss att vilja gå 

förlorade i deras illusioner. Det är en aspekt jag inte har lyft fram i min undersökning, men som 

har en stor betydelse i den experimentella filmens historia och också för samtida filmkonst. Precis 

som konstnärer och filmare förhåller sig till det digitala skiftet förhåller de sig till den industriella 

filmbranschens konventioner och till allas våra idéer om vad film är. För att undersöka hur 

konstnärer arbetar med detta faktum kan vi närmare se på exempelvis Barbas och Deans filmer, 

men det är en väg jag inte valt att ta. Det är i första hand av utrymmesskäl, men likväl vill jag 

framhäva hur den analoga filmens utfasning från den industriella filmbranschen är en möjlighet 

för den att existera åtminstone till viss del utanför dess konventioner. För att återgå till det 

uttalande av Barba jag citerade i inledningen – om hur den analoga filmen kan existera som en 

egen konstform i och med att den nu försvinner från den kommersiella världen – anser jag att 

min uppsats pekar mot just den möjligheten. Även om filmen alltid kommer att vara påverkad av 

sin historia och sin digitala efterträdare, visar Dean, Barba och Gutke på former för analog film 

att vara och utforskas just i ljuset av sin utfasning. Hur de artikulerar filmen nu påverkar också en 

framtida syn på den, men om framtiden är det svårare att sia. Än så länge finns kompetens och 

intresse att producera analog film (om än inte 16mm-film) och att sköta projektorer, men 

detsamma kanske inte gäller om några decennier. De konstverk som tar form idag kommer i 

framtiden att framträda annorlunda för våra ögon. Utan möjlighet att bli aktiverade är de kanske 

bara artefakter, eller rester av ett konstverk, därigenom blivande en ny form av dokument. Som 

Dean, Barba och Gutke närmar sig inskriptionen kanske vi i framtiden kommer att närma oss 

deras verk – som spår av en omvärld vi inte till fullo kan förnimma i denna form, men likväl 

försöka. Just idag befinner vi oss dock fortfarande i detta omvälvande skifte, där konsten 

bokstavligen talat omskapar den analoga filmen. 
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