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Abstract
This thesis examines the philosopher Michel Foucault’s view of painting as an experience. I study
Foucault’s essay on Velázquez’s painting Las Meninas and his lecture on Manet in light of his
view that the relation between images and texts, as well as between what can be uttered and what
can be seen, are to be understood as symptoms of a variable structure of experience.
I explore Foucault’s claim that concepts shape our experience by comparing his descriptions of
the beholder’s experience of light and space in these paintings with his theory of representation in
The Order of Things. Further, I analyze the specific role of painting in Foucault’s philosophy, as a
mediator of historical experiences.
This study shows that, according to Foucault, the structure dominating both experience and
knowledge in the early modern period was predominantly visual. Towards the end of this period
images came closer to text, corresponding to a shift in the human sciences towards methods of
interpretation rather than visual observation. This can be understood in terms of a new form of
sensibility.
This thesis challenges the interpretation that Foucault holds there to be a sharp discontinuity
in experience by showing how painting, as an experience, transgresses epistemological boundaries.
I claim that this experience appears through Foucault’s way of carefully examining and describing
a visual experience of an image.

(Keywords: Foucault, experience, painting, representation, Manet, Velázquez, The Order of
Things, Les suivantes, aesthetics, phenomenology, human sciences)
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Inledning
I början av 1600-talet förändrades vetenskaperna i Europa drastiskt. Detta skifte beskrivs ofta
som att den mekanistiska naturvetenskapen och den rationalistiska filosofin ersatte den aristoteliskt influerad skolastik som dominerade under medeltiden. Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault hävdade att detta var symptom på att själva förutsättningarna för det som
vi kan veta och erfara hade förändrats.
Enligt en vanlig tolkning menade Foucault att erfarenheternas och kunskapernas historia utgörs av dramatiska brott. Vi kan inte få tillgång till tidigare sätt att erfara världen, eftersom förändrade begrepp har givit upphov till helt nya erfarenheter.1 Syftet med den här uppsatsen är dels
att undersöka vad denna tes innebär för Foucaults syn på förhållandet mellan vetenskap och bildkonst, dels att problematisera den genom att utforska bildkonstens speciella roll som förmedlare av
historiska erfarenheter. Foucaults representationsbegrepp ligger till grund för min analys. Jag
kommer att precisera mina frågeställningar närmare efter en redogörelse för detta begrepp.
Foucault menade att en representationsteori växte fram i början av 1600-talet som formade de
nya vetenskapliga diskurserna. ”Representationen” beskriver, enligt Foucault, en historiskt specifik föreställning om människans förhållande till världen. Människan sågs inte längre som en spegel av naturen, stjärnorna inte som vägvisare om livets gång på jorden, som han beskriver 1500talets kunskap. Perioden varade fram till slutet av 1700-talet, då nya vetenskaper tog form och
teorier uppstod om hur människan var en alldeles särskild företeelse, avskiljd från andra djur och
från naturen.
Min utgångspunkt är att Foucault även har diskuterat ”representation” i förhållande till bildkonsten. Han har hävdat att Velázquez målning Las Meninas är som en ”representation” av representationsteorin.2 Han har också argumenterat för att ett flertal målningar av Manet utgör startpunkten för representationens slut inom måleriet.3 I den här uppsatsen kommer jag därför att
jämföra Foucaults beskrivningar av den erfarenhet som förmedlas av Velázquez och Manets målningar med hans vetenskapshistoriska representationsteori i Orden och tingen (Les mots et les choses).

1

Jag kommer att redogöra mer utförligt för Foucaults begrepp épistémè, ”vetande” (savoir), ”vetenskaper” (connaiss-

sances), ”erfarenhet” (expérience) och ”diskurs” i avsnitt 2.
2

HD 57/MC 31. Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten.

3

MM 24, 43/PM 22, 47. Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten.

6

Det sätt som jag tolkar ”representation” hos Foucault har sin utgångspunkt i en recension som
han skrev i slutet av sextiotalet. Det handlar om Erwin Panofskys Studier i ikonologi som nyligen
hade kommit ut i fransk översättning.4 Foucault tar där upp två frågeställningar som belyser hans
egen syn på en ”representerande” period inom bildkonsten. Det handlar dels om hur bilder förhåller sig till texter, dels om hur bilder förhåller sig till världen.5
Genom att Panofsky visar hur bilder skiljer sig från texter menar Foucault att han därmed
”upphäver diskursens privilegierade ställning”.6 Även om Foucault också använder ”diskurs” för
att beskriva måleriet – jag återkommer längre fram i texten till hur han beskriver måleriet som en
”diskursiv praktik” – använder han nu begreppet för att hävda att det som vi ser inte kan reduceras till det som kan sägas.7 Foucault hävdar att bild och text inte förhåller sig autonomt till var-

4

Recensionen publicerades i oktober 1967 i Le Nouvel Observateur under titeln ”Les mots et les images” och finns

återgiven i Foucault (2001/1994d). Det är troligt att recensionen avslöjar mer om Foucaults egen syn på bildkonst än
om Panofskys teorier. Den bok som Foucault recenserar heter i original Studies in Iconology och gavs ut 1939. Där
redogör Panofsky för ikonografin (som är en vidareutveckling av hans ikonologi). Panofsky menade att en bild kan
analyseras i tre olika nivåer; den primära/naturliga (vad ser vi i bilden, vad är det som händer?); den sekundära/konventionella/ikonografiska (vad betyder det som vi ser, vad uttrycker handlingen?) och den inneboende/essentiella/ikonologiska (vad är den symboliska betydelsen, vilka kulturella ”symptom” och ”attityder” innehåller
bilden?) (Panofsky 1939, 3). Det är förmodligen den sista, djupaste, nivån i Panofskys ikonografi som intresserar
Foucault även om han kanske inte delar Panofskys uppfattning om att denna nivå beskriver ”the essential tendencies
of the human mind”, ”a personal psychology” eller en ”Weltanschauung” (Panofsky 1939, 14-15).
5

Dessa frågeställningar återkommer i Foucaults analys av Las Meninas och i hans föreläsning om Manets måleri och

även i andra texter som Foucault har skrivit om bildkonst. Se exempelvis texten om Magritte från 1968, Foucault
(2008b)/Foucault (2001/1994b). Foucault påpekar i den texten skillnaden mellan att ”representera” och att ”vara”
(2008b, 60/2001b, 664/1994b, 636). Han menar också att skillnaden mellan bilden, som innefattar likhet (la ressemblance), och texten som inte gör det leder till en hierarki mellan dem båda som varierar genom historien
(67/671/643). Mer specifikt menar han att separationen mellan ”språkliga tecken” (signes linguistiques) och ”bildelement” (elements plastiques) var grundläggande för det klassiska (d.v.s. det ”representerande”) måleriet vilket gav upphov till en ”spänning” eftersom bilden, i likhet med språket, också utgjorde ett slags ”diskurs” (74/678/650).
6

Foucault (2001/1994d), 649/621. Panofsky beskriver hur den ”inneboende” betydelsen av bilden inte kan förklaras

med enbart textkällor: ”The interpretation of the intrinsic meaning or content, dealing with what we have termed
'symbolic' values instead of with images, stories and allegories, requires something more than a familiarity with specific
themes or concepts as transmitted through literary sources” (Panofsky 1939, 14).
7

Foucault (2001/1994d), 649/62. Foucault gör en distinktion mellan det synliga (visible) och det sägbara (dicible)

och verkar inte göra någon större skillnad mellan bilder/det som är synligt och texten/det som kan yttras. Det är som
om bilden vore ett symptom på det som kan ses och texten ett symptom på det som har varit möjligt att säga i en

7

andra utan, tvärtom, att de formar en komplex väv som varierar i täthet och struktur under olika
historiska perioder. Det är relationen mellan dem, deras ”ömsesidiga funktion”, som han menar
verkar som ett kännetecken för en historisk period.8
Den andra aspekten av Panofskys teorier som Foucault värdesätter är analysen av måleriets
”representerande funktion”.9 Foucault skriver att när det europeiska måleriet fram till början av
1900-talet har beskrivits som ”representerande” har man syftat på att det fanns en relation mellan
en målnings formella egenskaper och ett ting i världen.10 Med andra ord har representation används som en beskrivning av hur en målning refererar till en yttre verklighet, till det som den sägs
föreställa. Foucault menar att ikonologin, som är en kontextuell analysmetod, visar att motivet i
historiska bilder även berättar om den specifika kultur bilden tillkom i. Bilder innehåller en ”sensibilitet, ett värdesystem”, skriver Foucault, och visar därmed att ”representation” också kan förstås som en föreställning hos betraktaren.11 Foucault åstadkommer således en förskjutning från en,
till synes, mer intuitiv uppfattning av representation, som ett förhållande mellan bild och värld, i

tidigare period. Cattuci (2004, 132-136) menar att Foucault i recensionen av Panofsky, samt i texten om Magritte,
försöker beskriva ett slags ”bildtänkande” som Cattuci tolkar som grunderna till en estetisk teori.
8

Foucault 2001/1994d, 650/622).

9

Foucault 2001/1994d, 650/622).

10

”Jusqu’au bout du XX siècle, la peinture occidentale ‘représentait’: à travers sa disposition formelle, un tableau avait

toujours rapport à un certain objet” (Foucault 2001/1994d, 648/622).
11

Foucault (2001/1994d), 650/622. Panofsky menar att den inneboende betydelsen av ett verk ”is apprehended by

asserting those underlying principles which reveal the basic attitude of a nation, a period, a class, a religious or philosophical persuasion – unconsciously qualified by one personality and condensed into one work” (1939, 7). Han
hävdar att den tolkas genom en “insight into the manner in which, under varying historical conditions, the general
and essential tendencies of the human mind were expressed by specific themes and concepts. This means what may
be called a history of cultural symptoms – or 'symbols'“ (1939, 16). Begreppet ”funktion”, som Foucault redogör för
i sin författaressä, rymmer således en tydligt historiserande undersökning av vad relationen mellan text och bild samt
mellan bilden och dess motiv berättar om föreställningar och sinnliga erfarenheter i en viss kultur vid en viss tid. I
”Vad är en författare?” beskriver Foucault funktionsbegreppet utförligare i relation till ett förändrat upphovsmannabegrepp. Han menar att ”[f]örfattarnamnet synliggör att en viss diskurs finns, och det hänvisar till den diskursens
ställning inom ett samhälle och inom en kultur. […] Författarfunktionen är alltså kännetecknande för existens-,
cirkulations- och funktionsformen för vissa diskurser inom ett samhälle” (Foucault 2008c 85/Foucault 2001/1994c
826/ 798).

8

betydelsen ”avbildning” eller ”framställning”, till att förstås som erfarenhetsstruktur hos betraktaren.12
Min problemställning – frågan om hur erfarenheter förhåller sig till vetenskapliga teorier – kan
nu formuleras som följande frågeställningar. De två första är redogörande och den sista mer analytisk. För det första: hur beskriver Foucault en erfarenhet av ljuset och rummet i Manets och
Velázquez målningar? För det andra: hur överensstämmer dessa beskrivningar med hans påståenden om förhållandet mellan text och bild och de samtida vetenskapliga teorierna? För det tredje:
vilken betydelse tillskriver Foucault dessa erfarenheter av bildkonsten? Med andra ord, hur förhåller sig dessa erfarenheter till hans idé om dramatiska brott i historien?
De texter som jag utgår från är två analyser av bildkonst samt boken Orden och tingen, från
1966. Foucaults omskrivna analys av Las Meninas, som går under titeln ”Hovdamerna” (Les suivantes), publicerades, efter några ändringar, som det första kapitlet i Orden och tingen.13 Texten
har ofta analyserats som en essä om måleri, skild från resten av boken, vilket inte är särskilt märkligt eftersom Foucault endast refererar till målningen på några sidor i den senare hälften av boken.14 ”Hovdamerna” har också funktionen av ett citat, eller en bild, som liksom ett bokomslag
ramar in resten av verket utan att förklara det.
I den mindre välkända föreläsningen ”Manets måleri”, från 1971, diskuterar Foucault tretton
målningar av Manet från perioden 1862 till 1879.15 Han beskriver rummet och ljuset i målningarna och betraktarens position i förhållande till bilden. Syftet är att visa hur Manet radikalt bryter
med tidigare traditioner och inleder en modern period. Foucault tar upp förhållandet mellan bild
och text i ”Hovdamerna” och på andra ställen i Orden och tingen. Jag vill visa att denna relation

12

Jag kommer att ta redogöra för Foucaults representationsbegrepp i förhållande till vetenskaperna i avsnitt 2. Med

utgångspunkt i en tredje betydelse av ordet kritiserar Gayatri Spivak (2002) Foucault för att han inte uppmärksammar ”representation” i dess juridiska form, ”att företräda”, med följden att han inte kan se den maktposition som han
själv besitter och de politiska implikationer som följer av detta. Hennes kritik – konstitutionen av den objektive betraktaren – liknar i viss mening den som Foucault själv riktar mot fenomenologins transcendentala subjekt.
13

”Les suivantes” publicerades första gången 1965 som en artikel i tidskriften Le Mercure de France och i en omarbe-

tad version 1966 som första kapitlet i Les mots et les choses. Den svenska översättningen, HD, följer delvis den äldre,
delvis den nyare versionen. En senare översättning finns även i Psykoanalytisk tidskrift, nr. 22-23 (2008).
14

Foucault var till en början tveksam till att inkludera ”Hovdamerna” i Orden och tingen och placerade först in den i

kapitel 9, där endast några meningar om målningen nu finns kvar (DE 1, 492/DE I, 464).
15

Föreläsningarna om Manet gavs vid olika tillfällen, och i olika länder 1967, 1970, och 1971. En transkription av

den föreläsning som gavs i Tunis 1971, ”Manets måleri”, finns publicerad i PM och översatt till svenska i MM.

9

även är av betydelse för hur betraktarens erfarenhet av ljus och rum framträder i hans beskrivningar av Manets målningar.
De två analyserna av måleri tillkom med några få års mellanrum, strax före, samt under, den
period i slutet av sextiotalet då Foucault befann sig i Tunisien och bland annat föreläste om
estetik och italienskt renässansmåleri.16 Till sin form är de mycket olika. I det ena fallet rör det sig
om en ganska traditionell konsthistorisk föreläsning som diskuterar några aspekter av Manets
måleri, i det andra, en närmast litterär text – en ekfras.17 I föreläsningen om Manet visar Foucault
dessutom ett flertal målningar, placerar dem i relation till andra målares verk och indikerar en
riktning i måleriets historia. ”Hovdamerna” behandlar en målning med endast två referenser till
tidigare och samtida traditioner inom måleriet, men utan referenser till specifika verk. ”Hovdamerna” och ”Manets måleri” är lika så till vida att de behandlar målningar som har tillskrivits en
roll som banbrytande inom den västerländska konsthistorien.18
Foucault utforskade genomgående historiska förutsättningar för olika slags erfarenheter och
kunskaper men han formulerade varken en systematisk estetik eller en filosofi om konst.19 De få
explicita kommentarer om ”estetik” som Foucault ger i sina tidiga böcker utgår från Kants traditionella distinktion mellan transcendentala villkor för erfarenheter och det sköna i konsten.20 I

16

Eribon (1991), 360.

17

Shapiro (2003, 247).

18

Det finns därför ett tydligt samband med den undersökning som Foucault gör i Orden och tingen. Precis som när

han där studerar vetenskaperna och i svepande drag undersöker vad som har möjliggjort generella tendenser i den
västerländska historien, snarare än de specifika skillnader som finns mellan olika tänkare, undersöker hans konstanalyser förändringar i en etablerad västerländsk konsttradition och vad som har möjliggjort dessa.
19

Detta har även påpekats av Cecilia Sjöholm (2009) som läser den sene Foucaults ”estetik” som ett ifrågasättande av

den gräns mellan subjekt/objekt som har förutsatts inom den filosofiska estetiken, och den statiska bild av verk, betraktare och konstnär som det medför. Sjöholm visar hur denna utgångspunkt skapar svårigheter att tolka samtida
konst. Se även Stefano Cattucis kommentar om Foucaults estetik, not 7.
20

I ett antal föreläsningar från början av 80-talet och de två senare banden av Sexualitetens historia skisserar Foucault

istället en ”livsestetik” och fokuserar på hur människor kan forma sig själva. Han kopplar estetiken starkt till etiska
frågeställningar och beskriver, med influenser från antik filosofi, olika tekniker för att åstadkomma förändring. I en
intervju med Stephen Riggings från 1982 använder Foucault ”estetik” för att beskriva hur man kan förändra sig själv:
”Pour moi, le travail intellectuel est lié à ce que vous définiriez comme une forme d’esthétisme – par cela, j’entends la
transformation de soi. […] Je sais trés bien […] que le savoir est impuissant à transformer le monde. J’ai peut-être
tort. Et je suis sûr que j’ai tort d’un point de vue théorique, car je sais très bien que le savoir a transformé le monde”
(Foucault 2001/1994i, 1354/535). Foucault jämför med ett konstnärligt skapande: ”Cette transformation de soi par

10

Klinikens födelse, från 1963, menar Foucault att framväxten av den ”kliniska blicken” och med
den en ny form av läkarvetenskap både innebär en ny sinnlig erfarenhet och samtidigt föreskriver
nya normer för läkekonsten.21 I Orden och tingen kallar han fenomenologins reduktion av sinnliga
erfarenheter för en ”transcendental estetik” (MC 330).
Foucault framställs traditionellt som en motståndare till fenomenologin.22 Han kritiserar fenomenologin för att formulera transcendentala villkor för erfarenheten och kallar försöken att
reducera sinnliga erfarenheter till något grundläggande mänskligt för en ”kvasiestetik” (MC 331).
Samtidigt innehåller Foucaults egna beskrivningar av tidigare perioder i historien närmast fenomenologiska inslag.23 Dessa gestaltande avsnitt syftar oftast till att illustrera hur erfarenheter har
förändrats. Ett tydligt exempel är ”Hovdamerna”.
Jag kommer att fokusera på att Foucault ger erfarenheten en betydande ställning i sina beskrivningar av bildkonst, utan att specifikt gå in på frågan om Foucaults komplexa förhållande till
fenomenologin. Däremot kommer jag att jämföra hans texter om måleri med fenomenologen

son propre savoir est, je crois, quelque chose d’assez proche de l’expérience esthétique. Pourqoui un peintre
travaillerait-il, s’il n’est pas transformé par sa peinture?” (Foucault 2001/1994i, 1355/536). Foucault har även vid
andra tillfällen jämfört formandet av sig själv med en konstnärlig process. Se Foucault (1983), 236-237, 245. Se även
Foucault (2009), 148-50. Frågan om hur en sådan beskrivning, och den sene Foucaults fokusering på olika självteknologier (les techniques de soi) ska tolkas ur ett etiskt och politiskt perspektiv har blivit föremål för diskussion. Det har
ibland tolkats som en narcissistisk livsstilsfilosofi, där etiska och politiska frågor reduceras till en fråga om stil, eller till
att Foucault förespråkar en icke-normativ etik, se exempelvis Eagleton (1990), 384, 393f. Argumentet att estetik
endast skulle vara en fråga om stil, vilar möjligen på ett antagande om att estetik, och konst, endast skulle handla om
form och skönhet. Jag kommer inte att diskutera den sene Foucaults ”estetik” i den här uppsatsen. En kritik av Foucaults avsaknad av normativa grunder ges exempelvis av Hacking (1996b), 235-240. Två försök att finna en normativitet i Foucaults etik ges av Dreyfus och Rabinow (1996) och David Boothroyd (1996). För en tolkning som hävdar
att det finns ett tydligt etiskt perspektiv även i Foucaults tidiga texter se Bernauer och Mahon (2007), 150.
21

Foucault (2005), 122.

22

Oksala (2001) påpekar detta och kritiserar samtidigt denna tolkning. Foucault kritiserar själv fenomenologin både i

Orden och tingen samt i andra texter och intervjuer vid samma tid, exempelvis Foucault (2001/1994l), 629-30,
638/601-602, 610 och Foucault (1969), 265. Han kontrasterar den även senare mot sin egen vetenskapsfilosofi,
exempelvis i Foucault (2001/1994m), 583/583 och Foucault (2001/1994n), 430, 442/430, 442. Jag återkommer till
hur man kan tolka Foucaults förhållande till fenomenologin i forskningsöversikten.
23

Dessa inslag har beskrivits som både ”fenomenologiska” (Wicks 2010, 261), ”narrativa” (Flynn 2007, 46) och

”visuella” (Barr 2007, 15 och Wallenstein 2008, 45).
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Maurice Merleau-Ponty för att synliggöra vissa likheter, och även skillnader, mellan deras förhållningssätt till bildkonsten.
Som tidigare nämnts hävdar Foucault i recensionen av Panofsky att måleriet är en del av ett
kulturellt sammanhang och en intervju från 1966 förtydligar han att alla former av kulturella
uttryck och även det sätt som språket används under en viss period är ”intimt sammankopplade
med alla former av tänkande”.24 Han menar dock att det inte ska förstås som ”en kollektiv mentalitet” eller som ”influenser” och han återkommer i slutet av Vetandets arkeologi till liknande påståenden.25
I Orden och tingen hävdar Foucault att representationsteorin inom vetenskaperna är verksam
ungefär från tidigt 1600-tal och fram till slutet av 1700-talet, den period som i Frankrike oftast
går under namnet ”den klassiska”. I föreläsningen om Manet, och även i recensionen av Panofsky,
menar Foucault att representationen inom måleriet sträcker sig från 1400-talet och fram till slutet
av 1800-talet. Hans avgränsning av den representerande tidsperioden inom måleriet skiljer sig
således från den vetenskapliga. Det finns alltså en motsättning mellan Foucaults påstående att alla
former av tänkande och skapande inom en period hänger samman och hans tidsliga avgränsning
av den representerande perioden inom måleriet och vetenskaperna.
Eftersom mitt syfte är att undersöka hur måleriet kan förmedla en tidigare erfarenhet väljer jag
därför att inte ge mig in i en diskussion om hur diskrepansen mellan Foucaults tidsliga avgränsningar inom bildkonsten och vetenskapen ska tolkas. Undersökningen handlar om den intressanta koppling som Foucault gör mellan en måleriskt och en vetenskapligt etablerad tradition och
därmed mellan erfarenheter och begrepp. Jag kommer därför inte att kritisera Foucaults specifika
urval av konstverk och den relativt snäva bild som han ger av konsthistorien. Av det följer att min
läsning är en tolkning av Foucaults egna texter och inte av de verk som han beskriver.
I uppsatsen kommer jag inledningsvis att redogöra för tidigare filosofiska och konsthistoriska
tolkningar av Foucaults texter om måleri och hans syn på erfarenhet. Därefter följer ett avsnitt då
jag redogör för Foucaults representationsteori i Orden och tingen och hans arkeologiska metodologi. Jag undersöker Foucaults tidsliga indelning och sätter teorin om vetenskaperna i relation till en
representationsteori inom bildkonsten. Sedan kommer jag att illustrera min läsning med en jäm-

24

Foucault (2001/1994j), 571/599.

25

”La littérature appertient à la même trame que toutes les autres formes culturelles, toutes les autres manifestations

de la pensée d’une époque. Cela, on le sait, mais on le traduit d’ordinarie en termes d’influence, de mentalité
collective, etc.” (Foucault 2001/1994j, 571/599). Foucault (1969), 253.
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förelse mellan hur Foucault, filosofen Maurice Merleau-Ponty och konsthistoriken Leo Steinberg
beskriver konstverk.
I del fyra och fem av uppsatsen analyserar jag hur Foucault beskriver betraktarens erfarenhet av
rummet och ljuset i Las Meninas och i Manets målningar. I ”Hovdamerna” vill jag undersöka
vilket slags erfarenhet som förmedlas av en representerande målning. I ”Manets måleri” är syftet
att studera hur erfarenheten förändrats mot slutet av en representerande tidsperiod. Avslutningsvis vill jag undersöka vad som gör det möjligt att uppfatta en historisk erfarenhet i bildkonsten.
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1. Forskningsöversikt
Foucaults texter har varit enormt inflytelserika inom en mängd områden. Det har även hävdats
att Foucaults text om Las Meninas har påverkat konsthistoria som disciplin.26 Det som är särskilt
betydelsefullt för min undersökning är hur Foucaults texter om konst har tolkats i förhållande till
hans historiefilosofi. I detta avsnitt kommer jag först att redogöra för några av dessa tidigare tolkningar och därefter referera mer specifikt till läsningar som betonar de fenomenologiska aspekterna i Foucaults filosofi. Slutligen vill jag ta upp en tolkning av Foucaults erfarenhetsbegrepp som
är betydelsefull för hur betraktandet kan förstås som en aktivitet.

1.1 Konsthistoriska och filosofiska tolkningar av ”Hovdamerna”
Kritik har riktats mot Foucaults blandning av historieskrivning och filosofi från två håll: från
historiker som anser att hans påståenden inte är empirisk grundade och hans slutsatser för
svepande, och från filosofer för avsaknad av tydliga begrepp och försöken att grunda ett filosofiskt
system i tillfälliga historiska omständigheter.27 Det verkar dock gå en skiljelinje mellan konsthistoriska och filosofiska tolkningar med avseende på Foucaults texter om måleri. Frågan handlar om
den historiska aspektens betydelse. Konsthistorikern Svetlana Alpers artikel är en tydlig illustration av detta.28 Hon är positiv till att Foucault har inspirerat en kritisk förnyelse av konsthistoria
som disciplin, genom att visa hur en erfarenhet av konstverk beror av kulturella och historiska
sammanhang och genom att noggrant beskriva en betraktares erfarenhet av en målning. Hennes
kritik baserar sig på Foucaults historieskrivning. Hon hävdar att han har missuppfattat de histo26

Gresle (2006).

27

Se exempelvis Dreyfus och Rabinow (1983), xxvi. Oksala (2005, 23) har även påpekat att Foucaults metoder ger

upphov till svårigheter att bestämma en filosofisk position. Ett flertal analyser av Foucaults verk upptas av frågan om
hur han ska läsas, hur de olika vändningar som hans tänkande har tagit ska förstås och vilken betydelse hans egna
tolkningar av sina verk ska tillskrivas. Se exempelvis May (2007), 284. Dreyfus och Rabinows Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics kan ses som symptomatiskt för dessa försök att finna en position för Foucaults
tänkande. Orden och tingen har kritiserats för att vara en hyperidealistisk historiefilosofisk teori. För två skarpa kommentarer se White (1973) och Hacking (1996). White (1973, 26) beskriver boken som en ”post-nietzscheansk Andens fenomenologi utan vare sig ande eller fenomen”. Hacking (1996, 31) kallar Orden och tingen för det första, och
förmodligen sista, mästerverket i en genre som analyserar ”ren kunskap”. En negativ, men till synes produktiv, kritik
gavs av Jean-Luc Godard som påstod att det var som en protest mot böcker som dessa som han gör sina filmer (Eribon 1991, 328). Godard använder dessutom boken som utsatt rekvisita i La Chinoise.
28

Alpers (1983a).
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riska omständigheterna kring Velázquez målning och missar att den komplexitet som målningen
visar upp är ett resultat av att samtidiga och inkompatibla piktorialistiska konventioner var rådande i 1600-talets Europa.29 Förutom att Alpers kritiserar, och möjligen nyanserar, Foucaults
historieskrivning belyser hennes kommentar också den konsthistoriska tendensen att fokusera på
bilden, snarare än på betraktaren och hennes erfarenhet.30
Filosofiska kommentatorer tonade till en början ned den historiska aspekten. I början av 1980talet läste språkfilosofen John Searle ”Hovdamerna” som en kommentar om paradoxer i språket.31
Ted Cohen (tillsammans med Joel Snyder) svarade på Searles artikel och menade att han, liksom
Foucault, tolkade bildens perspektiv fel.32 Deras huvudargument mot Foucaults påstående – bilden visar upp en entydig bild av en ”representerande” period – baserades på en geometrisk analys
av målningen, snarare än historiska omständigheter.
Ett annat tydligt exempel på en filosofisk läsning är Joseph Tankes bok från 2009. Den är särskilt intressant eftersom Tanke analyserar Foucaults samtliga texter om bildkonst i ett försök att
formulera en foucauldiansk konstfilosofi.33 Tanke menar att Foucault tillför ett välbehövligt historiskt perspektiv på den filosofiska estetiken, men han vill samtidigt inte försvara den ”okonventionella” tidsindelning som Foucault applicerar på bildkonsten.34 Tanke menar att Foucaults
konstfilosofi främst ska förstås som ett kritiskt projekt som handlar om att påvisa de brott i historien som har givit upphov till den moderna konsten, och att undersöka vad historiska konstverk
säger om vår samtid. Tanke påstår att en konsthistorisk läsning av Foucault snarare skulle fokusera på formella stilar och influenser inom måleriet.35 (Konst)historia framträder därmed som en
stelnad disciplin och Tanke missar att det är just genom att Foucault inte skriver om konst på det
29

Alpers (1983a), 39. Konstvetaren Gresle (2006) påpekar också att även om konsthistoriker om Alpers och Norman

Bryson har tagit intryck av ”Hovdamerna” har de inte intresserat sig för valet av studieobjekt, eller hans övergripande
teoretiska projekt.
30

Alpers menar att Velázquez i sin målning försöker förena två motstridiga sätt att representera världen, dels världen

som något som föregår människan, dels världen som något skapat av människan. ”I am not just imagining two kinds
of pictures, but describing two modes of representation that are central in Western art. [The] Albertian model [and]
the northern or descriptive mode” (Alpers 1983a, 37). Alpers (1983b) redogör utförligt för teorin om ”the northern
or descriptive mode”.
31

Searle (1980).

32

Snyder och Cohen (1980).

33

Tanke (2009).

34

Tanke (2009), 5, 14.

35

Tanke (2009), 5.
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sättet som han tillför ett nytt historiskt perspektiv. En undersökning av de brott som Foucault
betonar i historien, de konstnärer han väljer att studera och det som han ser i vissa målningar
visar också vilka konsekvenser en specifik blick i dåtiden får för sättet att reflektera över nuet.36
Konsthistorikern Catherine Soussloff utgår, liksom Tanke, från de fyra längre texter som Foucault skrev om europeiskt måleri. Hon läser Foucault som konsthistoriker, men betonar influenserna från Merleau-Pontys fenomenologi och Saussures lingvistik.37 Hennes fokus ligger på den
historieskrivning som framkommer i Foucaults texter om konst och på konstverkets, det vill säga
måleriets, ställning som förmedlare av historisk kunskap. Soussloff menar att Foucault visar hur
måleri kan studeras som en specifik form av bildskapande, med en specifik betydelse under en viss
historisk period, till skillnad från mer generella teorier om bilder. Hon argumenterar därmed för
en djupare förståelse av bildens funktion i olika historiska perioder – hur bilder har uppfattas och
hur olika teorier om dem har konstruerats, både i Foucaults samtid och i den tid då bilderna tillkom.
Matthew Barr, konsthistoriker och översättare av ”Manets måleri”, betonar i sin avhandling
från 1998 den roll som bildkonsten spelar i flertalet av Foucaults verk och drar paralleller till visuella inslag i flera andra verk. Barr skriver att Foucaults ”analysis of madness, punishment, criminality and power are written from a phenomenological standpoint, that is, with Foucault constantly asking how these who hold power and those who are held by it see one another, as well as
considering the nature and the result of that act of seeing”.38
Filosofen Gary Shapiro har argumenterat för seendets betydelse för Foucaults tänkande och
även visat hur Nietzsches syn på konstverk har influerat Foucault.39 Shapiro är främst intresserad
av det sätt som Foucault beskriver målningar i text och hävdar att en huvudpoäng i ”Hovdamer-

36

Även om Tanke (2009, 2) refererar till att Foucaults kritiska filosofi både är en analys av de historiska omständig-

heter som har format oss och ett experimenterande för att nå bortom dem och hävdar att Foucaults modernitet måste
förstås som ett ”ethos” snarare än en historisk period, och det kantianska arvet som ett försök att ”intervene at strategic points to facilitate the elaboration of new configurations” väljer han att inte undersöka vad det betyder mer specifikt i den historiska beskrivning som Foucault gör.
37

Soussloff (2009).

38

Barr (1998), 15. Referensen till Barrs opublicerade avhandling har jag funnit hos Soussloff (2009). Både Soussloff

och Barr försöker dessutom placera Foucaults i hans egen samtid och Barr menar att fotojournalistiken i Foucaults
samtid är relevant för att förstå hans syn på bilder och den påverkan de kan ha i ett samhälle
39

Shapiro (2003).
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na” är att påvisa textens oförmåga att ersätta en bild.40 Shapiro menar också, till skillnad från
andra kritiker, att Foucault inte förstår seendet i sig som någonting negativt.41 Betraktarens blick
– och ljuset i en målning – kan förstås som en förtryckande, men också en skapande kraft. Shapiro skisserar även på två arkeologiska analyser av ”seendet” hos Foucault. Den ena spårar en förändrad relation mellan text och bild, den andra överensstämmer med Foucaults fyra distinkta
vetenskapshistoriska perioder där målningar utgör ett slags visuella motsvarigheter till olika kunskapssystem.42 Shapiros studie har varit mycket värdefull för min undersökning. Jag tar min utgångspunkt i det som Shapiro kallar för ”the visual regime of the classical era” för att undersöka
hur Foucaults syn på relationen mellan text och bild och villkoren för olika vetenskapliga teorier
framträder i hans beskrivningar av betraktarens erfarenhet av måleri.43
Shapiros betoning av seendets mer positiva aspekter är även betydelsefull för min förståelse av
Foucaults syn på måleriet som något som både kan visa upp historiska erfarenheter och samtidigt
har möjlighet att överskrida vetenskapernas kunskapsfält.

1.2 Erfarenhetens betydelse för Foucault
Johanna Oksalas, Béatrice Hans och Hubert Dreyfus och Paul Rabinows tolkningar av Foucaults
förhållande till fenomenologin är viktiga för hur jag förstår Foucaults syn på en erfarenhet.44 Béatrice Han studerar Foucaults filosofi som ett försök att ifrågasätta Kants teorier om relationen
mellan det erfarna och det transcendentala och menar att han aldrig lyckas formulera ett sammanhängande alternativ till Kants filosofiska system.45 Dreyfus och Rabinow menar tvärtom att
Foucault för fram en enhetlig metodologi under mitten av sjuttiotalet, men de ser arkeologin som

40

Shapiro (2003), 246-247, 246.

41

Shapiro vänder sig uttryckligen mot kulturteoretikern Martin Jay som hävdade att Foucault, tillsammans med flera

andra franska teoretiker, hade en i grunden negativ syn på ”synen” som förkroppsligades i arkitektoniska övervakningsstrukturer (panoptikon) och en diffus, allseende, makt som ser allt men inte själv kan betraktas. Jay kopplade
också detta till en kritik av rationalistiska tankesystem i allmänhet. Shapiro (2003), 8-10.
42

Shapiro (2003), 270-279. Det är dessa två distinktioner som Foucault gör i recensionen av Panofsky, det vill säga,

vad kan textens relation till bilden och bildens relation till verkligheten berätta om en historisk period.
43

Shapiro (2008), 277.
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De har alla betonat en närmare relation mellan Foucault och fenomenologin, både som ett direkt inflytande från

Merleau-Ponty och som ett arv från Kants kritiska filosofi. Oksala (2001), Oksala (2005), 6, 9, 18-19. Se även 183.
Han (1998), 14-16, 26. Se även 10-11, 48, 71. Dreyfus och Rabinow (1983), xxi, 32-35.
45

Han (1998) 305, 316-317, 320.
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ett misslyckat första försök att göra detta.46 Oksala läser Foucault från en feministisk och fenomenologisk utgångspunkt för att kritisera av en alltför snäv uppfattning om subjektet inom fenomenologin.47 Oksalas läsning utgår från en fråga om frihet. Hon ser en ständigt närvarande
fråga om frihet – formulerad som en kritisk fråga om vad frihet är – i Foucaults filosofi.48
Med ”fenomenologi” menar Han och Oksala, för det första, ett försök att finna ett nytt sätt att
formulera grundläggande (transcendentala) villkor för meningsskapande och betydelse; för det
andra, ett förhållningssätt till filosofin som en ständigt omprövande (kritisk) aktivitet; för det
tredje, en beskrivande, snarare än tolkande metodologi.49
Oavsett hur Foucaults relation till fenomenologin ska förstås lyfter dessa fyra uttolkare fram en
idé som är särskilt betydelsefullt för min läsning: beskrivningen av Foucaults filosofi som en kritisk undersökning av vad som har format olika slags historiska subjekt, vilket innefattar stark betoning av en kroppslig erfarenhet. Denna punkt är viktig eftersom man tydligt kan se kontrasterna mellan Foucault och fenomenologin genom att jämföra hur Foucaults och Merleau-Pontys
olika uppfattningar om erfarenheter som en grund för mänsklig självförståelse framträder i deras
respektive texter om bildkonst.50 Betraktandet är en betydelsefull aktivitet för Foucault, men han
gör en kritisk undersökning av de historiska villkoren för denna erfarenhet.

46

Dreyfus och Rabinow menar att Foucault i sina tidiga verk (ex. MC) försöker nå bortom hermeneutiska, feno-

menologiska och strukturalistiska förklaringsmodeller och att han senare lyckas kombinera ett tolkande och ett analytiskt perspektiv i en sammanhängande metod som de kallar för en ”tolkande analytik” (”interpretive analytics”). De
menar att denna metod är ett slags kombination av arkeologin och genealogin, där det analytiska inslaget är ett arv
från Kant (1983, xvii, xii, 122, 124-125, 32). Den är strikt mening inte utvecklad i Foucaults tidiga verk och jag
kommer därför inte att undersöka detta argument närmare.
47

Oksala (2005), 4-5. Oksala hävdar inte att Foucault i strikt mening skulle vara fenomenolog, snarare att hans kritik

vidareutvecklar fenomenologin (2005, 54, 63). Hon menar också att Foucaults arkeologi inte avfärdar subjektet som
sådant utan visar hur det både formas av och kan förändra djupare, historiskt föränderliga, strukturer i vårt tänkande,
i synnerhet de lingvistiska (Oksala, 71, 80).
48

Oksala (2005), 2, 19, 71. Oksala menar att frihet, för Foucault, bör förstås som en ontologisk och epistemologisk

snarare än en politisk fråga. Hon menar att den är kritisk eftersom den ifrågasätter vissa givna sätt att tänka genom att
historisera själva tänkandet och även visar på möjligheterna att förändra det (2005, 13).
49

Oksala (2001), 41 och Oksala (2005), 18. Han (1998), 14.

50

Man kan på en och samma gång att läsa ”Hovdamerna” som en ironi över fenomenologins beskrivningar och dess

försök att finna en ”ursprunglig” visualitet – bilden undslipper olika tolkningar, och betraktaren har ingen stabil
grund – och samtidigt som ett aktivt försök att formulera ett sätt att tolka bilder som utgår från den relation som
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Enligt Dreyfus och Rabinow ligger Foucaults syn på kroppen någonstans mitt emellan Nietzsches och Merleau-Pontys. De menar att medan Merleau-Pontys levda kropp innebär en alltför
generell reduktion av erfarenheter är kroppen för Foucault ”the place in which the most minute
and local social practices are linked up with the large scale organizations of power”.51 De hävdar
att i Merleau-Pontys beskrivningar skulle man dessutom aldrig kunna ana att det finns en skillnad
mellan kroppens fram- och baksida och att det är lättare för en mänsklig kropp att hantera det
som är framför än bakom den.52 Dreyfus och Rabinow ställer frågan om inte dessa och liknande
specifika kroppsliga förutsättningar skulle kunna vara historiskt betydelsefulla, och därmed relevanta för Foucaults tänkande.
Det är möjligt att Dreyfus och Rabinow ger en onyanserad bild av Merleau-Pontys uppfattning om kroppen, men mitt syfte är inte att specifikt jämföra Merleau-Pontys och Foucaults
uppfattning om kroppen. Däremot är Dreyfus och Rabinows påpekade intressant för att tolka de
olika sätt som Merleau-Ponty och Foucault betraktar och skriver om måleri. Det är också värdefullt för att förstå de villkor som Foucault menar ligger till grund både för ett vetenskapligt och
ett måleriskt tänkande i en viss tidsperiod.
Oksala använder istället Foucault för att kritisera Merleau-Pontys ”rena” universellt subjekt
som tar sin utgångspunkt i den levda kroppens erfarenhet som en ”nascent logos”. Med detta
menar Oksala specifikt att de olika erfarenheter som en kvinna och en man kan ha inte kan reduceras till en generell teori om vad som utgör den levda kroppen.53 Oksalas argument innebär därmed också en kritik av Dreyfus och Rabinows läsning av Foucault, eftersom de ser ett tydligare

formas mellan betraktare och verk som tydligare betonar de historiska förutsättningarna för betraktarens upplevelse
av verket.
51

Dreyfus och Rabinow (1983), 111.

52

Dreyfus och Rabinow skriver: ”Reading Merleau-Ponty one would never know that the body has a front and a

back and can only cope with what is in front of it, that bodies can move forward more easily than backwards, that
there is normally a right/left asymmetry, and so on.” (1983, 111). Eftersom sådana frågor har varit viktiga för utvecklandet av olika former av disciplineringstekniker och därmed är intressanta för Foucaults (senare) tänkande, ser
Dreyfus och Rabinow en tydlig potential i Foucaults filosofi för en historisering av specifika frågor om kroppslighet
(1983, 112). De hävdar att Foucaults senare verk pekar i en riktning mot Merleau-Pontys planer att skriva en ”sanningens genealogi” grundad i kroppen, även om de påpekar att deras undersökningar och slutsatser skulle se mycket
olika ut (1983, 167).
53

Oksala (2005), 133-134, 152-153. Oksala (2010) argumenterar för att denna kritik finns inneboende – men inte

utvecklad – i det fenomenologiska projektet redan hos Husserl. Se även not 47.
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försök att formulera en universell kroppslighet hos Foucault, även om de som sagt poängterar att
Foucaults analys av den levda kroppen skulle se mycket annorlunda ut än Merleau-Pontys.
Gary Gutting, som för övrigt har uttryck reservationer mot en enhetlig tolkning av Foucaults
olika perioder, föreslår att snarare än ”subjektet” är det lämpligare att se ”erfarenhet” som ett
ständigt närvarande tema i Foucaults verk.54 Gutting menar att ”erfarenhet” som är mindre teoretiskt och konstfilosofiskt laddat än ”subjekt” och dessutom har en litterär och vardaglig betydelse,
är lämpligare för att tolka Foucaults filosofi. I ordets franska betydelse (expérience) ryms både erfarenheten och experimentet, vilket Gutting menar förtydligar Foucaults uppfattning av vad erfarenhet är. 55
Jag läser påståendet att Foucault genomgående har utforskat hur olika subjekt har formats i
historien, som ett argument för att den kulturella ”sinnlighet” som han menar är närvarande i
historiska målningar berättar om tidigare erfarenheter som en gång var, men inte längre är, dominerande i en kultur. Detta understryker att Foucault motsätter sig en betraktare som är en och
samma genom olika historiska perioder, precis som ”konst” idag, inte betydde samma sak för fyra
hundra år sedan, även om en målning som Las Meninas, ytligt sett, ser likadan ut. Detta är betydelsefullt för den överensstämmelse mellan vetenskapliga teorier och sinnliga erfarenheter som jag
vill undersöka i Foucaults texter om bildkonst.
För att förstå hur en tidigare erfarenhet kan förmedlas över epistemologiska brott är Guttings
etymologiska och litterära tolkning av ”erfarenhet” värdefull. Erfarenhetens tranformerande för-

54

Gutting (2002), 73. Gutting påpekar dock att i Orden och tingen är ”subjektet”, som begrepp, mer relevant än i

många andra av Foucaults böcker. Gutting har föreslagit ”erfarenhet” som ett av fyra grundläggande teman för att
tolka Foucaults historiefilosofi: ”I propose tracking Foucaultian histories along four dimensions: histories of ideas,
histories of concepts, histories of the present and histories of experience” (Gutting 2007, 7). Oksala menar också att
”Foucault’s focus is not on the subject as such, but on the conditions which makes possible certain experiences and
actions: the forms of rationality and the relationships between our thoughts and our practices in western society”
(Oksala 2005, 107, se även 103).
55

Gutting (2002, 74) noterar dock ett problem med denna läsning eftersom Foucault själv drar en skarp gräns mel-

lan en fransk tradition av vetenskapsfilosofi – ”a history of concept” – och en fenomenologisk filosofi – ”a history of
experience” – och tydligt kritiserar den senare. Men Gutting (2002, 83, 81) menar, liksom även Dreyfus och Rabinow, Béatrice Han och Oksala att Foucaults uppfattning om fenomenologin var onyanserad och att han därför gav
en felaktig bild av Merleau-Pontys teorier. Precis som Dreyfus och Rabinow, hävdar han tvärtom att det finns flera
likheter mellan Foucaults beskrivningar och hans metodologi och i synnerhet den senare Merleau-Ponty.
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måga betonar den vikt som Foucault tillmäter betraktandet – och även filosofin – som en aktivitet
och som en skapande kraft.56

56

Jämför med Shapiros påpekande att Foucaults ”visibility ought not to be considered a passivity” (2003, 301).
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2. Foucaults historiefilosofi
På vilket sätt hänger nya förklaringsmodeller av världen samman med förändrade sinnliga erfarenheter? Solen upplevs inte som en kropp som vi färdas runt, den har sin upp- och nedgång och
marken vi går på känns fast. Att hålla i en penna känns inte som att agera i ett fält av samverkande krafter och tomrum utan som att greppa ett smalt, runt och fast ting. Även om människans
erfarenhet av färger och former kan förklaras som ett sätt som våra ögon optiskt uppfattar ljuset
och skapar ett djupseende ser vi fortfarande träd, hus och andra levande människor i vår omgivning.
Foucault skrev inte om naturvetenskapens nya teorier utan om de vetenskaper som studerar
det mänskliga på olika sätt. I det här avsnittet vill jag undersöka hur Foucaults filosofiska och
idéhistoriska perspektiv påverkar hans syn på vetenskaperna och bildkonsten. Jag redogör för hans
representationsteori, hans arkeologiska metodologi och hans påstående att relationen mellan text
och bild förändras i den klassiska perioden.

2.1 Historiens ”ordning”
I Orden och tingen beskriver Foucault en europeisk tanketradition från 1500-talet till mitten av
1900-talet, med syfte att undersöka de ”mänskliga” vetenskapernas framväxt i slutet av 1700-talet
och påvisa deras bräcklighet och historiska villkor. Orden och tingen är inte en analys av olika former av vetenskaper (connaissances) utan istället en teori om villkoren för deras uppkomst, det slags
”vetande” (savoir) som Foucault menar har möjliggjort olika former av vetenskaper och erfarenheter under olika perioder i historien.
Även om boken har undertiteln ”en arkeologi över humanvetenskapen”, innefattar de
”mänskliga” vetenskaperna för Foucault alla de vetenskaper som studerar människan och mänskliga relationer i olika former inom exempelvis biologin, filologin och den politiska ekonomin.
Syftet med boken är att visa hur dessa moderna vetenskaper är tätt sammanlänkande och samtidigt väsensskilda från tidigare, till synes liknande, vetenskaper som naturhistorien, den klassiska
grammatiken och analysen av rikedomarna (merkantilismen). Skillnaden ligger i att den ”människa” som beskrivs i de moderna vetenskaperna helt enkelt inte existerade förrän i slutet av 1700talet. Den kritiska fråga som Foucaults bok ställer är hur vi kan studera oss själva som från en helt
neutral synvinkel och därmed på vilka grunder denna ”människa” har konstituerats.
I förordet till Orden och tingen ger Foucault ett slags generell översikt över hur kunskaper och
erfarenheter hänger samman. Han menar att en viss ”ordning” som han beskriver som ett ”re-
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flekterat klassificerande” (classement réfléchi) är det sätt som kultur inordnar och utesluter vissa
element (MC 11). ”Ordningen” verkar samtidigt som ”en inre lag i tingen” och som det ”hemliga
system” enligt vilken de förhåller sig till varandra och det som ”endast existerar genom en blicks
raster, en uppmärksamhet, ett språk” (MC 11).57 Den vaga beskrivningen som Foucault ger av
”ordningen” och dess sätt att genomströmma en kultur in i minsta ting liknar den ”kulturella
sensibilitet” som han beskriver i recensionen av Panofsky. ”Ordningen” förenar betraktaren med
det som hon ser i en gemensam struktur, på så vis att det verkar som att en bilds – eller texts –
(formella) struktur berättar om en sensibilitet, genom att en kulturell blick – och ett språk – finns
närvarande i bilden – i tinget.58
Foucault menar att ordningen varken är bestämd av ett nödvändigt apriori eller omedelbart
given, men möjliggör samtidigt, i sina olika ”modaliteter”, att vetenskaper (connaissances) och
teorier kan formas (MC 11).59 Samtidigt menar han att denna ordning verkar om ett ”historiskt
apriori” och reglerar hela det ”epistemologiska fältet” i en period, det som Foucault kallar för ett
”épistémè” (MC 13). 60
Foucault nämner i förordet även hur en kulturs ”grundläggande koder” som reglerar dess
”språk, dess perceptuella scheman, utbyten, tekniker, värderingar, och praktikers hierarkier” bestämmer en ”empirisk ordning”(MC 11).61 Även om han inte utvecklar vad han menar med dessa

57

”L’ordre, c’est à la fois ce qui se donne dans les choses comme leur loi intérieure, le réseau secret selon lequel elles

se regardent en quelque sorte les unes les autres, et ce qui n’existe qu’à travers la grille d’une regard, d’une attention,
d’un langage”.
58

Frédéric Gros (2004, 21) läser denna passage som en stark koppling mellan den inre strukturen hos ett ting och ”la

constitution active du sujet” som Foucault formulerar i Klinikens födelse när har vill visa på sambandet mellan det
som vi ser och det som vi säger om ting. Béatrice Han (1998, 71) betonar skillnaden mellan Foucault och Kant, som
snarare skulle säga att ”ordningen inte kan vara ’i tingen’ eftersom den är i blicken.” Tingen konstitueras av den
mänskliga blicken.
59

”Quelle est cette cohérence – dont on voit bien tout de suite que elle n’est ni determinée par un enchaînement a

priori et nécssesaire, ni imposée par des contenues immédiatements sensibles” (MC 11). ”[Q]uelles modalités de
l’ordre ont été reconnues, posées, nouées avec l’espace et les temps pour former le socle positif de connaissances telles
qu’elles se déploient dans la grammaire et dans la philologie, dans l’histoire naturelles et dans la biologie dans l’etude
des richesses et dans l’économie politiques” (MC 13).
60

Se även MC 86.

61

”Les codes fondamentaux d’une culture – ceux qui régissent son langage, ses schémas perceptifs, ses échanges, ses

techniques, ses valeurs, la hiéarchie de ses pratiques – fixent d’entrée de jeu pour chaque homme les ordres
empiriques”.
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koder, och hur de hänger samman med ett episteme, menar han att de utgör en motpol till vetenskaperna och filosofin som teoretiserar och tolkar ”ordningen” (MC 10, 11). Foucault gör alltså
en tydlig distinktion mellan teoretiska reflektioner och en mer direkt erfarenhet. Samtidigt är de
tydligt sammankopplade. Mellan dessa två motpoler finns ”den nakna erfarenheten av ordningen” (MC 12-13). 62 Foucault beskriver Orden och tingen som en analys av denna erfarenhet.
Foucaults begrepp ”ordning”, ”episteme” och ”historiskt apriori” har givit upphov till olika
tolkningar.63 Det väsentliga för min undersökning av hur hans vetenskapshistoriska representationsteori förhåller sig till analyserna av bildkonst är att det finns en stark koppling, och samtidigt
en skillnad, mellan olika former av vetenskaper och erfarenheter; samt historiska förutsättningar
som möjliggör dessa, även om det inte är entydigt hur relationen mellan det erfarna och förutsättningarna för erfarenheten ska tolkas hos Foucault.64

2.2 Ett filosofiskt perspektiv på vetenskapen
I Orden on tingen framhåller Foucault två epistemologiska brott. I mitten av 1600-talet inleds den
”klassiska” perioden – motsvarande den anglosaxiska benämningen ”tidigmodern” – och i slutet
av 1700-talet tar ”människans” tid tar sin början. Det är under den ”klassiska” perioden som representationen är verksam som vetenskaplig tankestruktur.

62

”Ainsi dans toute culture entre l’usage de ce qu’on pourrait appeler les codes ordinateurs et les réflexions sur l’ordre

il y a l’expérience nue de l’ordre et de ses modes d’être. Dans l’etude que voici, c’est cette expérience qu’on voudrait
analyser.” Foucault gör en tydlig markering att detta ”mellanrum”, där ordningen erfars, är ”sannare” är olika teoretiska tolkningar och därför har en tydligt kritisk potential (MC 12). Det kan tolkas som ett utryck för att Foucault
tillmäter konsten (i vid bemärkelse) och vissa former av erfarenheter en särskild ställning som kritisk, mer sann och
med möjlighet att överskrida vissa epistemologiska gränser. Det verkar som om Foucault menar att för att kunna
studera denna slags erfarenhet som kan ”dubblera” och därmed kritisera kulturella ”raster” är det nödvändigt att först
redogöra för det sätt som vår kulturs ”ordning” har format den (MC 12).
63

Han (1998, 15, 66) visar att Foucaults ”historiska apriori” och ”episteme” inte ges tydliga definitioner och det sätt

som de används varierar dessutom i olika verk. Oksala (2005) betonar också vagheten i begreppen och de olika tolkningar som de har givit upphov till. Jag använder mig i denna text av Oksalas (2005, 21f) tolkning av ett episteme
som främst ett historiskt apriori, det vill säga som ett verktyg för att undersöka de historiska omständigheter som har
möjliggjort kunskap under en viss period, snarare än som ett idéhistoriskt begrepp som beskriver olika brott i en
tanketradition.
64

Oksala (2005, 47) betonar dock att Foucaults syn på vetenskaperna – som givna av ett historiskt apriori – är dia-

metralt motsatt Husserls antagande om den levda erfarenheten som deras grund. Se även Gutting (2002), 78.
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Man framställer ofta 1600-talets mekanistiska världsbild som den framträder i Galileos heliocentrism, Newtons fysik och Descartes Meditationer som annorlunda än renässanstänkandet. Den
traditionella bilden är att 1700-talets upplysningstid med Kants Kritiker och den franska revolutionen generellt skiljer sig från den föregående perioden. Foucault övertar med andra ord en traditionell periodisering av historien, men väljer att betona de brott som har ägt rum mellan dessa
perioder.65 I en mening förstärker han då, i stället för att nyansera, en konventionell bild av de
filosofer och vetenskapsmän som redan har en sådan central position i den europeiska historien
att deras namn representerar hela tankesystem.
Även om Foucault utger sig för att även sätta det filosofiska tänkandet i ett historiskt perspektiv, i synnerhet i den moderna perioden, är boken full med referenser till filosofer som inte analyseras i sig, men som används som referenspunkter för att beskriva olika tankesystem.66 Foucault
menar exempelvis att det klassiska vetandet, och dess teori om representation, bäst beskrivs av
Leibniz. Det är Leibniz som står i centrum för det klassiska vetandet, ”det är helt och hållet runt
honom som det kretsar” och Foucault refererar vid ett flertal tillfällen till Leibniz universella kunskapsmodell, ”mathesis”, för att beskriva det klassiska vetandets grundläggande struktur (MC
71).67
Han menar också att startpunkten för den moderna periodens vetenskapliga studier av människan inleds med Kant som i slutet av 1700-talet ställer frågan, ”Vad är människan?” (MC 352).68
Det verkar som om generella filosofiska tolkningsmodeller, en leibniziansk och en kantiansk, utgör Foucaults egna villkor för de villkor som han vill ställa upp för vetenskapens föränderlighet

65

Dreyfus och Rabinow (1983, 18) betonar det konventionella i Foucaults historiska beteckningar. Hacking (1996a,

30-31) påpekar det traditionella i Foucaults periodiseringar, och hans karaktärisering av olika perioder. Gutting
(2007, 7) påpekar att Foucaults beskrivningar och referenser ofta överensstämmer med vedertagna idéhistoriska tolkningar.
66

Exempelvis MC 260, 88-89, 229, 68-69, 334-336, 71.

67

Foucault framhåller Leibniz filosofiska universella kunskapssystem ”mathesis” som det som, tillsammans med taxo-

nomin, och den genetiska analysen karakteriserar det klassiska epistemet. Det är då den generella grammatiken, naturvetenskapen och ”vetenskapen om rikedomarna” uppstår (MC 89).
68

Se även MC 332: Det moderna tänkandet uppstår ”dès la constitution du postulat anthroplogique, c’est-à-dire, dès

le moment où l’homme est apparu”. Se även MC 88.
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och därmed också det raster genom vilket han ser nya erfarenheter av ljuset och rummet i måleriet.69
Leibniz menade, i stora drag, att det fanns en möjlighet för människan att få en insikt om
världens oändlighet, trots vår ändlighet, eftersom vi som människor är av samma komplexa
struktur som världen. Kant däremot ansåg att vi måste utgå från vissa grundläggande förutsättningar hos oss själva, som att vi erfar händelser i tid, rum och i ett kausalt sammanhang, för att
kunna säga någonting om världen. Om den klassiska eran inte gjorde någon skillnad mellan
människa och natur, innebär det moderna tänkandet att ”det mänskliga” ges en specifik plats i
förhållande till naturen. Det är det som Foucault noterar när han skriver att det inte fanns någon
skillnad mellan människan och naturen i 1600-talets vetenskapliga diskurser, vilket innebär att en
teori som skiljer ut ”människan” som ett enskilt studieobjekt inte är möjlig.70 Det är denna teoretiska bild av ”människan” som suverän, allseende företeelse som Foucault problematiserar.
Genom att historisera Kants antropologi, och hävda att mänskliga erfarenheter, liksom begrepp och tankesystem, är historiskt föränderliga vill Foucault visa att dagens humanvetenskap
vilar på vissa förutsättningar som uppkom i slutet av 1700-talet.71 Han förutspår även att en reflektion över ”människans” begränsningar en dag kommer att framstå som en del av ett specifikt
historiskt sätt att forma kunskap om den värld som vi lever i.72

69

Foucault menar själv att han undersöker villkoren även för det filosofiska tänkandet, se MC 77, MC 318. Samti-

digt talar hans många filosofiska referenser, hans sätt att undersöka villkor för kunskap (se Oksala 2005, 21 f) och
även hans filosofiska skolning (se Wallenstein 2008, 48 och Oksala 2005, 183) emot detta. Shapiro (2003, 267)
menar att begreppet ”arkeologi” har sitt ursprung hos Kant. Flynn (2007) 33) menar att det ”epistemologiska brottet” kommer från Bachelard, Oksala (2005, 40) att ett ”historiskt apriori” är ett lån från Husserl. Det andra kapitlet i
MC, ”La prose du monde”, syftar förmodligen på Merleau-Pontys postumt utgivna verk. (Även om Merleau-Pontys
bok gavs ut efter MC var Foucault, som gammal student till Merleau-Ponty bekant med hans begrepp och ordval.
Jämför Han (1998), 83 not 5). Canguilhem (2007, 74) hävdade i en recension av MC från 1966 att litteraturen har
större betydelse än filosofin för bokens filosofiska argument, med hänvisning till att Foucault ger Don Quixote mer
utrymme än Descartes. Frågan är om mängden explicita referenser till litteraturen verkligen innebär att den har större
inflytande än filosofin – kanske inte främst Descartes men väl Kant – för bokens historiefilosofiska argument, eftersom
Foucault som tidigare nämnts inte alltid är explicit med sina referenser och influenser. Däremot är det tydligt att
bildkonsten och litteraturen både följer och kan bryta igenom olika episteme.
70

71

MC 85, 86, 333, 319-320. Se även Dreyfus och Rabinow (1983), 20.
Till skillnad från Kant som vill finna gränserna för möjlig kunskap visar Oksala (2005, 185) att Foucault vill ifrå-

gasätta dessa gränser och visa på deras tillfällighet. Se även Han (1998), 74-75, 12-14.
72

MC 398.
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Med den utgångspunkten kritiserar Foucault humanvetenskaperna och postkantianska filosofiska teorier, som fenomenologin, för att vilja formulera transcendentala villkor för erfarenheten,
oberoende av historien. Fenomenologin blandar, enligt Foucault, samman det erfarna med förutsättningarna för dessa, vilket ger upphov till en människa som samtidigt är den som studerar och
den som studeras, subjekt och objekt, den ”empirisk-transcendentala dubbelgångaren” (MC 329,
330)..

2.3 Representationsteorin
Det klassiska – eller kartesianska – tänkandet karakteriseras generellt av att en aristotelisk naturfilosofi ersätts av en mekanistisk naturvetenskap. Foucault däremot menar att begrepp som en
”mekanistisk världsbild” eller ”ett rationalistiskt tänkande” som vi idag använder för att beskriva
dessa tankeströmmingar och filosofiska och vetenskapliga teorier, snarare är symptom på mer
grundläggande strukturella förändringar (MC 70, 68). Enligt honom möjliggjordes detta tänkande av en ”representationsteori”, som innebär en strävan efter ett universellt kunskapssystem som
kan innehålla all världens kunskap (MC 89, 14, 252). Representationen grundas i att observationer av ”enkla element”, sammanställs och jämförs i det som Foucault kallar för en ”tablå”, den
verkar ungefär som en grafisk illustration av hur kunskapen strukturerades i början av 1600-talet
(MC 89, 86, 320, 340) . Tablån skapar en enhet bland kunskaperna. 73
Foucaults episteme sätter gränser för vad som är möjligt att tänka under viss en period. Det
innebär att det inte är möjligt att redogöra för själva epistemets konstruktion I den klassiska perioden innebär det att även om all kunskap var fullt synlig i en tablå, finns det ingen möjlighet att
redogöra för tablåns konstruktion. Foucault inleder Orden och tingen med ”Hovdamerna” där Las
Meninas beskrivs som en visuell ”representation” av denna struktur och vars kontinuerliga rum
skapar en enhet mellan betraktare och verk. I målningen är även de ”element” som utgör själva
representationen fullt synliga i tablån. Däremot kunde den som representerade något inte själv
vara närvarande i tablån, vilket Foucault illustrerar med betraktarens, målarens, och kungaparets
positioner i förhållande till Las Meninas.74

73

Dreyfus och Rabinow (1983, 19) menar att ”tablån” ska förstås som en strävan efter att konstruera en universell

metod som kan inordna alla former av kunskaper.
74

Dreyfus och Rabinow (1983, 20f) beskriver det som att för ”Foucault the age of representation can be summed up

by an analysis of what can and cannot be put in a picture when one tries to represent the understanding of being
during the Classical Age”.
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Frågan om representationens enande i en tablå, och dess upphörande, rymmer även en fråga
om hur olika slags vetenskapliga discipliner har utformats och vad som har givit dem en autonomi gentemot varandra. Som Foucault påpekar i en intervju, var gränsen mellan filosofin och
andra vetenskaper inte utarbetad under den tidigmoderna perioden.75 Descartes var matematiker
(liksom även Leibniz och Newton) och Kant undervisade i antropologi och geografi. Filosofin,
matematiken och naturvetenskapen var sammanlänkade under 1600-talet på ett helt annat sätt än
under 1800-talet, eftersom det fanns tänkare förenade dessa områden, medan exempelvis Husserl
inte läses som matematiker utan som filosof.
Gary Gutting menar att uppdelningen av olika vetenskaper i en modern period är direkt följd
av att representationsteorin inte längre tjänar som en gemensam grund för ”vetandet”, i synnerhet
att filosofin blir en egen disciplin.76 Det blir därför möjligt att reflektera över vad representation
innebär i en modern period – vem det är som representerar och vad som representeras. Gutting
menar också att Foucaults syn på historisk förändring inte innebär att olika tankesystem helt avlöser varandra utan snarare att det dominerande sättet att tänka under en period blir ett specialfall
av en senare tids kunskap.77 Det betyder att även om representationsteorin, som Foucault skriver,
inte längre är det som möjliggör alla former av kunskaper i den moderna eran, är den fortfarande
verksam som en teori, men vi kan i den moderna perioden inse dess begränsningar. Det kan också
förklara hans påstående att Manet är den målare som plockar upp tidigare, delvis bortglömda,
måleriska tekniker eftersom det ”representerande” bildspråket är på väg att upphöra som en dominerande form för måleriet.78

75

Foucault (2001/1994h), 581/553.

76

”For the Classical Age knowledge formed a homogenous whole, with each domain (from mathematics to philoso-

phy to empirical sciences) just a particular form of the general science of order […] Foucault sees these divisions in
the field of knowledge as due to the decline of representation. The splitting off of philosophy as a methodological
distinct mode of inquiry is the direct result of the fact that representation is no longer the unquestionable form of
thought and knowledge” (Gutting 1989, 183).
77

Gutting (1989, 182) skriver att ”it is crucial to keep in mind that Foucault does not mean that the modern epis-

teme eliminates representation as a function of thought. Representation still has a crucial place in the modern conception of signs (as well as of language and of knowledge). His point is just that it is no more an unquestioned, selfjustifying starting point; it is no longer simply accepted as a function identical to thought itself”. Se även Oksala
(2005), 76.
78

Se avsnitt 5.1.
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Foucault framställs ofta som en tänkare av diskontinuiteter.79 Guttings tolkning ger en starkare bild av en historisk kontinuitet i Foucaults historiefilosofi, samtidigt som den möjliggör att
fältet för kunskap drastiskt och plötsligt kan utvidgas utan att det finns en direkt förklaring till
detta. Det betyder att det epistemologiska brottet inte behöver tolkas som att en helt ny modell
för kunskap ersätter en tidigare, utan istället som att gränserna för vår erfarenhet och våra kunskaper ständigt utvidgas. Foucault skriver exempelvis att renässansens ressemblance och similtude
inte helt försvinner i den klassiska perioden, utan lever kvar i tänkandet, men som ett slags ”fel”
(MC 32, 65). Frågan är om inte bildkonsten för Foucault just är detta ”fel” eller ett ”minne” av
en tidigare erfarenhet i historien, precis som han menar att litteraturen är, om än på ett ”mer anspelande och diagonalt än direkt vis” (MC 58).

2.4 Den arkeologiska metoden
Foucault beskriver själv arkeologin som ett sätt att undersöka ”vetandets generella rum” och definiera ”samtidiga system” och de ”serier av nödvändiga och tillräckliga mutationer för att ringa in
övergången till en ny ”positivitet” (positivité) (MC 14).80 Även om han inte förklarar sin metod
närmare i Orden och tingen betonar han senare, i Vetandets arkeologi, att arkeologin, till skillnad
från fenomenologin, inte innebär ett sökande efter ursprung eller ett formellt apriori, utan snarare
ett frigörande från sådana anspråk.81 Istället föreslår han beskrivningar som i sin tur vilar på andra
begrepp som införs, som att ”arkeologin beskriver diskurserna som specificerade praktiker i arkivets element”. Det är en beskrivning som, precis som den föregående, fordrar en tolkning.
Béatrice Han menar att den arkeologiska metoden och fenomenologin liknar varandra i sökandet efter ett nytt sätt att formulera transcendentala villkor och ett beskrivande snarare än
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Gutting (1989), 246-247. Diskontinuiteten beskriver Foucault själv som det som gör att ”en quelques années

parfois une culture cesse de penser comme elle l’avait fait jusque-là, et se met à penser autre chose et autrement” (MC
64).
80

”[…] l’archeologie, s’adressant à l’espace general du savoir […] definit des systemes de simultanieté, ainsi que la

serie des mutations necessaires et suffisantes pour circonscrire le seuil d’une positivité nouvelle”. En tröskel då en ny
”positivité” har uppstått beskriver Foucault exempelvis som då en diskurs individualiseras och får en autonomi, eller
då ett enhetligt system av vad som kan sägas är verksamt, eller då ett system förändras (Foucault 1969, 243). Vetandets arkeologi är den bok som Foucault menar ska redogöra för arkeologins metodologiska problem (MC 13).
81

”Traiter l’archéologie comme une recherche d’origine, des a priori formels, des actes fondateurs, bref comme une

sorte de phénoménologie historique (alors qu’il sagit pour elle au contraire de libérer l’historie de l’emprise
phénoménologique)” (Foucault 1969, 265).
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tolkande förhållningssätt till olika fenomen.82 Frédéric Gros påpekar också att Foucaults metod,
och den dubbla rörelsen som den innebär – sökandet efter ”ett mellanrum”, som samtidigt är
fundamentalt – påminner om fenomenologin. Även om han noterar att det som särskiljer arkeologin är dess starka historicitet.83
Att arkeologin även är ett verktyg för att skapa en kritisk distans från den egna tiden är flera
uttolkare överens om.84 Det är genom en jämförelse av till synes liknande vetenskaper som olikheter framträder och detta sker genom en beskrivning snarare än en tolkning av historiska förändringar. Jag vill, i ljuset att Guttings tolkning av Foucaults syn på historisk förändring, tolka det
som att när Foucault använder sig av en arkeologisk metod för att skriva om konst är det delvis ett
verktyg för att skapa en distans till den egna tiden och samtidigt en metod för att förmedla en
erfarenhet som skiljer sig från vår egen tid, snarare än en ett försök att påvisa en total diskontinuitet mellan olika tidsperioder. 85
Istället för att analysera samtiden syftar Foucaults arkeologi till att skapa en tydlig distans från
nuet. Det verkar som om hans att försök att levandegörande tidigare perioder i historien genom
82

”Malgré les apparences, l’archéologie s’apparente donc en profondeur à la phénoménologie en ce qu’elle tente de

trouver une solution au même problème – donner une nouvelle version du transcendental –, et adopt une méthod
souvent voisine, caractérisée notamment par sa visée descriptive (et non pas explicative)” (Han 1998, 14). Liknande
argument framförs av Oksala (2005, 15) samt Dreyfus och Rabinow (1983, 27, 50). Dreyfus och Rabinow karaktäriserar även Foucaults metod som en ”extreme phenomenological positivism” (52, not 37).
83

”L’archéologie serait donc une description d’une expérience fondamentale de l’ordre propre a chaque epoque” (Gros

2004, 21). Gros menar också att för Foucault nås detta mellanrum, den ”fundamentala erfarenheten” i litteraturen
och bildkonsten. Det är där ”den gemensamma platsen för yttranden och synligheter störtar samman” (Gros 2004,
21). Se även not 62.
84

”The archaeological method of detachment”, skriver Dreyfus och Rabinow (1983, 18. Se även 256). Judith Ravel

menar också att arkeologin även om den samtidigt innehåller en idé om en början (archè) och ett arkiv (ett insamlande och registrerande av olika objekt), är en metod för att reflektera över nuet och de olika diskurser som vi verkar
inom (Ravel 2008, 14). Shapiro (2003, 266) menar att Foucaults ”arkeologiska metod” liknar arkeologi som en disciplin, i det att den visar upp skillnader mellan olika kulturer och tider, snarare än likheter, som Shapiro menar att
historiker traditionellt gör.
85

Catherine Soussloff karakteriserar Foucaults historieskrivning och analyser av måleri som samtidigt verkande på en

på mikro- och makronivå, ”as a history of visual representation and as a partial history of art” (Soussloff 2009, 739).
Hennes läsning av Foucault som konsthistoriker liknar därmed den karakterisering av den arkeologiska metoden som
filosofen Thomas Flynn har gjort. Han skriver att ”In a sense, archaeology is both counter-history and social critique”
(Flynn 2007, 33). Även om de menar olika saker noterar de båda den dubbelnatur som finns i den tidige Foucaults
metodologi.
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narrativa inslag inte är ”anekdoter” utan nödvändiga för att skapa detta slags avstånd. De ger både
upphov till ett slags förvirring och möjliggör en mer direkt inlevelse än de teoretiska beskrivningarna med en tidigare period.

2.5 Ett historiefilosofiskt perspektiv på måleri
Manet och Velázquez är omskrivna målare och deras verk är erkända milstolpar i den europeiska
konsthistorien. I valet av Las Meninas och Manets välkända målningar fokuserar Foucault på de
mest berömda verken av dessa målare och tillskriver dem stor betydelse som dokument av historiska perioder.86 I relation till mer traditionellt konsthistoriska indelningar i formella stilperioder
är dessutom den period som Foucault menar att Las Meninas representerar mycket lång – den
klassiska epoken sträcker sig ungefär från mitten av 1600-talet och fram till slutet av 1700-talet.87
I sina analyser av måleri ifrågasätter inte Foucault tidigare konsthistoriska tolkningar, men han
förklarar samtidigt inte Las Meninas stelnade rörelser som ett typiskt barockt kännetecken hos
måleriet, eller Manets rumslighet som en effekt av de rena färger som han använder.88 Foucault
använder sig sällan av formella stilbegrepp för att beskriva bildkonsten utan istället tidsliga, eller
rumsliga, beteckningar som det ”klassiska” måleriet, ”renässansmåleriet”, det ”holländska” eller
det ”moderna”. Foucault håller med om att Manet med hjälp av rena färger och ny ljussättning
kan placeras in i en ny piktorialistisk tradition och ses som en formell föregångare till impressionismen. Hans beskrivning av den moderna konsten överensstämmer även med vedertagna teorier
om hur måleriet blir alltmer självrefererande och fokuserar på formella och materiella egenskaper.89
För en filosof eller idéhistoriker är den tidsindelning som Foucault gör inte särskilt märklig,
vilket synliggörs av de vedertagna beteckningarna som används, även om hans metodologi har
86

Foucault refererar till tretton verk av Manet i sin föreläsning men påstår att den berömda Baren i Folies-Bergère

sammanfattar Manets hela livsverk (MM 24/PM 24). Enligt Daniel Defert menade Foucault även att målningen var
som en inverterad version av Las Meninas (MM 44 not 25/PM 47, not 23).
87

Det är även den period då perspektivet som piktorialistiskt verktyg dominerar det europeiska måleriet. Men jag

kommer inte att analysera perspektivets konstruktion, eller dess politiska och sociala funktion, utan istället fokusera
på hur betraktaren erfar rummet och ljuset i målningar.
88

Foucault nämner i förbigående att början av 1600-talet ofta brukar kallas för barock (MC 65). Men han kom-

menterar inte de specifikt barocka stildragen i Las Meninas, utan beskriver snarare hur bilden framträder för honom
när han ser den.
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orsakat blandade reaktioner bland historiker. Men hur väl passar ett idéhistoriskt perspektiv in på
förändringar i ett bildspråk? Foucault hävdar att ”representationen” uppstår i slutet av renässansen
och försvinner igen i början av 1800-talet, utan att närmare förklara varför detta sker. Hur den
uppstår, och varför är heller inte frågor som är direkt relevanta för diskussionen i denna uppsats.
Men Foucaults idéhistoriska, eller filosofiska, utgångspunkt åstadkommer ett tidsligt perspektiv
som skiljer sig från det konsthistoriska. Hans tidsliga indelning medför också att de målningar
som han studerar tillkom under två mycket olika tidsperioder samt att den tid som vi lever i nu är
en fundamentalt annan än då Las Meninas målades 1656. Sett i ljuset av denna historieskrivning
verkar det som om målningarna tydligt skulle befinna sig inom ramen för två olika tidsperioder,
den klassiska och den moderna.
Samtidigt överensstämmer inte den tidsliga indelning som Foucault gör i Orden och tingen
med hans teori om representation inom måleriet, som han beskriver den i ”Manets måleri”. Manets målningar visar i mitten av 1800-talet upp ett slut på en representationsteori som redan har
försvunnit inom vetenskaperna. Måleriet exemplifierar alltså brytpunkter som inte helt överensstämmer med den vetenskapliga indelningen – de är med andra ord inte direkta speglingar av
idéströmningarna i sin tid. I bägge fallen förebådar målningarna också andra tider: Manet den
samtida konsten och Las Meninas den moderna betraktaren (MC 323). Foucault menar att Manets verk inte enbart möjliggör impressionismen utan även all 1900-talskonst.90
Som jag nämnde inledningsvis kommer jag inte att reda ut den exakta betydelsen dessa historiska överlappningar. Den vetenskapliga representationen, som Foucault beskriver den i Orden
och tingen är närvarande i ”Hovdamerna”, även om det inte är helt tydligt hur disharmonin mellan slutpunkterna i den ”representerande” perioden inom vetenskapen och bildkonsten ska tolkas.

2.6 Bilden, texten, världen
Vad innebär representationsteorin för relationen mellan bilden, språket och världen? Foucault
menar att teckensystemet alltsedan antiken (stoicismen) och fram till den klassiska perioden bestod av tre delar, det betecknande (signifiant), det som betecknas (le signifié) och det som binder
dem samman (la conjoncture) (MC 57). Samtidigt sammanföll dessa tre delar och bildade en helhet. Ett teckens formella egenskaper och dess innehåll var under renässansen ett och samma, de

89

Jag tänker främst på kritikern Clement Greenbergs formalistiska teorier. Wallenstein (2008, 47) beskriver hur

denna diskussion inleddes redan i slutet av 1800-talet.
90

Se avsnitt 5.1
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förenades av en likhet eftersom renässanstänkandet föreskrevs av ett episteme som bestämde en
likhet (la ressemblance) mellan tecknet och världen (MC 57). 91 Världen var full av tecken som
kunde tolkas efter denna likhetsprincip, som om den ständigt upprepade sig.92 Foucault ger ett
flertal exempel på hur världen speglade sig själv i mikro- och makrostrukturer. Han beskriver hur
”jorden upprepade himlen, ansikten speglades sig i stjärnorna och växters stjälkar inneslöt hemligheter som var till nytta för människan” (MC 32).93 Det som band samman tecknet med världen
var ett slags gudomlig ”signatur” (MC 41-42). Signaturen hade egenskapen att göra det osynliga
synligt, genom att världens dolda hemligheter tolkades efter vissa principer.94 Foucault menar
därför att renässansvetandets beskrivning av hur ett tecken överensstämmer med sitt innehåll karaktäriseras av ett slags blandning av hermeneutik och semiologi (MC 44).
I början av 1600-talet, i den klassiska perioden, upphör ”la similtude” vilket han menar leder
till att språket blir tvådelat, i det betecknande och det som betecknas (MC 57).95 Orden och tingen separeras och ”diskursen” når inte bortom, och berättar inte mer än, det som kan sägas (MC
58). Foucault menar att det är ett tecken på att olika sinnliga erfarenheter separeras och specificeras, eftersom ”det sedda och det lästa, det synliga och det som kan yttras” inte längre hänger samman (MC 58). 96

91

”[Le système des signes] est ternaire, puisqu’elle fait appel au domaine formel des marques, au contenu qui se

trouve signalé par elles, et aux similtude qui lient les marques aux choses désignées; mais comme la resemblance est
aussi bien la forme des signes que leur contenu, les trois éléments distincts de cette distribution se résolvent en une
figure unique” (MC 57).
92

Foucault hävdar att måleriet ”imiterade” ett verkligt rum (MC 32). Det är möjligen ännu ett uttryck för att bild-

konsten inte följer samma episteme som vetenskaperna, eftersom Las Meninas rum visuellt överensstämmer med ett
verkligt rum.
93

”[…] la terre répétant le ciel, les visages se mirant dans les étoiles, et l’herbe enveloppant dans ses tiges les secrets

qui servaient à l’homme.”
94

Foucault hävdar att det fanns fyra sätt som man kunde tolka dessa signaturer: convenienta, aemulatio, analogi och

sympathie (MC 40).
95

Foucault beskriver det även som att tänkandet hos renässansmagikern ersätts av det kartesianska tänkandet (MC

22).
96

”Disparaît alors cette couch uniforme où s’entrecroisaient indéfiniment le vu et le lu, le visible et l’énonçable” (MC

58).
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Den sinnliga separation som Foucault beskriver kan tolkas som att texten och bilden, eller det
visuella och det språkliga börjar uttrycka sig på olika sätt.97 Mellan texten och bilden finns en artskillnad, de kan inte heller beskriva en erfarenhet på samma sätt, vilket han påpekar i ”Hovdamerna”. Det är också ett sätt att säga att ett bildspråk uppstår som är grundat i en tydligare visuell
erfarenhet av ett målat rum och ljus, snarare än en tolkning av rummet. I slutet av den representerande perioden, hos Manet, återkommer ett mer tolkande bildspråk, eftersom bilden döljer mer
än den visar upp. Foucault menar att Manet är den första målare som visar upp det som ”genom
måleriets själva natur, och dukens själva natur, med nödvändighet är osynligt” (MM 32/PM
35).98

97

Se Foucaults påpekande om detta i texten om Magritte, not 5. Foucault menar att under renässanseran hade texten

tvärtom företräde framför bilden, vilket samtidigt betydde att de var ”oskiljaktiga” och det man läste och det som
man såg var ett och samma (MC 54).
98

Se avsnitt 5.3
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3. Foucault, Steinberg och Merleau-Ponty
Tidigare i uppsatsen redogjorde jag för skillnader i filosofiska och konsthistoriska tolkningar av
”Hovdamerna”. Det går även att göra en distinktion mellan de som har läst Foucaults text som en
analys av målningen eller som ett litterärt experiment.99 Gary Shapiro har klassificerat ”Hovdamerna” som en ekfras, det vill säga en poetisk eller en narrativ beskrivning av målningen, och
skriver därmed in texten i en litterär tradition.100 En ekfras är traditionellt en form som beskriver
ett konstnärligt verk och som samtidigt gör anspråk på att vara ett konstnärligt verk i sin egen
rätt. Men en ekfras i den antika traditionen beskriver inte nödvändigtvis ett annat objekt utan är
också en form för att öva upp en berättarkonst och ett verktyg för att träna våra sinnen.101 Därmed blir det sätt som Foucault skriver om målningen särskilt relevant för hans påståenden om
dess historiska betydelse. I det här avsnittet vill jag exemplifiera och jämföra tre olika sätt att skriva om måleri för att se hur ”Hovdamerna” förhåller sig både till en traditionell konsthistorisk och
en fenomenlogisk analys.
99

Dessa två riktningar verkar inledningsvis ha dominerat den anglosaxiska, respektive den franska, receptionen av

texten, men har nu spridit sig i båda världarna. Shapiro (2003, 227) hävdade att anglosaxiska läsningar av ”Hovdamerna” främst tolkat texten som en kommentar om målningen snarare än som en analys av textens egen retorik och
stil. Han menar också att de flesta kommentarer har handlat om hur Foucault beskriver målningens rum, det vill säga
hur han tolkar perspektivets konstruktion. ”Foucault’s essay can be read either as a commentary on the painting (the
level at which questions about matters such as perspective would arise) or as an artful meditation on the relations
between language and painting” (Shapiro 1998, 236). Se även Shapiro (2003), 248. I Frankrike påstod Damisch
(1987, 439) att ”Hovdamerna” tvärtom lästs som en ”en fabel, en bild” men ingen hade intresserat sig för hur han
beskriver rummet – dvs. perspektivet – i målningen. Det sker en intressant växling av perspektiv när Damisch vänder
sig till den anglosaxiska världen för att studera hur Foucaults uppfattning om rummet och hans analys av perspektivet
har tolkats, och Shapiro i sin tur analyserar textens retorik, bland annat med utgångspunkt från Deleuze. Anledningen till att jag påpekar detta är för att det tydligt illustrerar en grundläggande tes i Foucaults historiekritik, nämligen
att olika tolkningar är beroende av historiska och kulturella förutsättningar som blir synliga först i relation till andra
tankesystem.
100

Shapiro (2003), 247. Cattuci (2004, 129) argumenterar också för att Foucault skriver in sig i en lång tradition av

poetiska tolkningar av Las Meninas, där poeten Francisco är ett tydligt exempel. De Quevdeo beskrev också Las Meninas som en ”théâtre du regard, une mise en jeu de différentes positions d’observations qui se mêlent en une sorte de
polyphonie non gouvernée par un point de vue privilégié”.
101

Shapiro (2003, 249) menar att frågan ”posed by an ekphrasis is not whether it exhausts the sense of its subject but

how language is related to the visible”. Foucault var själv medveten om textens form, och gjorde även ändringar i den
som snarast är stiländringar än förändringar av textens mening eller filosofiska argument.
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3.1 En dialog mellan Steinberg och Foucault
En samtida parallell till Foucaults text är den analys av Las Meninas som konsthistorikern Leo
Steinberg skrev 1965, men publicerade först 1981.102 Steinberg hävdar i sin inledning – skriven
sexton år efter den ursprungliga texten – att Las Meninas inte är den första målningen i historien
som ger upphov till epistemologiska eller ontologiska reflektioner, som verklighetens relation till
bilden och till betraktaren, vem som betraktar vem och vad målningen egentligen visar upp.103
Det är inte heller som ett filosofiskt problem som målningen fortsätter att fascinera oss, menar
han, snarare är det som undflyr alla tolkningar det som återigen lockar till att försöka analysera
den.104
Jag vill belysa att Foucaults och Steinbergs texter innehåller ett flertal liknande observationer
som beskrivs på olika sätt. Steinberg skriver:
A kind of reciprocity, then: as if we on this side of the canvas and the nine characters
in it were too closely engaged with each other to be segregated by the divide of the
picture plane. Something we bring to the picture – the very effectiveness of our presence – ricochets from the picture, provokes an immediate response, a reflex of mutual
fixation evident in the glances exchanged, the glances we receive and return.105
Steinbergs betraktare dras in i bilden, och finner sig samtidigt betraktad av den. Men han tar en
tydlig position utanför bilden när han analyserar den:
It must be a force, an energy issuing from the picture that arrests and invites and ends
by drafting us into the orbit. Looking at Las Meninas, one is not excluded; one hardly
feels oneself to be looking at it, as one would a thing over there – a painted surface, a
stage set, or a gathering of other people. Rather we enter upon Las Meninas as if we
were part of the family.106

102

Steinberg (1981). Det väsentliga är egentligen inte när texten skrevs utan att Foucaults och Steinbergs argument –

ibland även deras ordval – liknar varandra samtidigt som texternas form och stil skiljer sig åt.
103

Steinberg (1981), 46.

104

Steinberg (1981, 48) hävdar pragmatiskt att vad som gör Las Meninas till ett stort verk och som hindrar att den

”suffers a gradual blackout” är att den fortsätter att diskuteras. Steinberg menar att Las Meninas är som noterna till ett
musikstycke som uppförs i en ny tolkning, i varje läsning. Det är ett argument som liknar Shapiros, och även andra
tolkningar som hävdar att ”Hovdamerna” borde läsas som en ekfras.
105

Steinberg (1981), 50.

106

Steinberg (1981), 48.
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Precis som Steinberg beskriver Foucault hur den som står framför målningen är med och formar
den situation som uppstår mellan dem båda. Men han visar istället hur målningen framträder för
honom när han betraktar den:
Målaren tittar med ansiktet lätt vridet och huvudet böjt mot axeln. Han fixerar en
osynlig punkt som emellertid vi, betraktarna, lätt kan bestämma eftersom denna
punkt är vi själva: vår kropp, vårt ansikte, våra ögon.107 (HD 44/MC 20)
Och hur målarens blick drar honom in i bilden och gör honom en delaktig i den:
Från målarens ögon till det han betraktar är en befallande linje dragen, som vi inte
kan undkomma, vi som betraktar: den genomkorsar den verkliga målningen och
möter framför dess yta denna plats varifrån vi ser målaren, som iakttar oss; denna
antydda linje träffar oss ofrånkomligen och binder oss vid målningens representation.108 (HD 44/MC 20)
Foucault dramatiserar bilden och han inkluderar sig själv, och oss, i den som att han ville få dess
kraft att tränga genom texten – målaren betraktar honom, och oss – medan Steinberg reflekterar
över bildens magi och skriver uttryckligen att den utstrålar ”en kraft”. Det finns ingen separation
mellan en betraktare, eller en läsare, och det rum som Foucault beskriver. Men det sker inte genom en beskrivning av hur de avbildade personerna framstår som levande människor, genom att
deras kroppar har en volym och en tyngd och deras hud döljer levande kött. Det är genom blickens kraft, som liksom en pil skär genom rummet och drar oss in i målningens rum.
Redan i andra meningen talar Steinberg om vilken målning det är som han betraktar, till skillnad från Foucault som aldrig ger bilden någon titel och först efter sju sidor nämner Velázquez.
Foucault reflekterar i mitten av sin text över problematiken i att beskriva det som man ser i ord,
medan Steinberg inleder sin text med en explicit fråga: ”What exactly does this famous key
monument have to offer a person unaware of its fame and unread in the literature luxuriating
about it? What does Las Meninas actually show?”109 Även om Steinberg vill göra en analys av det

107

”Le peintre regarde, le visage légèrement tourne et la tête penchée vers l’épaule. Il fixe un point invisible, mais que

nous les spectateurs, nous pouvons aisément assigner puisque ce point, c’et nous-mêmes: notre corps, notre visage,
nos yeux.”
108

”Des yeux du peintre à ce qu’il regard, une ligne impérieuse est tracée qui nous ne saurions éviter, nous qui

regardons: elle traverse le tableau réel et rejoint en avant de sa surface ce lieu d’où nous voyons le peintre qui nous
observe; ce pointillé nous atteint immanquablement et nous lie à la representation du tableau.”
109

Steinberg (1981), 48.
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specifikt visuella i målningen, beskriver han sedan tydligt hur rummet ser ut – vilka som är närvarande – som att det framträder på ett liknande sätt för alla möjliga betraktare. 110
Steinberg identifierar, liksom Foucault, tre instabila centra, men han förklarar tydligt att det
beror på att mittpunkterna i duken, perspektivet och det avbildade rummet inte sammanfaller.111
Han beskriver det som en egenskap hos målningen, och en intention hos Velázquez, men inte hur
det upplevs av betraktaren.112 Steinberg beskriver också ljuset:
[…] lurking in the depth of a mirror; breaching a door; beckoning from a distant unshuttered window; and finally, in full flood up front, dissolving the picture plane,
and spreading through the retreating gloom a diffused watchfulness that merely
crystallizes in eyes and faces.113
Hans beskrivning är klar och redovisar tydligt var ljuset har sitt ursprung i målningen, medan
Foucault, som förvisso säger att fönstret är osynligt i bilden, upprepar fönsterljusets verkan ett
flertal gånger sin text, som metaforiskt och emotionellt laddat. I hans beskrivning lyser fönstret
upp två områden med ”samma generositet”, och det ”väldiga gyllene ljuset” för samman betraktaren med målaren (HD 46/MC 21). Fönstret ”frigör en fullständig och sammansatt dager”, det är
en ”ren öppning” och ger upphov till ”det rena omfånget av ett ljus” och en ”balkong av ljus”
(HD 46-47/MC 22-23). Ljuset från spegeln däremot är ”en svårbestämd dager”, ”en egendomlig
dager”, och spegeln är en ”ensam, liten lysande rektangel” som ”lyser mjukt” bakom målaren
(HD 47/MC 22-23).114
Både Steinberg och Foucault är överens om att Las Meninas är en målning som ifrågasätter det
som vi ser, men de drar olika slutsatser av detta. Steinberg ser Las Meninas som ett psykologiskt,
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Steinberg (1981, 50) påpekar också, precis som Snyder och Cohen (1980) att reflektionen i tavlan visar att kunga-

paret står en aning till vänster om betraktaren.
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Snyder och Cohen (1980) visar också detta fast med en geometrisk analys av målningen.
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”Three centers, nicely triangulated: the canvas as a physical object, the perspectival geometry, and the depicted

chamber-each maintains its own middle. Three kinds of center, which in a simpler painting might have remained
coincident to avoid unnecessary confusion, are here deliberately dispersed” (Steinberg 1981, 51).
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Steinberg (1981), 53.
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Fönstret lyser upp två områden med ”d’une même generosité” och ” la vaste lumière dorée” för samman betrakta-

ren mot målaren och modellen mot tavlan. Det frigör ”un jour entière et mixte”, är en ”pure ouverture” och ger
upphov till ”la pur volume d’une lumière” och en ”balcon du lumière”. Ljuset från spegeln däremot är ”un jour malaise à assigner”, ”un jour étrange”, ”ce miroir désolé, petit rectangle luisant […] brille doucement derrière lui”.
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och inte ett fysiskt rum.115 Det är en målning som speglar ett medvetande, som är ”concerned
with the role vision plays in human self-definition”.116 Den enda gång som Foucault nämner närvaron av ett psyke är det en ironisk lek med den ”dystra” baksidan av den stora duken, som visar
upp den andra sidan av en själ (och en spegel) (psyché) (HD 46/MC 22).
Jämförelsen mellan de två texterna klargör att målningen kan erfaras på ett mer intuitiv – eller
kanske naivt – sätt och ett mer reflekterande, som av den som är van att studera bilder. Det ena
sättet skulle också kunna beskrivas som ett fenomenologiskt och det andra som ett mer analytiskt
även om distinktionen inte är skarp. Jag menar att Foucaults analys av Las Meninas inte är ett
argument för att konsthistorisk kunskap om målningen är oväsentlig, utan snarare ett argument
för att en specifik historisk erfarenhet är närvarande i bilden.
Det som Foucault försöker att förmedla i sin text är just det som Steinberg hävdar är nödvändigt för att målningen ska erfaras i sin helhet:
The painter gives us the real, the reflected, and the depicted as three interdependent
states, three modalities of the visible that cause and succeed one another in a perpetual round. Reality, illusion, and replication by art conspire in ceaseless recirculation.
But none of this works unless one agrees to participate.117

3.2 En dialog mellan Foucault och Merleau-Ponty
Jag kommer inte att göra en utförlig jämförelse mellan Foucault och Merleau-Ponty. Men jag vill
notera några inte helt oviktiga skillnader i de sätt som de beskriver bilder och som kommer att
vara betydelsefullt för min läsning av Foucaults text. Jag utgår från de beskrivningar som Merleau-Ponty gör i ”Cézannes tvivel”.118
I ett porträtt av Mme Cézanne utgör tapetens fris på ömse sidor om hennes kropp
inte en rät linje: men man vet att om en linje passerar under en bred pappersremsa
framstår de två synliga stumparna som förskjutna i förhållande till varandra. Gustave
Geffroys bord brer ut sig nederst på tavlan, men när vårt öga genomlöper en stor yta
är de bilder det undan för undan erhåller tagna från olika synvinklar och ytan som
helhet blir skev. Det är sant att jag när jag överför dessa förvrängningar till duken fryser dem, jag stoppar den spontana rörelse med vilken de hopar sig på varandra i var115

Steinberg (1981, 54) skriver: ”Confronted mirrors we are, polarized selves, reflecting one another's consciousness

without end; partaking of an infinity that is not spatial, but psychological […] Las Meninas in its entirety is a metaphor, a mirror of consciousness.”
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Steinberg (1981), 52.
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Steinberg (1981), 53.
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Merleau-Ponty (2004)/Merleau-Ponty (1948).
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seblivningen och strävar mot det geometriska perspektivet. Detta sker också med färgerna. En ros på ett grått papper färgar bakgrunden grön.119
Merleau-Ponty beskriver olika formers och färgers inverkan på en betraktare, men han gör det
genom att reducera dessa till gemensamma kognitiva strukturer hos varje möjlig betraktare. Det
är uppmärksamma och eftertänksamma beskrivningar, men de får målningarna att framträda som
mekaniska undersökningar av optiska illusioner som leker med färgers interferens och framkallar
efterbilder.
Gary Shapiro har hävdat att även om Merleau-Ponty framställer Cézannes arbete som ytterst
visuellt, som ”a continually renewed effort to work back to the primordial roots of perception”
och som ett sätt att visa hur synen hänger samman med andra sinnliga erfarenheter, baserar han
en stor del av sin utläggning om Cézannes visualitet på texter – det som Cézanne sa, och det som
andra har skrivit om honom – och gör dessutom en okritisk läsning av dessa källor.120 Följden blir
att han implicit låter text dominera bild, något som Shapiro menar att han gör explicit i essän
”Det indirekta språket och tystnadens röster”.121
Även om det inte helt stämmer att Merleau-Ponty grundar sina analyser av Cézannes måleri på
textkällor, vilket citatet ovan tydligt visar, är, som Shapiro också noterar, hans beskrivningar av
enskilda målningar inte särskilt långa, eller utvecklade.122 När Merleau-Ponty beskriver hur målningarna framträder på ett mer emotionellt eller intuitivt sätt, sker det oftast med mer abstrakta
formuleringar som att Cézannes målningar ger ”intrycket av en ordning som håller på att födas,
ett objekt på väg att framträda, på väg att samla ihop sig under våra ögon”.123 Men hans beskrivning handlar då inte om en specifik målning och de föremål eller människor som han ser i dem.
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Merleau-Ponty (2004), 111-112/ (1948), 25-26.
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Shapiro (1998, 235) menar att ”Implicit in Cézanne’s stylistic development is a refusal to divorce sight from touch

or from the temporal experience in which vision is always more than a momentary impression”. Ett tydligt exempel i
Cézannes tvivel är när Merleau-Ponty skriver ”Vi ser djupet, sammetslenheten, mjukheten, hårdheten hos objekten –
Cézanne sa till och med: deras doft” (Merleau-Ponty 2004, 113)/ (1948), 28.
121

Shapiro menar att ”As the title indicates, the question is whether and how one can speak for the visual, which

seems to have no voice of its own” (Shapiro 1998, 2).
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Shapiro (2004), 234. Merleau-Ponty beskriver i en passage med en mening mer specifikt hur Cézannes målningar

faktiskt ser ut: ”Naturen själv har blottats på de attribut som gör den tillgänglig för animistisk gemenskap: landskapet
är utan vind, Annecy-sjöns vatten utan rörelse, de frusna objekten tvekar liksom vid jordens ursprung” (MerleauPonty 2004, 114)/ (1948), 30.
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Merleau-Ponty (2004), 112/(1948), 26-27.
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Den tydligt visuella aspekten av Foucaults beskrivningar av måleriet, och det sätt som han fokuserar på betraktarens erfarenhet, en betraktare som är en social, emotionell, historisk och politisk
människa, kommer jag att återkomma till längre fram.
Skillnaden i Merleau-Pontys och Foucaults beskrivningar av verk handlar inte enbart om att
de analyserar målningar som tillhör olika tidsperioder.124 Merleau-Ponty beskriver i Cézannes
målningar, trots det förvrängda perspektivet, en kontinuitet i rummet, en helhet som är dess
kraft:
[Världen] är en massa utan bräckor (sans lacunes), en organism av färger genom vilka
perspektivets flykt, konturer, vinklar och kurvor inrättar sig som kraftlinjer, och
rumsstrukturen skälvande konstitueras.125
Foucault beskriver istället hur även Las Meninas rum, trots det jämna ljuset, är fullt av sprickor
och mellanrum. I synnerhet det rum som öppnar sig framåt, mot betraktaren: ”[D]e linjer som
genomkorsar målningens djup är ofullständiga, de saknar alla en del av sin sträckning. Detta tomrum (cette lacune) beror på kungens frånvaro – en frånvaro som är skapad av målaren” (HD
57/MC 31).126
Foucaults påstående att rummet som sträcker sig vågrätt genom dukens yta bryts upp på grund
av avsaknaden av kungen – suveränen – visar hur den klassiska erans målade rum, som ger upphov till en gemenskap mellan betraktare och bild, inte är enhetligt och utan motsättningar. I hans
beskrivning av Manets Uppasserskan blir det ännu tydligare att det rum som Manet plattar till i
sina målningar, och som har en tydligare likhet med Cézannes buktande rum, betonar avsaknaden av det som finns utanför duken, snarare än den helhet som finns innanför dess ramar. I målningen är duken som ”istället för att visa det som finns att se, döljer och undanhåller det. Ytan
med sina två sidor, fram- och baksida, är inte en plats där en synlighet visar sig; det är den plats

124

Denna skillnad beskriver Shapiro (2003, 261) som en tydlig illustration av Foucaults teorier om synlighetens

förändring. ”While [Foucault’s] essay on Las Meninas could be taken to be exploring the same theme as did MerleauPonty, here everything has been altered. It is no longer a question of a constant relation between the visible and the
invisible, but of the way in which their movements are now understood within the context of specific visual and
cognitive regimes or practices.”
125

Merleau-Ponty (2004), 112-113/(1948), 27. ”[Le monde] est une masse sans lacunes, un organisme de couleurs à

travers lesquelles la fuite de la perspective, le contours, les droits, les courbes s’installent comme des lignes de force, le
cadre d’espace se constitue en vibrant.”
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”[L]es lignes qui traversent la profondeur du tableau sont incomplètes; il leur manque à toutes une partie de leur

trajet. Cette lacune est due à l’absence du roi, – absence qui est un artifice du peintre.”
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som, tvärtom, garanterar osynligheten av det som betraktas av personerna på dukens yta” (MM
32/PM 34).127
Medan Merleau-Ponty försöker spåra ett slags ursprunglig visualitet i målarens blick och beskriver hur olika former och färger uppfattas av en betraktare, underminerar Foucaults beskrivningar konstant en stabil grund för seendet, berör inte färger alls, och beskriver former som krafter som verkar mellan betraktaren och bilden. Merleau-Ponty beskriver dessutom Cézannes målningar och hans teknik utifrån hur ett ”vi” – det vill säga alla människor – uppfattar föremål, inte
hur de erfars av en specifik betraktare.
Implicit i dessa jämförelser finns det som Foucault explicit påpekar i ”Hovdamerna”. Om relationen mellan text och bild är ”oändlig” och varje texttolkning i någon mening därför otillräcklig blir sättet som en målning beskrivs på desto väsentligare (HD 50/MC 25). I det specifika sätt
som Foucault skriver om Las Meninas framgår att han, i likhet med konsthistoriken, noggrant
studerar det som är specifikt i en målning men fokuserar, precis som en fenomenolog, på betraktarens erfarenhet. I nästa avsnitt ska vi se hur Foucault själv beskriver betraktarens erfarenhet av
ljuset och rummet i Velázquez målning.
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”[…] au lieu de montrer ce qu’il y a à voir, le cache et le dérobe. La surface avec ses deux faces, recto verso, n’est pas

un lieu où se manifeste une visibilité; c’est le lieu qui assure, au contraire, l’invisibilité de ce qui est regardé par les
personnages qui sont dans le plan de la toile.”
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4. ”Hovdamerna”

”Hovdamerna” består av två delar, avdelade med romerska siffror.128 I den första delen beskriver
Foucault Las Meninas på ett närmast fenomenologiskt sätt, det vill säga utförligt beskrivande hur
målningen framträder för honom.129 Betraktaren är till en början en annan än den som skriver
128

Texten kan också struktureras i fyra andra tematiska avsnitt: Den första delen är narrativ (tavlan som ett fruset

ögonblick), nästa del reflekterar över textens relation till bilden och beskriver bildens historiska motiv, en tredje del är
en formell analys av olika former – kryss, linjer och skålar – i bildens yta. Den fjärde delen analyserar suveränens –
kungens, betraktarens och målarens – relation till bilden.
129

Det inte är entydigt vilken historisk period som bilden reflekterar eller tematiserar. Foucaults svävande analys och

hans beskrivning av Las Meninas senare i boken, och andras tolkningar av hans texter, ger ett par olika alternativ: den
klassiska, gränsen mellan renässansen och den klassiska, gränsen mellan den klassiska och den moderna, kanske alla
på en gång, eller främst en kritik av vår egen tid. Jag tolkar ”Hovdamerna” som en allegori över skiftet från renässanseran till den klassiska perioden, främst för att målningen innehåller ett överflöd av visuella konstgrepp, men också
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texten – som om Foucault ser både målningen och en annan person framför den – men sammanfaller sedan med läsaren och författaren, och med alla dem som någon gång har sett bilden.130
I den första meningen bjuds vi som läsare in i bilden, utan någon förklaring till vad, eller vem,
det är som vi ser:
Målaren har avlägsnat sig en aning från målningen. Han kastar en blick på modellen;
kanske handlar det om att lägga till ett sista penseldrag, men det är också möjligt att
det första strecket ännu inte har dragits. Armen som håller i penseln är böjd åt vänster, i riktning mot paletten; den är för ett ögonblick orörlig mellan duken och färgerna. Denna skickliga hand vilar under blicken; och blicken, i sin tur, vilar på den hejdade rörelsen.131 (HD 43/MC 19)
Texten upprepar genomgående den ömsesidiga relationen mellan den som ser, och den som ses.
Ibland är det tydligt vem som betraktar vem – redan i andra meningen kastar målaren ett öga på
modellen – ibland har ”blicken” ett mer osäkert ursprung, som den blick som i detta styckes sista
mening vilar på en hejdad rörelse. Foucault beskriver den verklige målarens position framför bilden, den avmålade målarens relation till det som finns utanför bilden och betraktarens erfarenhet
av bilden. Dessa perspektiv sammanfaller texten igenom. Olika upphovsmannasubjekt som ”målare”, ”upphovsman” (auteur) och ”Velázquez” används omväxlande om den som har målat bilden, liksom ”betraktare”, ”vi” och ”man”, för att beskriva den som ser målningen.
Detta illustrerar hur Foucault förhåller sig relativt fritt till olika begrepp, och hur han ofta betonar retoriken framför argumentet, vilket är särskilt påtagligt i ”Hovdamerna”, där jag menar att
retoriken utgör (en del av) argumentet.132 Samtidigt är just frågan om själva det moderna subjektets uppkomst en grundläggande problematik i Orden och tingen och Foucaults blandning av olika

för kungaparet (en viss suverän) är på väg att försvinna, medan den moderna ”människan” ännu väntar i dörröppningen. Eftersom jag är intresserad av hur Foucault menar att historiska erfarenheter och begreppslig kunskap hänger
samman är det bildens förmåga att förmedla en historisk erfarenhet som jag kommer att fokusera på i min läsning,
snarare än den exakta historiska tidpunkt som den visar upp.
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Hur Foucault på ett tidigt stadium inkluderar läsaren i betraktandet beskrivs utförligt av Shapiro (2003), 252.
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”Le peintre est légèrement en retrait du tableau. Il jette en coup d’œil sur le modèle; peut-être s’agit-il d’ajouter

une dernière touche, mais ils se peut aussi que le premier trait encore n’ait pas été posé. Le bras qui tient le pinceau
est replié sur la gauche, dans la direction de la palette; il est pour un instant immobile entre la toile et les couleurs.
Cette main habile est suspendue au regard; et le regard, en retour, repose sur le geste arrêté.”
132

Jämför med diskussionen om Foucaults filosofiska begrepp tidigare i uppsatsen och problematiken med Foucaults

retorik och vaga referenser, som bland andra Johanna Oksala påpekar.
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perspektiv i texten visar hur målningen kan erfaras som en kritik av detta genom att ge upphov
till en omedelbar och fysisk instabilitet hos betraktaren.
Betraktaren ser målaren, och målaren ser tillbaka på betraktaren, en dramatik byggs upp i texten genom ett upprepande av hur blickarna möts – ser, ses och ser tillbaka. Foucault beskriver
vidare hur målaren endast ser ut på betraktaren eftersom vi står på platsen för den modell han är
på väg att porträttera på den bortvända duken. Spänningen mellan det som målningen visar och
det som inte är direkt synligt, men ändå närvarande, är återkommande. Foucault beskriver hur
målningens frusna rörelse balanserar på gränsen mellan det som är synligt respektive dolt, det
upplysta och det som befinner sig i skugga. Återkommande är också rörelsen mellan målningen
som ett objekt som betraktaren står framför och bilden som ett levande rum fullt av människor
som interagerar med betraktaren. Det är målaren (i bilden) som ser ut på betraktaren och därigenom synliggör hennes kropp och möter hennes blick, men Foucault poängterar också att bilden
är en målning, det vill säga ”ett rektangulärt fragment av linjer och färger” och gör även en längre
genomgång av de geometriska former som dess yta kan delas in i (HD 48/MC 24).
I den andra delen av texten är målningens formella egenskaper mer framträdande. Foucault
analyserar kompositionens geometriska former och ljusets riktning. Han namnger personerna i
bilden och även Velázquez som upphovsman till målningen, och refererar dessutom till tidigare
måleriska traditioner och symbolik. Han nämner att målningen visar ett rum i det spanska kungahusets palats där målaren har målat sig själv i färd med att måla. Bredvid honom, i mitten av
bilden omgiven av en grupp hovfolk, betraktar prinsessan Margarita den scen som Velázquez
målar av. Vi ser den inte eftersom motivet befinner sig utanför bilden, nära, eller på den plats där
vi själva befinner oss. Men reflektionen i den lilla spegeln som hänger på bortre väggen i rummet
avslöjar att det handlar om ett porträtt av kung Philip IV och drottning Mariana.133

4.1 Hur framträder målningen?
Vilket slags bild ser Foucault? ”Hovdamerna” är inte särskilt informativ när det gäller målningens
utseende, men jag vill inte påstå att Foucault argumenterar för att ett ”naivt” betraktande är en
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Las Meninas är 3.23 x 2.76 meter. Det är Velázquez största målning. Betraktningsvinken är svagt nerifrån. Bortsett

från den mängd tolkningar som har ägnats målningen har även dess titel och dess utseende förändrats i historien.
Robert Wicks refererar i en artikel, som för övrigt kritiserar Foucaults historiska tolkning, till att restaureringen av
målningen på 1980-talet har fått följden att “the light surrounding the figure in the doorway has a new, arresting
brilliance” (Wicks 2010, 271 not 20).
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förutsättning för att kunna se bilden.134 Foucault betraktar, och skriver om, Las Meninas med en
tydlig föreställning om vad målningen visar upp. Han refererar dessutom till andra måleriska traditioner och beskriver inte enbart en visuell erfarenhet av bilden. En intressant aspekt av Foucaults text är att han verkar beskriva en bild, snarare än en målning. Det är vissa egenskaper som är
betydelsefulla i hans framställning: rummet, ljuset, former i kompositionen och i synnerhet blickarna och kropparnas positioner i rummet. Men ytans struktur, betraktningsavståndet till målningen, färgernas egenskaper, färglager, reflektion och opacitet nämner han inte. Det verkar som
om han såg en reproduktion, eller ett fotografi, som dessutom är svart-vitt, snarare än en målning.135
Jag vill notera detta eftersom en framträdande egenskap hos Velázquez målningar är att han
använder sig av mycket tunna färglager och använder färgen så att det som på avstånd ser ut som
en detaljfylld och verklighetstrogen bild, vid en närmare anblick löses upp och blir till olika färgfält och penseldrag. Detta till skillnad från exempelvis en målning av van Eyck där varje enskilt
hårstrå i en hunds päls också kan ses på nära håll, eller målningar där tjocka lager av färg bygger
upp bilden. Las Meninas framträder i ”Hovdamerna” som en historisk metafor och de materiella
egenskaperna hos målningen försvinner i denna beskrivning. Det är som om målningen endast
vore en grafisk illustration av strukturen hos den representationsteori som bestämmer vetenskaperna.
Foucault nämner, till skillnad från Merleau-Ponty, inte hur vi uppfattar färgers interferens
eller hur linjer konvergerar. Det är inte förvånande att Foucaults text saknar beskrivningar av optiska effekter som är frånvarande i Velázquez målning. Velázquez målade rum buktar inte utan
liknar mer ett fotografiskt rum, eller ett rum som det beskrivs av den klassiska geometrin. Det vill
säga, linjerna är raka och överensstämmer med hur vi uppfattar ett verkligt rum med våra ögon.
Men Las Meninas skulle kunna analyseras på samma sätt som Merleau-Ponty beskriver Cézannes
måleri, exempelvis genom en betoning av hur rummet löses upp på nära avstånd och hur vi, som
människor på ett visst avstånd, i dessa färger och linjer uppfattar en sammanhängande bild, kraftiga och lysande tyger och levande människor, eller hur våra ögon naturligt dras mot ljusare parti134

Wicks (2010, 261) menar att Foucaults text ställer frågan om vem som har tolkningsföreträde av en historisk

målning och menar att en ”casual observer” kanske ser saker i bilden som en konsthistoriker inte gör.
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Foucault såg Las Meninas på Pradomuseet åtminstone en gång innan han skrev ”Hovdamerna” (DE 1, 32). Frågan

om varför han inte intresserar sig för färger i målningen kanske delvis kan förklaras av den värld av bilder som han
själv rörde sig i. Barr påpekar Foucaults nära relation till sin tids bildjournalistik och när Foucault, 1982 skriver om
fotografi, skriver han dessutom om svart-vita fotografier.
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er i målningen. Foucault försöker inte reducera det som betraktaren erfar till en grundläggande
kognitiv struktur, utan beskriver snarare hur betraktaren, som helhet, både inkluderas i bilden
och ifrågasätts.136
Att betrakta Velázquez målning kan få oss att reflektera, som Steinberg noterar, över seendets
natur, precis som Merleau-Ponty menar att Cézanne gör i sina målningar. Velázquez förskjuter
perspektivet en aning och skapar en märklig bild som genom sin skenbara likhet med världen
runt omkring oss skapar en förvirring över vad vi ser. Till skillnad från Steinberg analyserar inte
Foucault vilka perspektivistiska tekniker som målaren har använt sig av för att åstadkomma en
osäkerhet hos betraktaren. Han utgår istället från hur bilden verkar på betraktaren även om han
påminner sig, och oss, i en mer reflekterande passage, att själva konstruktionen av bilden, och de
blickar som ser ut på oss är en målares skapelse. Målningen är ett trolleritrick som vi tror på, trots
att vi vet att det är en illusion.

4.2 Vad representerar Las Meninas?
Foucault betonar särskilt seendet som en aktivitet. Vi, som betraktare, dras in i bilden, och blir
medskapare till representationen. I jämförelsen mellan Foucault och Leo Steinberg använde jag en
passage som visar detta på ett tydligt sätt och som jag nu vill citera igen för att betona detta:
Från målarens ögon till det han betraktar är en befallande linje dragen, som vi inte
kan undkomma, vi som betraktar: den genomkorsar den verkliga målningen och
möter framför dess yta denna plats varifrån vi ser målaren, som iakttar oss; denna
antydda linje träffar oss ofrånkomligen och binder oss vid målningens representation.137 (HD 44/MC 20)
Här verkar Foucault använda ”representation” som ”framställning”. Betraktaren påverkas starkt
av det som framställs i bilden, som om det var en verklig människa som såg honom. Som jag
nämnde inledningsvis kan ”representation” hos Foucault även förstås som en erfarenhetsstruktur.
Det verkar vara detta som Foucault menar i slutet av texten när han påstår att Las Meninas är som
en representation av den klassiska ”representationen” (HD 57/MC 31). Om Las Meninas är ett

136

Foucault analyserar dock inte vem bilden ursprungligen var tänkt för och vem som såg den i dess samtid. Wicks

hävdar att målningens låga betraktningsvinkel implicerar att om målningen är avsedd för kungen, är han förmodligen
sittande. Wicks spekulerar också i att målningen visar en dvärgs perspektiv (Wicks 2010).
137

”Des yeux du peintre à ce qu’il regard, une ligne impérieuse est tracée qui nous ne saurions éviter, nous qui

regardons: elle traverse le tableau réel et rejoint en avant de sa surface ce lieu d’où nous voyons le peintre qui nous
observe; ce pointillé nous atteint immanquablement et nous lie à la representation du tableau”.
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exempel på en sådan ”representerande” målning kan det betyda att denna struktur finns närvarande i bilden och kan förmedla sig över tidsperioder där innebörden i begreppet ”måleri” har
förändrats? Vad berättar i så fall det som Foucault ser i Las Meninas om denna tidigare erfarenhet?138
Foucault skriver, i en dubbeltydig passage, att relationen mellan målaren, modellen och bilden
definierar själva målningen:
[…] målarens suveräna blick bestämmer en virtuell triangel, vars sträckning definierar
denna målning (tableau) av en målning (tableau): vid spetsen – enda synliga punkten
– konstnärens ögon; vid basen, vid ena vinkeln, modellens osynliga placering, vid den
andra, figuren som troligen skisserats på den bortvända duken.139 (HD 45/MC 21)
Denna passage kan tolkas som att Velázquez målning innehåller en målning, vilket den gör. Den
bortvända duken är fullt synlig i Las Meninas. Samtidigt inbjuder den dubbla betydelse av tableau, som Foucault betonar i inledningen till Orden och tingen, att målningen också är en målning
av en ”tablå”, det vill säga en visuell representation av den struktur som att alla vetenskaper var
organiserade efter i den klassiska perioden.
Tablån som en vetenskaplig struktur, och som en målning, visar upp en specifik relation mellan upphovsman, modell och motiv (eller tecken) och synliggör samtidigt alla representationens
delar. I Las Meninas är de beståndsdelar som utgör måleriets diskurs fullt synliga och utspridda i
bilden.140 Både målare, motiv och målarens verktyg visas i bilden, som symboler av de verkliga
tingen.141 Foucault beskriver en rörelse som omfamnar hela representationscykeln, både materiellt
– produktionsdelarna – och symboliskt:

138

Gary Gutting menar att ”representation” i grunden handlar om relationen mellan människor och ting i världen,

han skriver: ”Representation is essentially a relation between a subject and the object it thinks and experiences”
(Gutting 1989, 184).
139

”[…] le regard souverain du peintre commande un triangle virtuel, qui définit en son parcours ce tableau d’un

tableau: au sommet – seul point visible – les yeux de l’artiste; à la base, d’un côté, l’emplacement invisible du modèle,
de l’autre la figure probablement esquissée sur la toile retournée.”
140

Dreyfus och Rabinow (1983, 25) beskriver dem som representationens funktioner, ”What Las Meninas represents

is the world of representation laid out in an orderly fashion on a table, in this instance, the painting itself. What is
represented are the functions of representation.”[min kursivering].
141

I en intervju från 1966 hävdar Foucault igen att Las Meninas ”représentaient tous les éléments de la

représentation” och ”décomposaient la peinture elle-même dans les éléments qui en faisaient une représentation”
(Foucault 2001/1994j, 572/544).
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Denna spiralsnäcka erbjuder representationens hela cykel: blicken, paletten och penseln, duken som är ren från tecken (dessa är representationens materiella instrument),
målningarna, speglingarna, den verkliga människan (den fulländade representationen,
men liksom frigjord från sitt illusoriska eller verkliga innehåll som ligger sida vid sida
om den).142 (HD 52/MC 27)
I Foucaults vetenskapshistoriska tolkning medför representationsteorins omstrukturering av vetandet att relationen mellan tecken och värld – mellan språket och världen, bilden och världen –
bryts upp. I re-presentationens natur ligger att det som refereras till inte självt är närvarande. Det
är återgivet, som en symbol. Representationen inom vetenskaperna innebar en transparens mellan
det som observerades och det kunskapssystem som skapades för att redogöra för observationerna.143 I en ”representerande” målning, som Las Meninas, kan samma transparens förstås som en
visuell överensstämmelse mellan bildens rum och dess motiv.
Som tidigare nämnts kan detta även kan förstås som en separation av olika sinnen. Det sätt
som det målade rummet och ljuset i Las Meninas förmedlar en till synes omedelbar bild av ett
verkligt rum och ljus är särdeles visuell. Eftersom varje tidsperiod begränsas av en horisont i erfarenheter och kunskaper kan frågan om varför en målnings motiv föreställer något och varför den
uppfattas som ett verkligare rum än en medeltida målerisk tradition inte ställas. Förhållandet
mellan betraktaren och bilden bygger på vissa osynliga grundförutsättningar:
Kanske är det så att i denna målning, liksom i varje annan representation vars så att
säga manifesterade essens den är, den djupa osynligheten av det som man ser är ömsesidigt beroende av osynligheten av den som ser – trots speglarna, reflektionerna, imitationerna, porträtten.144 (HD 57/MC 31)
Det finns något oåtkomligt i Foucaults beskrivning av målningen, någonting som är dolt för oss
som betraktare, och som språket inte heller förmår att belysa i hans ekfras. Symboliskt är det
osynliga närvarande i den bortvända duken ”som undflyr oss” och som enligt representationens
142

”Cette coquille en hélice offre tout le cycle de la représentation: le regard, la palette et le pinceau, la toile innocente

de signes (ce sont les instruments matériels de la représentation), les tableaux, les reflets, l’homme réel (la
représentation achevée, mais comme affranchie de ses contenus illusoires ou véritables qui lui sont juxtaposés)”.
143

Foucault skriver: ”La limite du savoir, ce serait la transparence parfaite des représentations aux signes qui les

ordonnent” (MC 91). Han menar också att man ”pensait l’origine du langage, comme la transparence entre le
représentation d’une chose et la représentation du cri, du son, de la mimique (du langage d’action) qui
l’accompagnait” (MC 340). Se även MC 322.
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lagar måste vara dold, eftersom motivet (kungaparet) är synligt i spegeln (HD 57/MC 30). Varken betraktaren eller målaren kan vara närvarande i spegeln, eftersom de samtidigt är synliga i
målningen: den ena mitt i ett steg, på väg ut ur rummet, den andra i färd med att måla av motivet
(suveränen) i spegeln (HD 57/MC 30). Till skillnad från Manets målningar, som Foucault menar
endast indikerar det osynliga, är dukens osynlighet i Las Meninas fullständigt närvarande och
upplyst av fönsterljuset, trots att ingen uppmärksammar den: ”[D]enna osynlighet, hur kan vi
undgå att se den, precis framför ögonen på oss, då den i själva målningen har sin förnimbara motsvarighet, sin förseglade figur?” (HD 44/MC 20).145
En bärande idé i ”Hovdamerna” är att betraktaren samtidigt exkluderas från bilden, eftersom
målaren inte ser oss utan det motiv – suveränen – på vars plats vi står, ”vi är tillagda” (HD
45/MC 20). Tanken att betraktaren inte har någon plats i Velázquez målning reflekterar Foucaults kritik av det representerande systemets illusoriska transparens och hans uppfattning att
”människan” inte existerade i den klassiska perioden. Det som inte är närvarande i Velázquez
målning – den betraktare för vilken målningen är avsedd och den suverän som möjliggör representationens struktur – överensstämmer med Foucaults beskrivning av hur representationsteorin
inom vetenskaperna inte kan redogöra för sin egen konstruktion.146
I det djup som genomkorsar duken, på ett fiktivt sätt urholkar den och projicerar den
framför sig själv, är det omöjligt att bildens rena lycka någonsin skulle kunna visa
upp, fullt belysta mästaren som representerar och suveränen som representeras.147
(HD 57/MC 31)
Att kungaparet och betraktaren sammanfaller i en punkt är också det bärande argumentet när
Foucault längre fram i boken hävdar att Las Meninas förebådar en modern period.148 När Fouca-

144

”C’est que peut-être, en ce tableau, comme en toute représentation dont il est pour ainsi dire l’essence manifestée,

l’invisibilité profonde de ce qu’on voit est solidaire de l’invisibilité de celui qui voit, – malgré les miroirs, les reflets,
les imitations, les portraits.”
145

”[C]ette invisibilité, comment pourrions-nous éviter de la voir, là sous nos yeux, puisqu’elle a dans le tableau lui-

même, son sensible équivalent, sa figure scellée?”
146

Som Dreyfus och Rabinow (1983, 25) påpekar: ”What is not represented is a unified and unifying subject who

posits these representations and who makes them objects for himself.”
147

”Dans la profondeur qui traverse la toile, la creuse fictivement, et la projette en avant d’elle-même, il n’est pas

possible que le pur bonheur de l’image offre jamais en pleine lumière le maître qui représente et le souverain qu’on
représente.”
148

Foucaults sätt att sammanföra kungaparets position och betraktaren har fått kritik. Snyders och Cohens (1980)

genomgång av hur perspektivet konstruerats i Las Meninas visar att betraktaren inte befinner sig på samma plats som
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ult vill visa hur moderna vetenskapliga och filosofiska teorier har konstruerat ett ”tvetydigt”
mänskligt subjekt som studerar sig självt liknar han det vid att betraktarens, modellens, kungaparets och målarens ”knappt märkbara” dans framför Las Meninas skulle avstanna och de ”skulle
stelna i en och samma figur och slutligen kräva att hela representationens rum återfördes på en
köttslig blick” (MC 323). 149
Att den diskurs som bildspråket utgör är av ett annat slag än den lingvistiska, framträder kanske tydligast i texten genom att seendet, det vill säga blickarna, möjliggör den piktorialistiska representationen. Modellens, betraktarens och målarens blickar sammanfaller i en punkt framför
målningen som både är representationens ”reella” och ”ideala” utgångspunkt. Det är ett ”suveränt” centrum
[…] på grund av den trefaldiga funktion som det har i relation till målningen. Där
lägger sig precis ovanpå varandra modellens blick i det ögonblick som hon målas, betraktarens, som iakttar scenen och målarens i det ögonblick han komponerar sin
målning. [… ] Dessa tre “betraktande” funktioner sammanfaller i en punkt utanför
målningen: det vill säga ideal, i relation till det som är representerat, men helt reell
eftersom det är från denna som representationen blir möjlig.150 (HD 56/MC 30)
I mitten av ”Hovdamerna” diskuterar Foucault hur bilden och texten förhåller sig till varandra.
Han argumenterar för att det är en fundamental skillnad mellan att namnge personerna i bilden

kungen och drottningen – de står istället en aning till vänster. Deras analys visar även implicit att det finns en skillnad mellan hur en bild framträder för en betraktare och hur den perspektivistiskt är konstruerad. Man kan dra slutsatsen att deras genomgång möjligen erbjuder en inblick i 1600-talsmålarens arbetsprocess. Kritiken är relevant för
Foucaults tanke att målningen, som en representation, och i egenskap av en tablå, osynliggör sin betraktare och därmed överensstämmer med samtida vetenskapliga diskursers oförmåga att reflektera över de grunder som vetenskapen
vilar på. Eftersom jag vill analysera hur rummet och ljuset erfars perceptuellt och på ett till synes transparent vis spelar det inte så stor roll att Foucault för samman betraktaren med motivet.
149

”[…] se figeaient en une figure pleine, et exigeaient que fût enfin rapporté à un regard de chair tout l’espace de la

représentation”. Foucault skriver, ”l’homme apparaît avec sa position ambiguë d’objet pour un savoir et de sujet qui
connaît: souverain soumis, spectateur regardé, il surgit là, en cette place du Roi, que lui assignaient par avance les
Ménines, mais d’où pendant longtemps sa présence réelle fut exclue” (MC 323).
150

”[…] par la triple fonction qu’il occupe par rapport au tableau. En lui vient se superposer exactement le regard du

modèle au moment où on le peint, celui du spectateur qui contemple la scène, et celui du peintre au moment où lui
compose son tableau […] Ces trois fonctions ‘regardantes’ se confondent en un point extérieur au tableau: c’est-àdire idéal par rapport à ce qui est représentée, mais parfaitment réel puisque c’est à partir de lui que devient possible
la représentation.”
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och att beskriva målningen som den framträder för oss.151 Precis som i recensionen av Panofsky
hävdar han att bilden och texten utgör två distinkta former.152 Men även om bilden aldrig kan
reduceras till text, menar han samtidigt att vissa sätt att skriva ligger närmare bildkonsten (HD
50/MC 25). Las Meninas kan framträda genom ett ”grått och anonymt språk, ytterst noggrant
och fullt av upprepningar”, som befinner sig nära bildens eget språk (HD 50/MC 25)..153
I ljuset av påståendet att relationen mellan text och bild bryts upp i den klassiska eran, men att
vissa former av erfarenheter är ”sannare” än andra, kanske det metaforiska språk som Foucault
använder för att beskriva Las Meninas kan belysa hur han ser på denna komplexa relation mellan
det visuella och det lingvistiska.154 Precis som Shapiro menar att blicken i sig inte är förtryckande
för Foucault, kan även det lingvistiska språket användas på olika sätt.155 På så vis kan bilden och
språket närma sig varandra.
I Orden och tingen hävdar Foucault att det poetiska språket på gränsen mellan den klassiska
eran och renässansen definieras av metaforen, jämförelsen och allegorin (MC 65). När ”likheten”
(la ressemblance) i början av 1600-taket upphör som en dominerande omedveten struktur för
språket får den rollen som en medveten iscensättning. Överallt tar ”likhetens chimärer form men
man vet att de är chimärer; det är en tid som domineras av trompe-l’œil, komiska illusioner, teater som fördubblar sig själv och representerar en teater” (MC 65).156 Las Meninas är ett perfekt
exempel på en målning som skapar en osäkerhet kring vad betraktaren tror sig se, en målning som
”i sin helhet betraktar en scen, för vilken den själv är en scen” (HD 55/MC 29).157 Med ett teatralt språk, där en betraktare samtidigt omfamnas av målningens rum och kan reflektera över sin
egen osäkra position framför den, verkar detta samband mellan litteraturens och bildkonstens
språk vara något som Foucault vill betona i sin text.

151

Foucaults påstående att egennamnen är otillräckliga för att beskriva det som han ser kan läsas som ett argument

mot att, så att säga, individualisera en målerisk diskurs, i enlighet med det argument som han förde fram i essän ”Vad
är en författare?”, tre år senare. Snarare än att nagla fast målningen vid specifika personer i historien, är hans text en
undersökning av de djupare strukturer i måleriets historia som denna bild är en del av. Se not 11.
152

Det är som sagt detta som Gary Shapiro (2003, 246-247) menar är huvudpoängen i Foucaults text.

153

”[…] ce langage gris, anonyme, toujours méticuleux et repetitif”.

154

Se avsnitt 2.6 samt not 62 och 83.

155

Foucault menar språket i form av litteraturen kan forma ett slags ”motdiskurs” (MC 59).

156

”[…] partout se dessinent le chimères de la similtude mais on sait que ce sont les chimères; c’est le temps privilégié

du trompe-l’œil, de l’illusion comique, du théâtre qui se dédouble et représente un théâtre”.
157

”Le tableau en son entier regarde une scène pour qui il est à son tour une scène.”
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4.3 Ett gemensamt rum?
I ”Hovdamerna”, och även i ”Manets måleri”, beskriver Foucault hur rummet mellan betraktare
och verk är väsentligt för erfarenheten av målningen. Mellanrummet är den plats där erfarenheten
mellan bild och betraktare formas. I texten om Las Meninas ges rummet en utsträckning både
framför och bakom duken och laddningen mellan målaren och betraktaren skapar en osäkerhet
om vem det är som betraktar vem. När Foucault beskriver en triangel mellan målarens blick, den
osynliga duken och modellen som målaren betraktar syftar han inte på en formell triangel i målningens motiv, utan på en form som går utanför tavlan och inkluderar det som bilden inte visar
upp.158
Foucault påpekar att det rum som öppnar sig i Las Meninas skapar en illusion av ett tredimensionellt rum. Hans fenomenologiska beskrivning förmedlar också att detta rum är ett visuellt erfaret rum. Till skillnad från både det medeltida och det moderna måleriet erfars personernas storlek
visuellt i Las Meninas och deras förhållande till varandra i rummet förstärks av blickarna som
möts. Vi ser dessutom alla verktyg, och personer, som är förutsättningen för representationen
inuti bilden och behöver inte analysera färglager, penseldrag eller andra efterlämningar av målarens hand.
Samtidigt reflekterar Foucault över att rummet framför och inuti målningen – dukens ”representerande volym” och den ”verkliga volymen” framför bilden – både hänger samman och är distinkta: ”två angränsande rum, som genomkorsar varandra men där det ena inte kan reduceras till
det andra” (HD 45/MC 21). Det betyder att betraktaren både är inkluderad och exkluderad i
målningens rum, som om Foucault samtidigt vill beskriva hur bilden påverkar honom och poängtera att rummet är en målad illusion. I en modern period, som Foucault exemplifierar med
Manets målningar, kan den plats som betraktaren befinner sig på analyseras separat från bilden,
eller snarare, det blir en relevant fråga var betraktaren befinner sig i relation till bilden.
En avvikelse från det direkt erfarda rummet är den spegel som hänger på den bortre väggen.
Den har effekten att Las Meninas även innehåller en kritik av en representerande rumslighet. Spegeln som hänger på den bortre väggen i rummet och som reflekterar kungaparet motsäger den
”rena representationen”. Även om den, enligt perspektivets lagar, borde reflektera baksidan av det
rum som betraktaren står framför, visar den istället upp en bild av suveränen, utanför tablån. Spegelbilden ”genomkorsar hela representationens fält” och öppnar upp ett osynligt rum framför
målningen (HD 48/MC 23). Den utgör ett slags rum i rummet som Foucault fascineras av på
158

HD 45/MC 21. Se not 139.
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samma sätt som av Raymond Roussels förskjutna dubbleringar i språket, som underminerar språkets referens till världen.159 Rakt genom det ljus som lyser upp ”representationens gemensamma
rum” skär spegelns reflektion som får betraktaren att tvivla på det som hon ser och på den gemenskap som skapas mellan motiv och betraktare (MC 50/MC 26). Genom en skicklig manipulation
av målaren erfars bildens rum på en och samman gång som gemensamt och uppdelat.
Spegeln som förvränger det geometriska rummet förstärker det samtidigt genom att dess form
speglar en dörr som öppnar upp nya rum bakom målningen. En upplyst rektangel, av samma
storlek som spegeln, lyser upp en man som befinner sig mitt i ett steg, på väg ut eller in i bildens
rum. Till skillnad från Merleau-Ponty som möjligen skulle ha beskrivit hur rummet drar uppmärksamhet till sig för att våra ögon dras mot ljusa partier i en målning, beskriver Foucault istället mannens rörelser och kropp som om han vore en verklig människa. Från bakgrunden ”lösgörs
en mans skarpa siluett. Han är sedd i profil, med ena handen håller han tillbaka tyngden av ett
draperi, fötterna vilar på två olika trappsteg och han böjer ena knäet” (HD 51/MC 26).160 Bakom
mannen öppnar sig ändlösa korridorer i palatset. Kanske har han tagit en bakväg, kanske befann
han sig tidigare i det gemensamma rummet, framför den scen som utspelar sig för våra ögon, spekulerar Foucault.
I den andra delen av texten, efter att ha namngivit personerna i bilden som i en traditionell
tolkning av målningens motiv, återgår Foucault till att beskriva hur bilden framträder för honom
visuellt. I avsnittet som följer beskriver han rummet med virvlar och pilar, synliga både i dukens
yta och mellan honom och de målade personerna. Han noterar hur figurerna förhåller sig till varandra i djupled och hur målningens yta är komponerad, det vill säga hur dukens platta rum är
strukturerat. Återigen är det blickarnas riktning som betonas och han nämner för första, och
enda, gången färger:
I mitten av gruppen står den lilla infantan i sin vida klänning i grått och rosa. Prinsessan vänder huvudet mot målningens högra sida, medan överkroppen och klänningens
159

Spegeln i Velázquez målning ifrågasätter, liksom inifrån, den givna representationella rumsligheten och dess funk-

tion i ”Hovdamerna” liknar de rum som Foucault beskriver i sin föreläsning ”Andra rum”, från 1967. Det är en
längre föreläsning som handlar om hur erfarenheten av rummet har förändrats i den västerländska historien. Foucault
drar paralleller till vetenskapliga teorier och konstruktionen av konkreta rum som fängelset, kyrkogården och kolonin, som precis som spegeln utgör rum där andra regler gäller än i det övriga samhället (Foucault(2008a)/ Foucault
2001/1994a, 1572/753.
160

”[…] un homme détache sa haute silhouette; il est vu de profil; d’une main, il retient le poids d’une tenture; ses

pieds sonts posés sur deux marches différentes; il a le genou fléchi”.
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stora volanger drar lätt åt vänster; men blicken riktar sig helt rakt framåt i riktning
mot betraktaren som befinner sig mitt emot målningen. En mittlinje som delade duken i två sidostycken skulle gå mellan barnets två ögon.161 (HD 53/MC 27)
Foucault beskriver även hur de geometriska formerna i bildens yta, ett stort X, och ett U, centreras kring infantans blick, och ansikte. Också den grupp som omringar henne i rummet beskrivs
efter blickarnas riktning:
Duennan betraktar prinsessan och endast henne. Lite mer åt höger finns en annan
sällskapsdam, även hon vänd mot infantan, lätt böjd över henne, men med blicken
tydligt riktad framåt, dit målaren och prinsessan redan tittar.162 (HD 53/MC 28)
I Foucaults text är blickarna verksamma som krafter, de kan skära genom rummet och de är lika
fysiskt påtagliga som människornas kroppar.

4.4 Ett generöst och ett egendomligt ljus
Foucault beskriver de tre ljus som finns i bilden på olika sätt. Det ”generösa”, gyllene sidoljuset
kommer från ett fönster, strax utanför målningens högerkant. Det ”egendomliga” ljuset från spegeln skär genom rummet. Ljuset från dörröppningen skiner inte in i rummet utan öppnar upp
nya rum bakom målningen.
Sidoljuset kommer från ett fönster som inte är direkt synligt i målningen, utan endast anas
genom den ljusare kanten av en fönsternisch. Foucault menar att det gyllene ljuset tjänar som en
motsvarighet till den bortvända duken, eftersom det lyser upp, snarare än döljer – både målningens och betraktarens rum (HD 46/MC 21). Det för samman betraktaren med målaren och syn-

161

”Le centre du groupe est occupé par la petite infante, avec son ample robe gries et rose. La princesse tourne sa tête

vers la droite de tableau, alors que son buste et les grands volants de la robe fuient légèrement vers la gauche; mais le
regard se dirige bien d’aplomb dans la direction du spectateur qui se trouve en face du tableau. Une ligne médiane
partageant le toile en deux volets égaux passerait entre les deux yeux de l’enfant.”
162

”La duègne regarde la princesse et ne regarde qu’elle. Un peu plus sur la droite, une autre suivante, tournée elle

aussi vers l’infante, légèrement inclinée au dessus d’elle, mais les yeux clairement dirigé vers l’avant, là ou redardent
déjà le peintre et la princesse.”
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liggör allt det som representationen består av.163 Det är detta område – som innefattar betraktare
och verk – som är representationens ”gemensamma rum”, skriver Foucault (HD 46/MC 22).164
Från höger strömmar genom ett osynligt fönster en ren volym av ljus som synliggör
hela representationen; till vänster utbreder sig ytan som, på den andra sidan av sin
alltför synliga spännram, döljer representationen som den innehåller. Ljuset som
översvämmar scenen (jag menar såväl rummet som duken, rummet representerat på
duken och rummet där duken står) omsluter personerna och betraktarna och för dem
med sig under målarens blick, mot den plats där hans pensel ska återge (représenter)
dem.165 (HD 46/MC 22)
Ljuset i målningen ger upphov till en kontinuitet i rummet som öppnar sig framför och bortom
själva duken men samtidigt bryts upp av spegelns reflektion. Spegeln är upplyst, den skiner med
”ett speciellt ljus”, närmast självlysande (HD 47/MC 22). Ändå är det ingen som ser den, inte
målaren trots att den ”lyser mjukt bakom honom” och Foucault kontrasterar dess ”mjuka ljus”
med den ”balkong av ljus” som fönstret öppnar upp i förgrunden (HD 47/MC 23).
Foucaults beskrivning visar att ljuset kan vara av olika slag, ett till synes allomfattande ljus,
som ändå inte förmår att synliggöra hela rummet och ett motverkande ljus, som ingen egentligen
ser, eftersom allas blickar är vända åt ett annat håll. Det är inte det som redan är synligt som
punktljuset – det med en motsatt riktning, ut ur bilden – visar upp utan det som ligger i skugga,
”som förblir bortom alla blickar” (HD 48/MC 23). Genom att lysa upp rummet utanför ”representationens fält” möjliggör det en blick på det som av naturliga skäl borde vara osynligt, det motiv som måste vara osynligt i målningen och den betraktare som bilden är avsedd för (HD 48/MC
23). Genom att synliggöra representationens begränsningar, verkar spegeln som en ”synlighetens
metates” som ”på en och samma gång angriper det representerade rummet i målningen och dess
163

Dreyfus och Rabinow (1983, 23) menar att Foucault ser fönsterljuset som en tydlig referens till ett vetenskapligt

upplysningsljus ”which sets up a space in which objects and representations correspond.” De skriver ”Enlightenment”, men syftar förmodligen på 1600-talets vetenskapliga upplysning, eftersom de citerar en passage ur Klinikens
födelse som refererar till detta.
164

Och kanske är denna plats ännu ett uttryck för Foucaults ironiska hållning. Den är på en och samma gång banal

(lieu commun) och gemensam, precis som tablån både är en målning och en struktur för kunskap och den stora duken en bortvänd spegel och en symbol för själens tomhet.
165

”De la droite s’epanche par une fenêtre invisible le pur volume d’une lumière qui rend visible toute représentation;

à gauche s’étend la surface qui esquive, de l’autre côte de sa trop visble trame, la représentation qu’elle porte. La
lumière, en inondant la scène (je veux dire aussi bien la pièce que la toile, la pièce représentée sur la toile, et la pièce
où la toile est placée.), enveloppe les personnages et les spectateurs et les emporte, sous le regard du peintre, vers le
lieu où son pinceau va les représenter.”
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natur som representation; den synliggör, mitt i duken, det som nödvändigtvis är dubbelt osynligt
i målningen” (HD 49/MC 24).166
Det är således inte ljuset i sig, liksom det inte är blicken i sig, som verkar förtryckande, utan
samma ljus och blick kan också vändas i andra riktningen.167 Men det ljus som skär genom det
dominerande ljuset är av ett annat slag, riktat som en strålkastare, och med ett synligt ursprung:
Spegeln kommer, genom en våldsam, ögonblicklig rörelse och ren överrumpling,
söka upp det framför tavlan som betraktas, men som är osynligt, för att i det fiktiva
djupets ände göra det synligt men likgiltigt för alla blickar.”168 (HD 50/MC 26)
Foucault beskriver också hur spegelns form även förstärker den tredje ljuskällan i bilden, den som
är synlig i den öppna dörren i rummets bakre vägg. Det ljuset, som inte tränger ut i det större
rummet beskriver han som att det ”snurrar runt kring sig själv och vilar” (HD 51/MC 26). Samtidigt finns det en skillnad mellan de två ljusen. Spegeln reflekterar det ljus som finns utanför
bilden, medan det inre rummets ljus är fullt synligt i målningen. Det visar dessutom upp en
människa av ”kött och blod” (HD 51/MC 26).
Även här finns en tydlig anspelning på en kommande omfördelning av makt där en form av
suverän – kungaparet – kommer att försvinna till förmån för en annan – människan – symboliserad av den anonyme betraktaren. ”Bleka och mycket små, ifrågasätts dessa siluetter i spegeln av
mannens högresta och solida gestalt som framträder i dörröppningen” (HD 51/MC 26).169 Det
krävs inte mycket för att bilden av kungaparet ska försvinna, vilket kan tolkas både som att suveränens makt mycket lätt kan rubbas och som att representationens begränsningar kan bli synliga,
mycket flyktigt, på en oväntad plats. En liten rörelse eller en aning ljus skulle också vara nog för
att reflektionen i spegeln skulle upphöra (HD 55/MC 29).
Fönsterljuset genomlyser hela det målade rummet och hela representationscykeln. Det lyser
också på det som av nödvändighet måste vara osynligt för att själva representationen ska vara
166

”[…] entame à la fois l’espace représenté dans le tableau et sa nature de représentation; il fait voir, au centre de la

toile, ce qui du tableau est deux fois nécessairement invisble.”
167

Även det ”grå” språk som enligt Foucault bäst kan beskriva målningen har en upplysande effekt, och får den att

”allumera ses clartés” (HD 50/MC 25).
168

”[…] le miroir, lui, par un mouvement violent, instanté, et de pur surprise, va chercher en avant du tableau ce qui

est regardé, mais non visible, pour le rendre, au bout de la profondeur fictive, visible mais indifférent à tous les
regards”
169

”Pâles, miniscules, ces silhouettes dans la glace sont récusées par la haute et solide stature de l’homme qui surgit

dans l’embrasure de la porte”
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möjlig, den bortvända duken. Foucault beskriver den bortvända duken som en motsats till det
genomlysta rummet, som båda tjänar som symboliska representationer av det som vi inte kan se i
målningen, det som målningen inte har möjlighet att synliggöra, men som ändå är en förutsättning för dess roll som målning/representation/tablå. Den avmålade Velázquez står i samma relation till dukens framsida, som betraktaren gör till Las Meninas som en helhet. De kan inte, i ett
representerande måleri, befinna sig på samma plats samtidigt. Det blir synligt tidigt i texten där
Foucault beskriver hur målaren framträder för oss som betraktare. Foucault dramatiserar det frusna skeendet som får målaren att balansera mellan två ytterligheter, synlig och dold, beroende både
av ljusets riktning och hans placering i rummet:
Man kan se honom nu, i ett stilla ögonblick, i denna svängnings neutrala centrum.
Hans mörka gestalt och hans ljusa ansikte utgör gränsen mellan det synliga och det
osynliga: genom att stiga ut ur den duk som undflyr oss framträder han för vår blick;
men när han snart tar ett steg åt höger, och drar sig undan våra blickar, kommer han
att befinna sig mitt framför den duk som han håller på att måla; han träder in i detta
område där hans målning för ett ögonblick bortglömd, återigen blir synlig för honom
utan skugga eller förbehåll. Som om målaren inte kunde ses på målningen där han är
representerad och samtidigt se den målning där han är sysselsatt med att återge (représenter) någonting. Han härskar på tröskeln mellan dessa två oförenliga synligheter.170 (HD 43-44/MC 19-20)

4.5 Att förmedla en representerande erfarenhet
”Hovdamerna” svårtolkad. Texten pendlar mellan en tro på bilden och en kritik av densamma,
konkreta iakttagelser och mer generella påståenden om bilders funktion och deras plats i historien, fenomenologiska beskrivningar och en ironisk retorik. Foucault synliggör hur rummet och
ljuset, som i Las Meninas till synes förmedlar en transparent erfarenhet av ett verkligt rum och ett
gyllene solljus, har likheter med hans vetenskapliga beskrivningar. Samtidigt framträder Las Meninas som ett exempel på en bild som har förmåga att både reflektera och kritisera ett episteme.

170

”On peut le voir maintenant, en un instant d’arrêt, au centre neutre de cette osciallation. Sa taille sombre, son

visage clair sont mitoyens du visible et de l’invisible: sortant de cette toile qui nous échappe, il émerge à nous yeux;
mais lorsque bientôt il fera un pas vers le droite, en se dérobant à nos regards, il se trouvera placé juste en face de la
toile qu’il est en train de peindre; il entrera dans cette région où son tableau, négligé un instant, va, pour lui,
redevenir visible sans ombre ni réticence. Comme si le peintre ne pouvait à la fois être vu sur le tableau où il est
représenté et voir celui où il s’emploie à représenter quelque chose. Il règne au seuil de ces deux visibilités
incompatibles.”
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Vi är medvetna om att en målning idag inte har samma roll – socialt, politiskt och ekonomiskt
– som på 1600-talet. Även om begrepp och föreställningar förändras över tid, verkar det i Foucaults beskrivningar finnas utrymme för att bilder kan förmedla en erfarenhet över historiska och
därmed begreppsliga barriärer. Därmed inte sagt att erfarenheten är densamma i alla historiska
perioder. Foucault beskriver, till skillnad från exempelvis Merleau-Ponty, hur rummet och ljuset i
målningen är tecken på en förändrad erfarenhet hos betraktaren.
Foucaults historiska perspektiv skulle kunna tolkas som en utvidgning av Merleau-Pontys sinnessynergi till en mer komplex erfarenhet, som innefattar sociala, politiska, emotionella och levda
perspektiv, som inte föregår det visuella, utan är i det visuella i varje ögonblick. Hans ”historiska
transcendentalitet” är då ytterst ett sätt att bestämma dessa relationers komplexa sammanhang,
deras ”funktioner”, i ett koordinatsystem som även har tid och rum som axlar.171
Frågan är vilket slags erfarenheter som representationserans målade rum och ljus visar upp?
Foucaults beskrivningar av bilder syftar inte enbart till att visa hur en erfarenhet av rummet och
ljuset har förändrats inom bildkonsten utan hur dessa förändringar hänger samman med andra
erfarenheter och kunskaper i en kultur.172 Hans betraktare innesluts i Las Meninas rum. Skulle det
betyda att människor under 1600-talet erfor tredimensionella rum, medan 1800-tals människan
levde i platta och förvrängda rum? Det skulle vara en alltför enkel och bokstavlig tolkning.
Snarare än att vara en direkt illustration av hur rum och ljus erfars i en tid verkar bildkonsten,
för Foucault, utgöra exempel på att erfarenheter har förändrats. Las Meninas rum och ljus berättar
om en större betydelse av seendet som en grund för kunskap, en tro på att det som vi ser utgör en
specifik form av kunskap. Att utforska, beskriva och klassificera den synliga världen ger männi-

171

Foucault beskriver i recensionen av Panofsky hur bilders kulturella ”sensibilitet”, med andra ord ”representatio-

nen”, är ytterst närvarande i bildens formella egenskaper: ”la représentation n’est pas extérieure ni indifférente à la
forme. Elle est liée à elle par un fonctionnement qu’on peut décrire, à condition qu’on en discerne les niveaux et
qu’on précise pour chaqun d’eux le mode d’analyse qui doit lui être spécifique” (Foucault 2001/1994d, 651/623).
172

Om frågan om erfarenhet är en genomgående tematik i Foucaults verk, kan MC sättas i sammanhang med flera

andra av Foucaults böcker, som exempelvis beskriver hur erfarenheter av det sjuka och det friska, det vansinniga och
straffsystemet har förändrats och givit upphov till en förändrad sinnlighet. MC kan ses som ett mer teoretiskt försök
att utforska villkoren för en förändrad mänsklig erfarenhet i relation till begrepp inom vetenskaperna och filosofin.
Gutting (2002, 77) menar att MC (och även Sexualitetens historia) till skillnad från Foucaults andra böcker fokuserar
på ett slags ”normal” erfarenhet och inte de avvikandes erfarenheter.
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skan kunskap om sig själv och världens sammanhang.173 Även om den tidigmoderna vetenskapen
ställde upp mekaniska modeller för världens sammanhang utgjorde experiment och direkta observationer en viktig del av den nya vetenskapen.174 I slutet av den representerande perioden, exemplifierad med Manet, är istället det som vi kan se inte längre lika värdefullt att utforska. Det synliga
berättar inte, utan döljer snarare djupare sanningar som måste tolkas på ett sätt som ligger närmare textens värld.

173

I beskrivningen av 1500-talets episteme hävdar Foucault, som sagt, att renässansmåleriet ”imiterade” rummet (MC

32). Ett sätt att tolka detta är att representationen inom måleriet inte helt överensstämmer med ett vetenskapligt
episteme, se not 92. En annan tolkning är att de experimentellt visuella aspekterna av målningen kan ses som ett tecken
på att den överensstämmer med de samtida vetenskapliga teorierna och kanske därmed även skiljer sig från ett tidigare, ”imiterande”, måleri. Las Meninas innehåller ett tydligt experimenterande med visuella aspekter i själva bilden inte
enbart på grund av perspektivet utan i speglingar, förvrängningar, färger och struktur hos målade objekt. Jämför med
Svetlana Alpers argument att 1600-talets holländska bildkonst var ytterst visuellt beskrivande. Se not 30. En skillnad
mellan Foucault och Alpers ligger, som sagt, i att Alpers utgår från konstnärens perspektiv och målningars utseende,
medan Foucault beskriver en erfarenhet hos betraktaren. Till skillnad från Alpers som hävdar en kontinuitet i ett
”beskrivande” och ett ”tolkande” bildspråk i den europeiska konsthistorien, menar Foucault att de olika synsätten
dominerar under olika tidsperioder. Frågan är dock om Foucaults beskrivning av Las Meninas möjligen överensstämmer med Alpers tolkning av målningen som ett försök att förena två olika perspektiv, om än av ett annat slag.
Shapiro (1998, 272) noterar också att i den klassiska perioden visar måleriet upp ”a mastery of visual effects of every
sort”.
174

Se Hacking (1983), 149.
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5. ”Manets måleri”

Några år efter Orden och tingen publicerats håller Foucault ett föredrag om Manet i Tunisien.175
Det är en traditionell föreläsning där Foucault visar tretton målningar av Manet från 1862 till
1879. Till skillnad från ”Hovdamerna” är bilderna närvarande, som projektioner, under föredraget. Foucault försöker inte representera en bild, utan pekar ut det som vi kan se i den, när vi har
175

Föreläsningarna har publicerats tre gånger, första gången 1989, i en ny version 2001 och i en fullständig version

2004. Föredraget i Tunis gavs 1971, men Foucault hade tidigare föreläst om Manet i Milano 1967 samt i Tokyo och
Florence 1970. Han arbetade dessutom på en bok om Manet med titeln Le noir et la couleur (Le noir et la surface,
enligt Eribon 1991, 363) men lät förstöra manuskriptet innan sin död (MM 44 not 1/PM 11).
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den framför oss. Han anger årtal och titlar vid varje målning, det finns ett flertal referenser till
tidigare traditioner inom måleriet och han beskriver en riktning både konsthistoriskt och i Manets individuella utveckling som målare.
Foucault argumenterar för att Manets platta rum, skarpa ljus och förändrade relation mellan
betraktare och verket banar väg för ett måleri som inte är representerande. Foucault menar att
Manet därmed inte enbart lägger grunden till det impressionistiska måleriet utan även möjliggör
all senare konst. I min analys följer jag föreläsningens tematiska indelning som beskriver en förändring av rummet, av ljuset och slutligen av betraktarens förhållande till målningen som ett objekt.
Foucault beskriver hur Manets målningar bryter av mot en mer omedelbar perceptuell erfarenhet, som han ser i Las Meninas, och istället visar upp en mer intellektuell erfarenhet av rum
och ljus som fordrar en tolkning. En kontinuitet i rummet och ljuset ersätts av en kontinuitet i
tid och Manets symboliska bildspråk knyter även an till måleriska traditioner från medeltiden.

5.1 Foucaults bild av Manet
Foucault inleder sin föreläsning med att be om ursäkt för att han föreläser om Manet trots att han
varken är specialist på Manet eller på måleri överhuvudtaget. Det är en artig inledning. Foucault
undervisade om renässansmåleri i Tunis, han såg mycket måleri, och det är dessutom en retorik
som återkommer i flera av hans texter. Precis som i ”Hovdamerna” vill Foucault visa upp Manets
målningar som ett tydligt exempel på en historisk period. Han påpekar att konsthistoriker redan
har visat att Manet förändrade den piktorialistiska representationen och därigenom banade väg
för impressionismen under senare hälften av 1800-talet. Det han vill visa är att Manet även är den
som har möjliggjort allt måleri under 1900-talet och därmed även den samtida bildkonsten som
har utvecklat sig ur detta måleri (MM 23/PM 21-22).
Foucault börjar med att beskriva hur det tredimensionella rummet och det fallande ljuset som
dominerade det klassiska måleriet syftade till att skapa en illusion som dolde bildens materiella
egenskaper.176 Betraktaren i den klassiska perioden skulle fås att glömma bort tavlans materialitet
– dess status som objekt – genom att inte se den rektangulära ramen, plana ytan och det verkliga
ljus som skiner på duken och som varierar i olika miljöer och tider. Måleriet ”representerade”

176

Foucault förtydligar med att säga att det sedan 1400-talet har funnits en tradition av att skapa en illusion av tre-

dimensionalitet i en tvådimensionell yta. Man försökte ersätta det materiella rummet (espace matériel) med ett representerande rum (espace représenté) som ”förnekade den yta man målade på” (MM 23/PM 22).
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istället ett rum och ett ljus som betraktaren såg som ett skådespel (spectacle) från en ideal position.177 Det faktum att målningen var en yta som betraktaren kunde röra sig runt, se ur flera
vinklar och till och med se baksidan på skulle döljas.
Foucault menar att Manets stora omvälvning var att han återuppfann – eller kanske enbart
uppfann – tavlan som objekt (MM 24/PM 24). Den rektangulära ytan, de stora vertikala och
horisontella axlarna, det verkliga ljuset, möjligheten för betraktaren att se bilden från flera håll,
allt detta finns närvarande i Manets bilder, menar Foucault. Han menar att Manet förutom att
använda rena färger och ljus och skugga på ett nytt sätt dessutom knyter an till en tradition från
1400-talet, genom att i framställningen (la représentation), “leka” med de materiella egenskaperna
hos målningen (MM 23/PM 22)178 Därmed fick Manet de materiella egenskaperna hos duken att
(återigen) framträda i själva representationen (MM 24/PM 23). Det är detta som Foucault menar
är Manets stora omvälvning av bildkonsten, uppbrottet mot det som har varit grundläggande för
det västerländska måleriet sedan 1400-talet och det är detta som möjliggör all senare måleri (MM
24/PM 24).179
Foucault menar att det representerande måleriet försökte att ”dölja” (masqué) och ”undvika”
(esquivé) de materiella begränsningarna hos måleriet (MM 23/PM 23). Han beskriver längre fram
i föreläsningen att Manets bilder synliggör det som är osynligt eftersom människorna i målningarna ser ut bakom och vid sidan om bilden, på det som betraktaren inte kan se. Som Foucault
påpekar synliggör Manet inte bara duken, utan även världen utanför bilden, och därmed att det
finns ett avstånd mellan bilden och världen. Även Las Meninas är full av osynligheter, men av ett
177

Foucault refererar inte en enda gång till Las Meninas i detta föredrag, men hans beskrivning av ljuset och rummet i

det klassiska måleriet samt hans påstående att det klassiska måleriet var som ett skådespel stämmer väl överens med
hur han ser Las Meninas som en målning som ”betraktar en scen, för vilken den själv är en scen” (HD 55/MC 29).
178

Foucaults påstående av Manet plockar upp äldre måleriska tekniker visar att tidigare erfarenheter och tekniker inte

helt ersätts av andra, utan kan leva kvar i en senare period. Jämför med Guttings argument att ”representationen”
inom vetenskaperna heller inte överges i en modern period, se not 77.
179

Men precis som när Foucault skriver om Velázquez målning noterar han inte färgernas materialitet hos Manet,

exempelvis i dukens yta eller penseldrag. Förutom att Foucault beskriver bilder, snarare än målningar, verkar det
också som om hans sätt att betrakta bilder är särskilt modernt, genom representationer på en platt yta: reproduktioner, projektioner eller tryckta sidor i böcker. Bilden blir då automatiskt en tvådimensionell, platt, yta. Nyanser och
intensitet i färgerna och materialets struktur blir inte lika framträdande. Förändringen i betraktningsavstånd går
förlorad. Det är som om hans idealistiska beskrivningar av generella tankeströmningar i västerlandets idéhistoria har
sin bildliga motsvarighet i det sätt som han studerar måleri, det vill säga som olika exempel på ”bildens idé”, snarare
än materiella skillnader i en konkret verklighet. Jämför med slutet av Inledningen och avsnitt 4.1.

63

annat slag. Vad berättar denna förändrade osynlighet i bilden om betraktarens förändrade erfarenhet av världen?

5.2 Ett tillslutet rum
Foucault inleder sin bildvisning med ett exempel på en transitionsfas hos Manet, Konsert i Tuilerieträdgården från 1862.180 Precis som i ”Hovdamerna” för Foucault bildligt samman betraktarens
och målarens synvinkel, som om de förhöll sig till bilden på ett liknande sätt: ”denna scen ser
betraktaren, eller målaren lite ovanifrån” (MM 27/PM 25). Han menar att även om Manets klassiska träning tydligt framträder i målningen pekar de skarpa horisontella och vertikala linjerna
framåt mot ett modernt bildskapande. Foucault beskriver de dominerande vertikala linjerna i
form av träden och hur en tydlig horisontell linje går i höjd med den bakre folksamlingens huvuden.181 Han visar hur den lilla triangeln av himmel, som förutom att släppa in det ljus som syns i
bilden, även verkar som ett slags markering, som får dessa linjer att spegla varandra. Betraktningsvinkeln är svagt uppifrån, vilket gör att man ser en liten del av det som pågår i bakgrunden, men
inte tydligt. Det finns inte mycket djup i bilden, personerna i förgrunden döljer det som pågår i
bakgrunden. De vertikala linjerna förstärker denna effekt, med ett kort djup i bilden (MM
27/PM 26).
För att kontrastera rummet i en senare målning visar han därefter Maskeradbal på operan från
1873-74.182 Foucault menar att målningen är liknande – “i en mening är det samma målning”–
eftersom motivet är liknande: samma personer som i den förra, svartklädda män i höga hattar och
några ljusklädda kvinnor (MM 27/PM 26). Men rumsligt är tavlorna olika, ”hela den rumsliga
jämvikten är förändrad” (MM 27/PM 26). Han menar att skillnaden ligger i de formella
egenskaperna och denna målning, där dukens rektangulära form ”representeras” i det som
representeras på duken, är därför mycket annorlunda (MM 27/PM 27). Foucault jämför
målningarnas rum. Medan den förra tavlan innehöll något slags djup, om än kort, är rummet i
den här målningen stängt med en tjock vägg (MM 27/PM 26). Väggen betonas av de två
vertikala pelarna, och den massiva horisontella linjen, som visar att det inte finns något att se
bakom denna yta. Denna rektangel återspeglar, och markerar, själva dukens form. Förutom att
180

Konsert i Tuilerieträdgården (La Musique aux Tuileries), 76x118 cm (1862).

181

Foucault säger att de vertikala linjerna representeras av träden, och implicerar därmed en åtskillnad mellan bildens

struktur och dess motiv. Linjerna är inte träden, de synliggörs i träden, träden är endast en form för linjerna (MM
24/PM 25).
182

Maskeradbal på operan (Le Bal masqué à l’Opéra) 60x73 cm (1873-1874).
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tavlan inte har något större djup är det även ett mycket kort avstånd mellan förgrunden och
bakgrunden i tavlan, så att personerna trycks ihop mot bildens framkant. Målningen innehåller
egentligen inte något rum (espace) utan består av ”sammanbuntade volymer och ytor” som pressas
mot betraktaren (MM 27/ PM 26). Den enda öppning som finns är balkongen i bildens översta
del. Men den öppnar varken upp mot en himmel eller ett ljus. Den visar upp en mängd fötter
och ben, som skapar en effekt av att tavlan upprepar sig. Foucault menar att fötterna som dinglar
”ironiskt” i överkanten förstärker den ”fantasmatiska” effekten av rummet, som inte är som det
verkliga rum som vi förnimmer perceptuellt (l’espace réel de la perception), utan istället ett rum
som skapas i det spel med ytor och färger som ständigt upprepas i målningen (MM 27/PM 27).
Skillnaden mellan det perceptuellt erfarda rummet som Foucault beskriver i Las Meninas, där
betraktaren är innesluten i samma rum som de målade figurerna är tydlig.
Foucault visar därefter en målning som tillkom mellan de två föregående, Maximilians avrättning från 1868.183 Det som han noterade i Maskeradbal på operan återfinns i denna målning: den
innehåller samma stängning av bakgrunden, som på samma sätt är en dubblering av dukens form.
Dessutom menar Foucault att vi i denna målning återigen ser hur motivet framför muren upprepar sig i en scen ovanför muren. Foucault återkommer till att rumsligheten i den här målningen
inte heller är direkt erfard. Han poängterar att Manet använder sig av en teknik som var vanlig
innan 1400-talet och som går ut på att förminska objekt utan att förskjuta dem i planet när man
vill visa på ett rumsligt avstånd (MM 28/PM 28). Han beskriver hur figurerna i målningen står
på en smal strimma av jord och bildar ett slags trappstegsformation. De är hoptryckta på en liten
yta, till den grad att soldaternas vapen nuddar brösten på de män som blir skjutna. Men trots att
de alla befinner sig på samma plats är soldaterna större än de män som avrättas, vilket skapar en
märklig effekt:
[Manet] använder denna teknik för att beteckna eller symbolisera ett avstånd som
inte är faktiskt representerat. I sin målning och det utrymme som han ger sig själv, i
denna lilla rektangel där han har placerat alla sina personer är det uppenbart att Manet inte kan representera ett avstånd. Avståndet kan inte uppfattas genom varseblivning (donnée à la perception); man ser det inte.184 (MM 28/PM 28)

183

Maximilians avrättning (L’Exécution de Maximilien) 252x305 cm (1868).

184

”[Manet] utilise cette technique pour signifier ou symboliser une distance qui n’est pas réellement représentée.

Dans son tableau, dans l’espace qu’il se donne, dans ce tout petit rectangle où il a placé tous ces personnages, il est
bien evident que Manet ne peut pas représenter la distance. La distance ne peut être donnée à la perception; on ne
voit pas la distance.”
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Med det menar Foucault att Manet använder ett ”intellektuellt” och inte ett ”perceptuellt” (perceptive) sätt att uppfatta (reconnaissance) rummet och att det är denna förändrade teknik som gör
att Manet bryter med en lång tradition att uppfatta bilder (MM 28/ PM 28). Det visar att betraktarens erfarenhet av det målade av rummet är på väg att förändras. Foucault menar med det
även att bildens direkta referens till världen är upplöst genom att vi ”stiger in i ett bildrum där
avståndet inte längre låter sig ses, där djupet inte längre utgör föremål för varseblivningen och där
personernas rumsliga position och distans i förhållande till varandra helt enkelt ges av tecken som
endast har en mening eller funktion inom ramarna för målningen” (MM 28/PM 29).185
Foucaults påstående att vi uppfattar avstånd och djup med hjälp av tecken som inte har någon
referens utanför målningen utan istället skapar en symbolisk relation mellan bilden och världen
stämmer väl överens med en traditionell bild av den moderna konstens utveckling mot slutenhet,
abstraktion och självreferens. Samtidigt beskriver ”representationen”, i Foucaults mening, inte
endast en relation mellan bilden och världen utan även hur erfarenheter och föreställningar hos en
kultur ser ut under den klassiska tidsperioden.

5.3 Manets intellektuella rum
Foucaults argument att Manet inför ett mer intellektuellt och tolkande bildspråk kan läsas i ljuset
av hans påstående att bild och text i början av 1600-talet skiljs åt, och i en modern period återigen närmar sig varandra.186 Likaså kan de moderna humanvetenskaperna, som ifrågasätter den
direkta erfarenhet som låg till grund för de klassiska vetenskaperna, sägas överensstämma med
Manets intellektuella rumslighet i bildkonsten. Foucault hävdar i Orden och tingen att vetenskaperna i början av 1800-talet upptas av att beskriva en ”inre ordning hos tingen” istället för deras
yttre förhållningssätt enligt representationsteorin (MC 230). Han säger nu, i ”Manets måleri”, att
den piktorialistiska perceptionen tidigare var en upprepning av det vi ser varje dag.187 Det liknar
hans beskrivning av ”representation” inom de klassiska vetenskaperna, som ett transparent fönster
mellan världen och vetenskapliga teorier.
185

”[…] nous entrons dans un espace picturale où la distance ne se donne plus à void où la profondeur n’est plus

objet de perception et où la position spatiale et l’éloignement des personnages sont simplement donne par des signes
qui n’ont pas de sens et de fonction qu’à l’intérieur de la peinture”.
186

Se avsnitt 2.6.

187

Bilden skulle tidigare vara som ”en upprepning, en dubblering, en reproduktion av den vardagliga varseblivningen

(la perception de tous le jours). Det som skulle representeras var ett kvasi-verkligt rum där avståndet kunde läsas, uppskattas, dechiffreras, som om vi själva såg ett landskap” (MM 28/PM 29).
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I nästa målning, Hamnen i Bordeaux från 1871, betonar Foucault ännu tydligare dess självreferens.188 Istället för den rektangulära och tvådimensionella formen menar han att mängden av horisontella och vertikala linjer reflekterar dukens vävda struktur.189 Om man bryter ner bilden i smådelar visar även varje ruta på ett liknande spel med linjer.190 Foucault beskriver därefter målningens rum i I växthuset från 1897 på ett liknande sätt, liksom förvrängt och hoptryckt.191 Han påstår
även att det är en av de viktigaste målningarna för att förstå Manets ”lek” med måleriet (MM
31/PM 31). Samma spel med horisontaler och vertikaler återfinns överallt i målningen och lövverket i bakgrunden är en massiv fond som saknar djup och inte låter något ljus tränga igenom.
Linjespelet, som förminskar dukens djup och betonar dess struktur, återfinns också i vecken på
kvinnans klänning och i händerna. Både kvinnan och mannen trycks fram mot betraktaren, eftersom rummet saknar djup, han är ”nästan för nära för att kunna ses” (MM 31/PM 31).
Representationens förhållande till synen, och det osynliga, blir ännu tydligare i Foucaults påstående att de tre följande målningarna betonar dukens fram- och baksida. Uppasserskan från
1879 är en målning som ”inte representerar någonting, i betydelsen att den inte visar upp någonting (ne donne rien à voir)”, menar han (MM 32/ PM 32).192 Samtidigt är bilden tydligt föreställande. Servitrisen har sitt ansikte alldeles nära oss. Medan hon ställer ned sitt ölglas är det som om
hon har stannat upp för att betrakta något, hennes blick riktas ut från tavlan, mot oss.
Precis som i ”Hovdamerna” betraktar Foucault Uppasserskan som en frusen scen i ett skeende.
Men skillnaden mellan de två beskrivningarna är att han säger att ”hon har blicken riktad mot
något som vi inte kan se, som vi inte vet något om men som finns där, framför duken” medan
Velázquez målare som ser ut från duken ser oss betraktare (MM 31/ PM 32).193 I Manets målning
förmedlas inte en närhet eller identifikation mellan betraktaren och den målade figuren, målning-
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Hamnen i Bordeaux (Le port de Bordeaux) 66x100 cm (1871).

189

Som en jämförelse finns det även hos Velázquez en påtaglig närvaro av duken i allmänhet eftersom han använde

sig av mycket tunna färglager som låter duken på ett visst avstånd skina igenom motivet. Det är särskilt påtagligt i
(det möjligen oavslutade) Porträttet av Juan Martínez Montañés från 1636 där dukens råa yta utgör en del av motivet.
190

Foucault menar att samma ”lek” med dukens struktur återfinns på ett ”för tiden skandalöst sätt”, i den senare

målningen Argenteuil från 1874. Han menar också att det är samma former som senare återkommer i Mondrians
målningar av träd runt 1910-14, samtida med Kandinsky och början av det abstrakta måleriet (MM 28/PM 30).
191

I växthuset (Dans la serre) 115x150 cm (1897).

192

Uppasserskan (La serveuse de bocks) 77,5x65 cm (1879).

193

”[…] elle a l’œil attiré vers quelque chose que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, qui est là, en

avant de la toile”.
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ens rum är avskiljt från den som står framför det. Foucault beskriver även hur bilden, som helhet,
är avskuren från det som pågår utanför den. En, eller kanske två, andra figurer är synliga i bilden,
men också deras blickar är vända bort. De är vända in mot duken och ut mot det som målningen
inte visar, eftersom ”målningen är skuren på ett sådant sätt att det skådespel som visas och som
dessa blickar dras till, också detta skådespel undflyr oss” (MM 31/PM 33).194 Foucault exemplifierar med Masaccios Skattepenningen på hur den klassiska representationen ofta visar människor
som betraktar något och som även är synligt för oss som betraktar målningen. De som sker är
synligt inne i bilden. I Manets målning däremot riktas blickarna utåt, åt motsatt håll, en framåt
och en mot dukens baksida.
I en annan av Manets målningar, Hörnet av en kafé-konsert från 1897, som Foucault inte visar
någon reproduktion av menar han att en annan vy av det skeende som skymtar i Uppasserskan är
synligt.195 Men här är blickarna istället vända mot det osynliga, det som inte syns i tavlan, dess
baksida, och framsida. Foucault nämner inte betraktarens relation till bilden, utan säger att blickarna riktas bakåt och framåt i duken, mot det osynliga skeende som pågår utanför bilden, så att
”duken i grunden och botten bara uttrycker det osynliga, endast visar det osynliga” (MM 32/PM
34). 196
Även i Bangården, från 1872-73, noterar Foucault att blickarna på samma sätt riktas framåt
och bakåt i tavlan.197 Kvinnan ser ut ur målningen, mot det som pågår framför den, och flickan
ser in i bilden där vi endast ser ett vitt moln av rök. Dessutom är vinkeln fel, påpekar han. För att
vi ska kunna se det som hon ser skulle vi behöva se över hennes axel:
[Manet] liksom tvingar betraktaren att få lust att röra sig runt duken, att byta position för att till slut kunna se det som man känner att man borde kunna se men som
ändå inte är synligt i målningen […] blickarna finns där för att antyda att det finns
någonting att se, någonting som per definition, och genom måleriets själva natur, och
dukens själva natur, med nödvändighet är osynligt.198 (MM 32/PM 35)
194

”[…] le tableau est coupé de telle sorte que le spectacle qui est là, et par lequel ces regards-ci sont attirés, ce

spectacle nous est, lui aussi, dérobé”.
195

Coin de café-concert 98x79 cm (1897).

196

”[…] la toile ne dit au fond que l’invisible, ne montre que l’invisible.”

197

Bangården (Le chemin de fer) 93x114 cm (1872-1873).

198

”[Manet] force en quelque sorte le spectateur à avoir envie de tourner autour de la toile, de changer de postition

pour arriver enfin à voir ce qu’on sent qu’on devrait voir mais qui n’est pourtant pas donné dans les tableau. […] les
regards sont là pour nous indiquer que quelque chose est à voir, quelque chose qui est par définition, et par la nature
même de la la peinture, et par la nature même de la la toile, nécessariement invisible.”
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Precis som i ”Hovdamerna” är det blickarna som styr Foucaults beskrivning av målningarna och
som skär vertikalt genom dukens struktur, även om vi, som betraktare, framför 1600-tals målningen, endast ses av målaren eftersom vi står på platsen för hans motiv.

5.4 Betraktarens ljus
Foucault beskriver därefter ljuset i fyra av Manets målningar. Han visar till att börja med Flöjtblåsaren från 1866.199 Även i denna målning är rummet tillplattat. Förutom att bilden inte visar
på något djup (espace) bakom flöjtblåsaren är hela rummet tomt, han står i ett ingenting (MM
32/ PM 35).200 Men den rumslighet som ändå finns är tydligt beroende av ljusets riktning. Foucault jämför med ljuset i en klassisk tradition, utan att nämna Las Meninas. Han menar att ljuset i
det klassiska måleriet alltid hade ett ursprung och en riktning inne i tavlan medan Manets målning lyses upp helt jämnt med ett ljus som kommer rakt framifrån, och utanför, bilden. Tidigare
kunde ljuset exempelvis komma från ett fönster, och skuggor användes för att markera hur det
föll. I denna tavla syns ljuset i den lilla skuggan i flötspelarens hand och i skuggan under foten
som ger stabilitet åt honom och som dessutom visar på rytmen i musiken som han spelar. Han
håller takten med foten, menar Foucault (MM 35/PM 36).
Det är en fascinerande iakttagelse som speglar hans påstående att de moderna vetenskaperna
domineras av en kontinuitet i tid som ersätter den kontinuitet i rummet som var rådande under
den klassiska perioden.201 I Velázquez målning verkar det som om tiden har stannat medan rummet upprepas i veck och speglingar, i Flöjtblåsaren däremot är rummet snarast osynligt medan
ljuset skapar en utsträckning i tid, genom rytmens närvaro i fotens rörelse.
Foucault jämför med hur Manet några år tidigare, i den välkända målningen Frukost i det gröna, använde sig av två slags ljus, som tillhör olika ”representerande system” (MM 35/PM 38).202 I
bakgrunden faller ljuset snett uppifrån, landskapet och kvinnan modelleras fram genom skuggspel. De tre sittande personerna i förgrunden lyses istället upp rakt framifrån och får ett platt ut-

199

Flöjtblåsaren (Le Fifre) 160x98 cm (1866).

200

Foucault menar att ”[le] fifre n’est place en quelque sorte nulle part.”

201

MC 14 och 230f. Foucault hävdade i sin föreläsning ”Andra rum” att rummet återigen dominerar över tiden i vår

samtid, men det är ett rum som skiljer sig från det klassiska, ”oändliga”, rummet. Vi befinner oss i en tid av ”simultané”, ”juxtaposition”, ” à l’époque du proche et du lointain, du côté à côté, du dispersé” (Foucault 2001/1994a,
1571/752/Foucault 2008a). Han menar att utsträckningen (l’étendue) ersatte lokaliseringen (la localisation) i början
av 1600-talet och idag har placeringen (l’emplacement) ersatt utsträckningen (2001/1994a, 1572/753). Se not 159.
202

Frukost i det gröna (Le déjeuner sur l’herbe) 208x264 cm (1863).
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seende. Kanske, menar Foucault, är det för att betona denna ”inre heterogenitet” i målningen,
som Manet även har målat en upplyst hand mitt i bilden, som med ena fingret pekar inåt och
med det andra utåt (MM 35/ PM 38). Om man följer Foucaults syn på vetenskapernas förändring, där radikalt olika dominerande epistemologiska strukturer ersätter varandra, kanske ljuset i
denna målning också kan ses som en illustration av en tidsperiod då två skilda piktorialistiska
synsätt ställs mot varandra.203
Det starka ljuset som kommer rakt framifrån har en tydlig moralisk innebörd, menar Foucault.
Men det beror inte av målningen i sig utan av att betraktarens relation till bilden har förändrats.
Han menar att konsthistorikerna har tolkat protesterna mot Manet i hans samtid som en svårighet att acceptera en formell förändring. Manets platthet, som också är ett exempel på utomeuropeiska influenser i måleriet, ansågs ful.204 I Frukost i det gröna ges den nakna kvinnans kropp,
starkt upplyst, utan djup, ett utseende som i en japansk målning.205 Han för fram samma argument om Olympia, från 1863.206 Anledningen till att Olympia orsakade en skandal när den visades
på salongen 1865 är egentligen underlig, menar han, eftersom det sedan 1500-talet har funnits en
tradition inom den europeiska konsten att avbilda nakna kvinnor. Manet fortsätter en lång tradition av Venusbilder, i synnerhet Titians Venus. Men den stora skillnaden ligger i att Manets skarpa ljus gör betraktaren ansvarig för bildens motiv, för att Olympia är ”synlig” (MM 36/PM 40).
Titian visar upp en Venus i ett gyllene ljus som faller mjukt från sidan och modellerar fram hennes kropp. Det är ett ljus som
[…] fångar upp henne så att säga utan inblandning från henne själv eller oss. Det är
denna nakna kvinna som är där, som inte tänker på någonting, som inte betraktar
någonting, det är detta ljus som diskret utmejslar eller smeker henne och oss själva,
betraktarna, som råkar få syn på detta spel mellan ljus och nakenhet.207 (MM 36/PM
40)

203

Foucault tillskriver Manet rollen som ”diskursgrundare” för den moderna konsten. Däremot beskriver han Las

Meninas som innehåller en liknande komplexitet snarare som en ”definition” på en representerande tidsperiod. I Las
Meninas kan spegelns och den öppna dörrens ljus tolkas som en religiös symbolik och därmed även knyta an till en
tidigare period.
204

Foucault skriver att ”on ne supportait pas cette esthétique, ces aplats, cette grande peinture à la japonaise, on ne

supportait pas la laideur même de cette femme” (MM 36/PM 39).
205

”C’est une sorte d’émail que le corps de la femme, de peinture à la japonais” (MM 35/ PM 38).

206

Olympia (1863) 130,5x190 cm.

207

”[…] la surprend en quelque sort malgré elle et malgré nous. Il y a cette femme qui est là, ne songe à rien, ne

regard rien, il y a cette lumière qui, indiscrètement vient la frapper ou la carresser, et nous, spectateurs, qui
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Vi, som betraktare, erfar ett ljus som kommer någon annanstans ifrån som vi varken kan påverka
eller har skapat och som i sin tur som ger upphov till bildens motiv.
Hos Manet däremot kommer ljuset rakt framifrån, från den plats där vi som betraktare står.
Vi, som betraktare, sammanfaller med ljuset som lyser upp den nakna kvinnan. Ljuset kan inte
separeras från oss och från vår blick som lyser upp kvinnan och synliggör hennes nakenhet och vi
blir därför ansvariga för den:
Det vill säga att det inte finns tre element: nakenheten, belysningen och vi själva som
får syn på spelet mellan nakenhet och ljus, det som finns är nakenheten och vi, som
befinner oss precis på belysningens plats, det som finns är nakenheten och belysningen, som befinner sig precis på den plats där också vi befinner oss, det vill säga att det
är vår blick som genom att öppna sig för Olympias nakenhet, belyser den.208 (MM
36/PM 40)
Foucault avfärdar inte direkt en tolkning av att Olympia upprörde sin samtid på grund av att
målningen inte visar upp en idealiserad bild av en jungfru, utan istället en vardaglig bild av en
naken (och möjligen prostituerad) kvinna. Snarare vill han visa att dessa reaktioner hänger samman med betraktarens erfarenhet av bilden som beror av formella och strukturella egenskaper hos
målningens ljus. Han utgår också, som i sin text om Las Meninas, från att betraktandet utgör en
specifik relation mellan den som ser bilden och målningen, betraktaren är inte autonom från ett
etiskt och socialt sammanhang och det målade ljuset och rummet indikerar detta.209 Men till
skillnad från Las Meninas, där ett gemensamt rum lyses upp av fönsterljuset och betraktaren är
överflödig, skapar ljuset i Manets målning en tydlig gräns mellan betraktaren och bilden, och gör
henne medveten om sin egen position i rummet framför målningen (och sin specifika relation till
målningen).

surprenons le jeu entre cette lumière et cette nudité.” Översättaren påpekar att den franska texten ger ”indiscrètement”, dvs. ”indiskret”, men sammanhanget talar för att Foucault menar ”diskret”, och antingen att bandupptagningen är dålig eller att Foucault helt enkelt säger fel. Den tyska översättningen (som utgår från en tidigare version av
föreläsningen) ger också ”diskret” (MM 44 not 20). Precis före detta avsnitt säger Foucault dessutom att ljuset i Titians målning är ”diskret”.
208

”C’est-à-dire qu’il n’y a pas trois éléments: la nudité, l’éclairage et nous qui surprenons le jeu de la nudité et de

l’éclariage, il y a la nudité et nous qui sommes au lieu même de l’éclairage, il y a la nudité et l’éclairage qui est au lieu
même où nous sommes, c’est-à-dire que c’est notre regard qui, en s’ouvrant sur la nudité de l’Olympia, l’éclaire”.
209

Foucault förtydligar, att ”betrakta en målning och att belysa den är en och samma sak i en duk som denna” (MM

36/PM 40).

71

När Foucault därefter visar Balkongen från 1868-69 jämför han återigen med tidigare måleriska traditioner.210 Det är enda gången i föreläsningen som han även nämner färger. Precis som när
han ser Las Meninas är inte färgerna hos Manet av någon större betydelse, de utgör endast en referens till tidigare traditioner. I målningen verkar både ljuset och rummet referera till dukens materialitet. De vertikala och horisontella linjerna syns tydligt i balkongräcket och i fönsterluckorna.
Fönsteröppningen är i sig en spegling av tavlans rektangulära form. Tavlan är endast målad i vitt
och svart och grönt. De svart- och vitklädda figurerna och den gröna arkitekturen är som en inverterad 1400-tals målning med dess färgglatt klädda figurer och svartvita arkitektur. Foucault
beskriver Manets lek med rummet i målningen som ”lömskt och elakt” (MM 36/PM 41).211
Tavlan visar upp ett öppet fönster, men helt utan djup:
Här ser ni ett fönster som öppnar sig mot något som är fullständigt dunkelt, alldeles
svart: man urskiljer nätt och jämnt en mycket vag reflex av ett metalliskt föremål, en
sorts tekanna och en liten pojke som bär den, men det är bara nätt och jämnt synligt.
Hela detta stora hålrum, denna stora tomma yta som normalt sett borde öppnas mot
ett djup, har gjorts fullständigt osynlig för oss och varför är den osynlig? Jo, helt enkelt för att allt ljus återfinns utanför målningen.212 (MM 39/PM 42)
Foucault beskriver hur figurerna ”svävar”, till skillnad från flöjtblåsaren, som har precis tillräckligt
med skugga för att stå stabilt (MM 39/ PM 42). Han refererar till Giottos Franciscus avsäger sig
sina jordiska ägodelar, där figurerna inte heller riktigt vilar (mot marken) och beskriver med ett
liknande språk som i ”Hovdamerna” hur figurerna på balkongen ”svävar på gränsen mellan det
ljusa och det dunkla” och mellan ”livet och döden” (MM 39/PM 42-43). Precis som i Flöjtblåsaren finns också en referens till musik men på ett än mer symboliskt vis. Personerna i målningen är
”två vita, en svart, som tre nottecken” (MM 39/ PM 42).
Foucault följer även i denna målning främst blickarnas riktning. Han betonar att personerna i
målningen ser rakt ut ur bilden, mot det som vi inte själva kan se. Dessutom ser de åt tre olika
håll: höger, vänster och rakt fram. Precis som i Uppasserskan och Bangården är det osynliga närvarande i bilden, genom de blickar som riktas utåt och händernas rörelser som formar ett slags livs210
211
212

Balkongen (Le Balcon) 169x125 cm (1868-69).
Även tidigare i föreläsningen kallar Foucault Manets måleri för lömskt och elakt (PM 32).
”[Vous] avez une fenêtre qui s’ouvre sur quelque chose qui est entièrement obscur, entièrement noir: on distingue

à peine un très vague reflet d’objet métallique, une sorte de théière qui est là avec un petit garçon qui la porte, mais
c’est a peine visible. Et tout ce grand espace creux, ce grand espace vide qui normalement devrait ouvrir sur une
profondeur, nous et rendu absoulement invisible et il nous et rendu invisible pourqoui? Eh bien tout simplement
parce que tout la lumière est a l’extérieur du tableau.”
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cykel. Det vi ser i bilden är blickar och gester, händernas gester, ”knutna händer, händer på väg
att öppnas, helt och hållet öppna händer; händer med handskar, handskar på väg att sättas på och
händer utan handskar, och det är i grund och botten en och samma roterande gest som de tre
personerna utför” (MM 40/PM 43).213 Det är händernas rörelser som förenar de tre figurerna,
precis som i I växthuset och Frukost i det gröna, menar Foucault. Dessa ”divergerande element i en
målning som inte är något annat än själva osynlighetens uppsprickande” (MM 40/PM 43).214
I ”Hovdamerna” beskrev Foucault hur det gyllene ljuset lyste upp ”hela representationscykeln”, målarens blick, penseln och den bortvända duken och skapade en cirkulär rörelse i målningen. I denna målning beskriver han hur en liknande rörelse istället för fram det osynliga. Personerna befinner sig mellan liv och död. Även om Las Meninas osynliggör sin betraktare och innehåller någonting som är tydligt dolt för oss som ser den, kan vi ändå möta målarens blick. Vi
kan se det som de betraktar – om än i en spegling – och erfara ett verkligt rum och ljus med våra
ögon medan Manets bilder visar hur en direkt observation inte är tillräcklig för att erfara allt det
som bilden är.

5.5 Två omöjliga positioner
När Foucault slutligen visar Manets berömda Baren i Folies-Bergère är det för att uppmärksamma
betraktarens position framför målningen.215 Foucault beskriver först hur motivet, precis som den
nakna kvinnan, tillhör en konsthistorisk tradition: Ett centrerat porträtt av en person och bakom
denna en spegel som visar personen bakifrån, som i exempelvis Ingres Madame d’Haussonville
(MM 40/PM 44). Men precis som Olympia bryter målningen av mot traditionen. Spegeln utgör
nästan hela bakgrunden, ljuset kommer direkt framifrån, och spegelbilden visar inte upp det som
den borde visa upp. Även om spegeln sluter bakgrunden, precis som i andra målningar av Manet,
visar den också upp det som syns framför bilden. Det finns varken något djup framför eller bakom kvinnan: ”Det är den dubbla negationen av djupet” (MM 40/PM 44).
Foucault sammanför återigen, precis som i texten om Las Meninas, betraktare med målare och
säger att “betraktaren och målaren befinner sig i jämnhöjd med servitrisen” och ”målaren upptar
alltså – och betraktaren erbjuds alltså efter honom – att samtidigt befinna sig på två inkompatibla
213

”[…] les mains repliées, les mains qui se déplient, les main tout à fait dépliées; les gants qui se sont mis, les gants

qu’on est en train de mettre et les mains sans gants, et c’est ce même geste tournant qui est au fond le geste que font
les trois personnages.”
214

”[…] ces éléments divergents d’un tableau qui n’est pas autre chose que l’éclatement de l’invisibilité elle-même.”

215

Baren i Folies-Bergère (Un bar aux Folies-Bergère) 96x130 cm (1881-81).
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platser” (MM 43/PM 45-46).216 Det som han särskilt vill betona är betraktarens – och målarens –
omöjliga position för att kunna se – och måla – bilden, vilket han menar ger en känsla av obehag.
Samtidigt är det denna obestämbarhet som gör målningen ”förtrollande” (MM 43/PM 47).
Det är återigen en fråga om seende och det som blicken kan uppfatta i en bild. Rummet i Baren i Folies-Bergère är inte möjligt att direkt erfara. Det stämmer inte med det som vi ser framför
oss varje dag utan är en sammanblandning av olika perspektiv, som tillsammans bildar en helhet
att tolka. Foucault exemplifierar med hur spegelbilden inte stämmer med det som visas i förgrunden. För att kunna måla kvinnans porträtt och hennes reflektion krävs att målaren upptar två
olika positioner. Betraktarens skugga borde dessutom vara synlig i kvinnans ansikte och den vinkel som både han och målaren ser henne ur är rakt framifrån, eller svagt stigande, medan den
vinkel som den målade betraktaren ser henne ur är svagt uppifrån (MM 43/PM 46). 217
Foucault återkommer till det som han beskrev i sin inledning, nämligen att det klassiska måleriet skapade en fast punkt för betraktaren och målaren, ifrån vilken man kunde se ”skådespelet”
(MM 43/PM 47). Han förklarar sedan att i en bild som den här vet vi inte hur målaren, eller vi
som betraktare, ska placera oss för att kunna se det som sker. Målningens rum är inte längre
”normativt” som i den klassiska perioden. Bilden ”framstår som en yta framför vilken och i förhållande till vilken man kan förflytta sig” (MM 43/PM 47).218
Foucault sammanfattar alla egenskaper som gör att Manets måleri i allmänhet och Baren i Folies-Bergère i synnerhet bryter av mot ett representerande bildspråk. För det första har betraktaren
ingen fast punkt, utan är rörlig framför målningen; för det andra kommer ljuset rakt framifrån
och för det tredje upprepar sig vertikaler och horisontaler hela tiden, det finns inget djup i mål-

216

”[…] le spectateur et le peintre sont à la même hauteur que la servante” och ”le peintre occupe donc – et le

spectateur est donc invité après lui à occuper – succesivment ou plutôt simultanement deux places incompatibles”.
217

Foucault avfärdar uppfattningen att målarens intentioner var att fånga en samtidig närvaro och frånvaro av honom

själv i målningen, och hos modellen, med det något märkliga ”verklighetsargumentet” att betraktningsvinklarna inte
överensstämmer (MM 43/ PM 46). Samtidigt stärker hans argument mitt påstående att betraktarens erfarenhet av
rummet bryter av mot en tidigare period eftersom det inte längre är omedelbart perceptuellt erfaret.
218

Medan Las Meninas osynliggjorde sin betraktare, trots att hon befann sig inne i dess rum, visar Manets målning

istället upp en omöjlig plats för betraktaren i det rum som målningen visar upp, och synliggör därmed hennes position utanför bilden, ”trots den extrema närheten till personen, trots att man har intrycket att allt detta finns inom
räckhåll, att man nästan kan vidröra det” (MM 43/PM 47). Det är precis som i Uppasserskan där servitrisen står
”mycket nära målaren, mycket nära betraktaren, mycket nära oss” (MM 31/PM 32) samt I Växthuset där personerna
också trycks upp mot betraktaren.
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ningen. Det betyder, menar Foucault, att dukens verkliga (réel) och materiella – dess fysiska –
egenskaper är på väg att träda fram i representationen (MM 43/PM 47).
Foucault menar att även om Manet inte har uppfunnit ett måleri som inte är föreställande
(non-représentative), eftersom allting i Manets målningar är föreställande (représentatif), är han i
”sin lek” med dukens materiella egenskaper i själva framställningen (la représentation) på väg att
”uppfinna” målningen som ett objekt (le tableau-objet, la peinture-objet) (MM 43/PM 47). Och
det är detta som Foucault menar är ”det grundläggande villkoret” för att representationen en dag
kommer att upphöra inom måleriet (MM 43/PM 47).

5.6 Slutet på en representerande erfarenhet
Det sätt som Foucault använder ”representerande” i ”Manets måleri” tycks syfta på en målnings referens till en yttre verklighet, eftersom han tydligt hävdar att det representerande måleriet
upphör först när konstverket endast refererar till sig själv. Han verkar med representerande mena
”föreställande”. Manets bilder är representerande, trots att både rum och ljus är förvrängt och de
visar upp en annan erfarenhet hos betraktaren än i det klassiska måleriet.
Det sätt som jag tolkar ”representerande” är istället i enlighet med den beskrivning som Foucault ger i sin recension av Panofsky, och i sin analys av vetenskaperna i Orden och tingen.219 Det
vill säga som en specifik historisk sensibilitet och kunskapsstruktur hos betraktaren. Om Las Meninas är det perfekta exempel på en representerande sensibilitet, vad berättar Manets bilder om
slutet på en sådan tidsperiod?
Foucaults fokus på betraktarens synliggörande i Manets målningar tycks överensstämma med
Michael Frieds tolkning av hur franskt måleri under 1700-talet börjar innehålla teatrala drag.220
Fried intresserar sig, som Foucault, för förhållandet mellan betraktare och verk och argumenterar
för att det teatrala draget inom bildkonsten, som innebär att betraktaren blir medveten om sig
själv och sin position i rummet, står i motsättning till ett måleri som låter henne absorberas av
konstverket. För Fried är det teatrala ett tecken på en förändrad sensibilitet, en ny självmedvetenhet hos betraktaren och även att bildkonsten är på väg att förlora sin integritet. I sextiotalets minimalism har sensibiliteten perverterats. Konsten har förlorat sin särart och blivit teatral.221
219

Se Inledningen ”Vad menar Foucault med representation?” samt avsnitt 2.3.

220

Fried (1980), 75-76, 103-105. För Fried var ”synliggörande” av betraktaren resultatet av att ett slags ”enhet” mel-

lan bild och betraktare var på väg att upphöra i 1700-talets Frankrike. Måleriet framträdde som ett objekt att betraktas, vilket samtidigt betydde att betraktaren som ett ”subjekt” gentemot ”objektet” betonades.
221

Fried (2005a). ”What lies between the arts is theatre”, menar Fried (2005a, 844). Se också Fried (1980), 5.
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Även om Frieds betoning på betraktarens självmedvetenhet överensstämmer med Foucaults
argument att en mängd vetenskaper, med början ungefär med Kant, betonar ”människan” –
människan som ett objekt att studera – är frågan om betraktarens medvetenhet om sig själv betyder samma sak för dem?222 Foucault verkar snarare vilja ifrågasätta även Kants tänkande och menar att ”människan” som studerar sig själv är en problematisk och tveksam figur.223
Foucault fokuserar dessutom genomgående på hur betraktaren påverkas av verket och att betraktandet är en aktivitet, oavsett om det rör sig om en 1600-tals målning, eller ett fotografi från
1980. Det är som om Foucault vill visa att bildkonsten alltid har haft det som ibland beskrivs
som en performativ aspekt. Från betraktaren som brottas med Las Meninas, över beskrivningen av
hur Rebeyrolles hundar förmedlar en känsla av fängelsets instängdhet, till hur Duane Michals
fotografier träffar honom som en ”erfarenhet”.224 Foucault argumenterar inte heller för att upprätthålla gränser mellan olika medier – text och bild – utan beskriver snarare hur de har förhållit
sig till varandra i olika historiska perioder, samt om svårigheten och maktkampen – men även
”leken”, som hos Manet – i att blanda samman olika perioders bildspråk. 225
Genom att utgå från Foucaults påstående att texten och bilden, eller det sägbara och det synliga, har förhållit sig till varandra på olika sätt genom historien kan man istället tolka hans uppfatt-

222

Fried menar att Manet är den första postkantianska målaren eftersom han är ”the first whose awareness of himself

raises problems of extreme difficulty that cannot be ignored: the first painter for whom consciousness itself is the
great subject of his art” (Fried 2005b, 792). Även Greenberg (2005, 774) hävdade att det fanns, eller snarare borde
finnas, en inneboende kantiansk kritik i det moderna måleriet. En skillnad mellan Greenbergs och Foucaults beskrivning av det moderna måleriets strävan efter att synliggöra sina materiella egenskaper ligger i att Greenberg såg en
kontinuitet i måleriets historia – från grottmålningar fram till Jackson Pollock. Han menade även att de materiella
egenskaperna hos måleriet, vilket för honom innefattade målningens platta yta och dess tydligt visuella egenskaper
utgjorde dess essens (Greenberg 2005, 778-779).
223

Se avsnitt 2.2.

224

Foucault (2001/1994f) 1270/402 samt Foucault (2001/1994f). Foucault beskriver Michals fotografier: ”[elle]

m’attirent comme des expériences. […] J’aime ces forme de travail qui ne s’avancent pas comme une œuvre, mais qui
s’ouvrent parce qu’elles sont des expériences” (2001/1994f, 1063/244).
225

En tydlig skillnad mellan Foucault och Fried är det moraliska syfte som Fried, liksom Greenberg, tillskriver mo-

dern konst. Fried verkar mena att dess uppgift är att skapa en sfär av ett idealt tillstånd, en tidslig stillhet, som också
är en separation mellan konst (det ideala) och liv (det tidsliga). Han skriver: ”We are all literalists most or all of our
lives. Presentness is grace” (Fried 2005a, 845). Foucault däremot tycks inte mena att bildkonsten, eller konstnären,
har en moralisk uppgift. Däremot är dess uttryck inte utan moraliska aspekter och erfarenheter. (Ljuset är generöst i
Las Meninas, våldsamt hos Manet. Manet är ”vicieux et méchant”. Olympias ljus är moraliskt.)
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ning om en modern självmedvetenhet som en sinnlig omfördelning.226 Ett ”representerande” bildspråk kan, som jag tidigare beskrev, ses som en sätt att utforska en mängd visuella aspekter i en
bild. Det liknar därmed den klassiska vetenskapens metoder att förlita sig på experiment och direkta observationer av världen. Det behöver inte betyda att Foucault menade att det klassiska
måleriet avbildade en verklighet utanför bilden, snarare att självmedvetenheten och erfarenheten
såg annorlunda ut och uttrycktes på ett annat sätt.227
Foucaults beskrivningar av Manets måleri, som synliggör det ”osynliga”, kan tolkas som att
bildkonsten förmedlar en erfarenhet av att seendet har fått en minskad betydelse. Därmed kanske
den också liknar den moderna vetenskapen.228 Det som vi kan se i en bild är inte längre det väsentliga, det döljer istället någonting annat.229

226

Jacques Rancière verkar i sin beskrivning av olika historiska ”regimer”, som betecknar vad som låter sig erfaras och

yttras, synliggöras och tänkas i en kultur, samt hur bilden och texten visar upp detta, vara tydligt influerad av Foucault, även om han endast noterar detta i förbigående. Rancière skriver att man kan ”förstå denna estetik i kantiansk
bemärkelse – möjligen omtolkad av Foucault –, som det system av former som apriori bestämmer vad som är tillgängligt för förnimmelsen. Det är en uppdelning av tider och rum, av det synliga och det osynliga, av ordet och lätet,
som på samma gång definierar politikens plats och vad som står på spel i politiken, uppfattad som en erfarenhetsform” (Rancière 2006, 201). En utförlig jämförelse mellan Rancière och Foucault ligger bortom ämnet för denna
uppsats men det är värt att notera likheten, och skillnaderna, mellan Rancières ”polis-ordning” och Foucaults ”ordning”, det ”estetiskt omedvetna” och det ”historiskt omedvetna”, den ”representationella regimen” och ”representationen” och frågan om ”subjektivering”. Det är också värt att notera att Rancière, till skillnad från Foucault, betonar
textens dominans över bilden i den ”representationella regimen” och ser upplösandet av genrer i slutet av 1800-talet
som ett tecken på att denna hierarki är på väg att upphöra. För Rancière har denna estetik en tydlig politisk innebörd, ”delandet av det sinnliga” är en fråga om vem som har rätten att tala och vad som blir synligt i det gemensamma rummet (Rancière 2003, 19-22, 35, 52-54, 85-89, 120-121, 125-129).
227

Fried (2005b, 792) menar att Manet ”starts out by aspiring to the objective transcription of reality”. Foucault

menar att Manet i Frukost i det gröna försöker förena två olika representerande system.
228

Oksala refererar till Bachelard som menade att den moderna fysiken ”radically altered our metaphysical under-

standing of the nature of reality: of matter, movement, space and time”. Det betyder att den moderna vetenskapen
”thus forces us to rethink our ideas about direct intuition by questioning its primacy as well as its reliability” (Oksala,
46).
229

Greenberg menade tvärtom att det modernistiska måleriet var synnerligen visuellt. ”[The] illusion created by a

Modernist is one into which one can only look, can travel through only with the eye” (2005, 777).
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6. Bildens kritiska funktion
En grundläggande tes hos Foucault är att mänskliga erfarenheter följer olika perioders kunskapssystem – episteme – och därför inte kan erfaras i en senare period. Frågan är hur Foucault tänker
sig att bildkonsten kan förmedla en historisk erfarenhet som har förmåga att förflytta en betraktare bortom sin egen tids ”vetenskapliga horisont”(MC 32).
I förordet till Orden och tingen menar Foucault att litteraturen – med ett exempel från Borges
– möjliggör att vi kan se den kulturella ”ordning” som vi är nedsänkta i, vilket skapar en kritisk
distans till oss själva och vår egen tid (MC 12). Det är en distans som både skrämmer och lockar.
Med ett skratt (som fastnar i halsen) hävdar han att litteraturen kan få oss att inse alltings tillfällighet och samtidigt påvisa möjligheten att saker skulle kunna vara annorlunda. Han menar att en
”dubblering” av lingvistiska, perceptuella och praktikers (pratiques) raster (grilles) på en och samma gång kan få ”ordningen” att synliggöras och utestängas (MC 12).230
Ett konkret exempel på vad Foucault menar med dubblering ges av hans referens till Raymond
Roussels ordlekar. Foucault låter, i Roussels anda, få Lautréamonts uttryck ”vackert som mötet
mellan ett paraply och en symaskin på ett operationsbord” få en dubbel betydelse genom en
språklig lek med operationsbordet (MC 9). Genom en dubblering och betydelseförskjutning av
ordet table – några bokstäver läggs till ordet som blir en tableau – skapar han ett verktyg för att
underminera ordens transparenta referens till tingen. (Operations)bordet (table) är samtidigt den
tablå (tableau) som organiserar vetandet som ett slags tabell och den gemensamma plats där de till
synes disparata tingen ligger bara att skåda. Det är genom språket självt som dess begränsningar
visas upp och också kan överträdas.231 Foucault använder språket – i form av litterära experiment
– som det som både begränsar och synliggör begränsningarna inom ett visst kunskapssystem.

230

Se not 62.

231

Oksala menar att Orden och tingen genomströmmas av en idé om en ”annanhet” (otherness), ett område som und-

slipper den vetenskapliga diskursen, men som inte ska förstås som en ”pure prelinguistic sphere of originary experience” utan som en egenskap inneboende i språket (Oksala 2005, 19). En annan reflektion kring vad en ”annanhet”
konkret kan innebära framträder i Foucaults påpekande att Borges encyklopedi kommer från Kina. Foucault menar
att det kinesiska skriftspråkets närmare relation mellan text och bild visar på ett helt annat, och för den västerländska
kulturen obegripligt, sätt att skapa en ordning mellan språk och värld och text och bild. Han menar också att den
kinesiska kulturen som i ”våra drömmar” i väst ger sken av att vara en ”utopi” istället måste förstås som ett annat sätt
att skapa en ordning, om än främmande från den västliga (MC 10). Det är möjligt att Foucault i detta stycke vill
kritisera en föreställning om olika politiska utopier. På samma gång ifrågasätter han en viss idé om historisk utveck-
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Foucaults val av bildkonst och hans analyser innehåller liknande slags dubbleringar. Nästan
övertydlig är den roll som spegeln spelar för hans argument om Las Meninas och Manets Baren i
Folies-Bergère. Det är spegeln som ”skär igenom representationens rum” och det är spegeln som
får betraktaren att tvivla på sin egen position rummet. I ”Hovdamerna” erbjuder spegeln den
”fördubblingens förtrollning” som kan få representationen att bli synlig (MC 22, 23). I likhet
med Roussels språk ifrågasätter spegeln representationen inifrån bilden själv. ”[D]en kringgår inte
något hinder, den förvränger inte ett perspektiv, den riktar sig till det som är osynligt både på
grund av målningens (tableau) struktur och dess existens som målning (peinture)” (MC 23-24).232
Därför kan Las Meninas för Foucault framstå som en bild som ifrågasätter människans givna
position i världen och direkta tillgång till kunskap och Manets målning som en kritik av subjektscentrerade teorier i den moderna eran. Foucault studerar verk som är centrala i den västerländska
konsthistorien men visar hur en målning på en och samma gång reflekterar och kritiserar samtidens teoretiska föreställningar. I Las Meninas egenskap av en tablå (tableau), sammanfaller tabellen och operationsbordet i – den tredje betydelsen av ordet – ”tavlan/målningen”.
I en intervju från 1967 beskriver Foucault hur han ser på möjligheten att studera tidigare perioder i historien. Han menar att den klassiska eran kan ”definieras” både i relation till den period
som var innan och till den som kom efter, medan den moderna perioden måste definieras dels i
relation till den klassiska, dels i relation till vår tid. 233 Han säger sedan, med en implicit referens
till Nietzsche, att för att kunna studera ”de diskursiva system” som fortfarande är verksamma i
dag är det därför nödvändigt att ”slå med hammarslag”.234 Det är en beskrivning som förtydligar

ling och hur eurocentriska bilder projiceras på andra kulturer, som beskrivs som mer ursprungliga. En parallell till
bildkonsten finns i hans kommentar om Olympias asiatiska ”fulhet”. Se not 204 och 205. Även Dreyfus och Rabinow
(1996 11, 17) påpekar det ständigt närvarande ”andra” i MC även om de menar att Foucault själv ser boken som en
undersökning av ”det samma” och hur identiteter formas i centrala västerländska tanketraditioner.
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”[I]l ne contourne pas un obstacle, il ne détourne pas une perspective, il s’adresse à ce qui est invisible à la fois par

la structure du tableau et par son existence comme peinture.”
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Foucault (2001/1994g), 599/627. Det verkar som om Foucault ändrade inställning till den moderna erans slut

efter Orden och tingen, eller möjligen under arbetets gång. Där hävdar han att vi fortfarande – det vill säga 1966 –
befinner oss i den moderna eran, men han öppnar för att den snart kan ha nått sitt slut (MC 15, 351, 397f). I denna
intervju daterar han modernitetens slut till 1950-talet (599/627). Det är således en tolkningsfråga om Foucault menar att vi nu befinner oss i en helt annan period än den som Manet var verksam i. Shapiro (2003) och Tanke (2009)
skiljer sig åt just på denna punkt.
234

Foucault (2001/1994g), 599/627.
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den dramatiska och tydligt distanserade metoden som ett flertal uttolkare ser i Foucaults historieskrivning och hans arkeologiska metod. För Foucault är den våldsamma metodologin och de narrativa beskrivningarna av konstverk ett nödvändigt verktyg för att skapa reflektion över vår egen
samtid.235

6.1 Bildens specifika erfarenhet
I slutet av Vetandets arkeologi – publicerad tre år efter Orden och tingen – ger Foucault en annan
bild av hur måleriet kan skära genom det episteme som reglerar vetenskaperna under en viss period. Han hävdar att en arkeologisk analys av måleriet skulle kunna handla om att studera dess
specifika diskurs, som inte kan formuleras lingvistiskt utan ”talar” efter sina egna specifika förutsättningar. En arkeologisk analys skulle kunna visa hur även egenskaper i bilden som ”rummet,
avståndet, djupet, färgen, ljuset, proportionerna, volymerna och konturerna” utgör en diskursiv
praktik.236 Det är en tankegång som dyker upp i slutet av boken och som han inte utvecklar vidare
mer än att hävda att måleriet är genomkorsat av ”en vetandets positivitet” (la positivité d’un savoir)
oberoende av filosofiska eller vetenskapliga diskurser. Det är en form av kunskap som inte är teoretisk utan finns närvarande i vissa tekniker och metoder, ”nästan i målarens gest”.237
Ett visst bildspråk berättar inte enbart om måleriska traditioner utan även om hur blickar,
gester och rörelser hos människor har förändrats. Manets Frukost i det gröna är ett tydligt exempel
på hur tidigare måleriska traditioner kan leva kvar i senare bilder. Foucault påpekar att målningen
innehåller både en tidigare och en mer modern erfarenhet av rummet och ljuset. Mitt i den skuggiga parken finns en kvinna som är på väg upp från badet – en liten sjö – i en klassisk drapering.
Hon befinner sig i ett mjukt sidoljus, medan gruppen i förgrunden lyses upp av ett direkt ljus
framifrån. Manet är en målare som kan plocka olika stilar ur en målerisk tradition, eftersom de i
en modern period är tillgängliga för honom. Han kan också göra uppror mot en tidigare målerisk
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Se not 84. Oksala (2005, 179) beskriver Foucaults historiekritik som ett sätt att ”exposing the familiar as an ill-

ness”. Se även White (1973, 50) och de Certeau (1986, 196). Både Oksala och White hänför detta drag hos Foucault
till Nietzsche. De Certeau (1986, 194) menar att Foucaults förhållningssätt därmed liknar tidigare tankar om filosofin som något som får oss att förundras.
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Foucault (1969), 253/Foucault (2002), 230. Även om avsnittet i Vetandets arkeologi handlar om målarens erfaren-

het är det belysande för betraktarens roll, eftersom seendet för Foucault innebär en tydlig aktivitet och betraktaren
och målaren dessutom ofta sammanfaller i hans analyser av målningar.
237

Foucault (1969), 253/Foucault (2002), 230.
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tradition av rum och ljus, eftersom det klassiska ramverket är på väg att förlora sin ställning som
dominerande uttrycksform.
Även om vetenskapen och olika bildspråk är begränsade av historiska förutsättningar innebär
inte de epistemologiska brotten att tidigare perioders konstnärliga traditioner överges utan snarare
att nya uttryck, med sina begränsade förutsättningar, kan reflektera över tidigare perioders bildkonst. Manet beskrivs av Foucault som den som har möjliggjort all efterföljande konst. Han verkar
med andra ord som en ”diskursgrundare”, som kan ge upphov till nya former av bildkonst och
därmed nya former av erfarenheter. Foucault skriver att renässanspoesin lever kvar i den representerande eran, om än förvrängd, och att litteraturen, i den moderna perioden kan verka som ett
minne av den tidigare perioden (MC 58). På så vis verkar det som om vissa former av diskurser
och erfarenheter kan leva kvar och berätta om tidigare perioder, men som en ”lek” eller ett ”fel”
(MC 65). Frågan är vilket slags kontinuitet som är nödvändig för att vi ska kunna erfara tidigare
kroppsliga erfarenheter? Om olika bildspråk dominerar under vissa historiska perioder, kan det
istället finnas en kontinuitet i relationen mellan betraktaren och bilden och målaren?
Searle noterar i sin artikel att personerna i Las Meninas är i kroppsstorlek och det därför gör
målningen så levande för oss.238 Även Wicks analys av målningen betonar dess relation till ett
mänskligt mått, betraktaren är sittande eller en mycket kort människa. Den man som representerar betraktaren i ”Hovdamerna” är också den enda personen som verkar riktigt levande i det slags
teater som målningen är. Foucault beskriver mannens rörelser, hans kroppsliga närvaro och förmågan att röra sig utanför bilden, in i palatsets vindlande gångar, som ingen annan av de avmålade besitter.
Om betraktandet av en målning förstås som en aktiv erfarenhet har den (i dess dubbla betydelse av erfarenhet och experiment, expérience) en roll som överskrider teoretisk kunskap. Inte för att
den kan reduceras till vissa grundläggande strukturer hos oss själva utan för att den istället verkar
som en kraft som kan ge upphov till nya erfarenheter och kunskaper.239 I Foucaults andra texter
om bildkonst är det tydligt att konstverk verkar transformerande och har möjlighet att ge upphov
238

Searle (1980).
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Det finns en intressant parallell till Bachelards syn på naturvetenskapens förändring, som liknar den som Foucault

beskriver inom måleriet, även om jag inte vill dra en någon radikal slutsats av detta. Hacking skriver att ”[Bachelard]
believed in scientific accumulation and connaissance approchée”. Hacking menar att det kan tolkas som att ”What we
accumulate are experimental techniques and styles of reasoning. Anglophone philosophy of science has too much debated the question of whether theoretical knowledge accumulates. Maybe it does not. So what? Phenomena and reasons accumulate” (Hacking 1984, 119).
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till nya former av erfarenheter.240 Med bilden som ett slags översättare, eller förmedlare, av tidigare
erfarenheter kan vi leva oss in i och fysiskt erfara en annan människas levda erfarenhet.

6.2 Bildens transhistoriska erfarenhet
Dessa två sätt att få bildkonsten att färdas genom historien, som ett distanserande från den egna
tiden och kulturen och som bilder med ett eget språk – använder Foucault i olika stor utsträckning i ”Hovdamerna” och i föreläsningen om Manet. Som han förklarar i intervjun citerad ovan
krävs ett mer distanserat sätt för att synliggöra den tid som ligger nära vår egen. I ”Manets måleri”
betonar Foucault betraktarens position i relation till bilden, och den politiska, sociala och moraliska funktion som betraktandet är. Den fenomenologiska beskrivningen av Las Meninas däremot
verkar mer som ett försök att synliggöra och beskriva det specifika sätt som bildkonsten visar sig.
Foucault har påstått att konstverk tydligt hänger samman med andra vetenskaper och tänkande vid en viss period. Men han har också givit uttryck för att olika diskurser kan överlappa varandra och att alla diskurser och vetenskaper inte följer samma epistemologiska brott.241 Särskilt
relevant i sammanhanget är att representationens slut inom måleriet inträffar hundra år efter att
det har övergivits inom andra vetenskaper. I ”Hovdamerna” använder Foucault begreppen ”representation” och ”tablå” precis som han gör i sin beskrivning av vetenskaperna – men när målningen återkommer i slutet av Orden och tingen är det som exempel på ett verk som både visar upp en
brytpunkt, reflekterar en tidsperiod samt förebådar den moderna periodens tänkande.
För Foucault förändras erfarenheter eftersom nya begrepp och teorier ger upphov till dem.
Men den direkta erfarenhet som bildkonsten kan förmedla motsäger hans beskrivningar av hur
erfarenheter uppstår. Verken är i sig en form av erfarenheter som har förmåga att ge upphov till
nya teoretiska begrepp och tankesystem. Foucaults beskrivningar av historiska perioder är fängslande och kan förmedla en fysisk och emotionell erfarenhet av en tidigare period, precis som
andra litterära berättelser om historiska perioder har förmågan att göra. Även om ”Hovdamerna”
inte är det mest lyckade exemplet på en sådan beskrivning, utgör den ett tydligt argument för
bildkonstens förmåga att förmedla en erfarenhet som når utöver teoretiska förklaringsmodeller.
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Se not 224. Se även Foucaults påpekande om måleriets transformerande kraft i intervjun från 1982, not 20.
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Foucault säger i intervjun citerad ovan att medan ”livsvetenskaperna, ekonomin och språket” förändras vid 1800-

talets början, förändras ”de historiska vetenskaperna” och den politiska teorin i mitten av 1800-talet (Foucault
2001/1994g, 613). I Orden och tingen specificerar han de yttersta punkterna i det brott som inleder moderniteten till
1775-1825, med en inre gräns mellan 1795-1800 (MC 233).
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Jag vill framhålla Foucaults fenomenologiska beskrivning av Las Meninas som ett argument för
dess förmåga att förmedla en tidigare erfarenhet. Kanske förefaller det vid en första anblick inte
förvånande att vi genom att betrakta tidsligt avlägsna bilder kan få en viss uppfattning om hur
den tiden var, och hur den skiljer sig från vår egen. I konsthistoriska analyser förmedlas denna
kunskap oftast genom att det som vi vet om bilden förklarar hur vi ska se den, exempelvis genom
en samhällelig kontextualisering, eller genom en beskrivning av hur former och färger visar upp
karakteristiska drag.
Ett vardagligt exempel på hur saker kan åstadkomma en kännbar fysisk förflyttning till en tidigare period i historien är när man återfinner en leksak från sin barndom som har varit bortglömd
under en längre tid – och det är det undangömda som är det viktiga i detta exempel. Upplevelsen
av den överensstämmer inte med minnet av hur leksaken en gång erfors. Det är omedelbart träffande hur liten den är, och hur mötet med den kan framkalla en känsla av rumslig och kroppslig
instabilitet. Det är som att minnet av kroppens litenhet finns kvar i tinget och med det en hel
värld där proportionerna är annorlunda. På ett liknande sätt kan en bild, eller en litterär beskrivning förmedla ett minne av en tidigare erfarenhet av världen.
Foucault tillmäter praktiskt handlande – eller aktivitet – som någonting som kan nå bortom
olika teoretiska modeller och kanske därför även kan förmedla en mer omedelbar insikt om det
mänskliga och om människans sammanhang med världens struktur. Foucault kanske inte menar
att vi alla delar ett gemensamt medvetande eller att erfarenheterna är de samma genom historien.
Samtidigt kan vissa tekniker (vissa sätt att se) historiska objekt förmedla en annan människas erfarenhet.242
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Som Spivak påpekar i sin kritik av Foucaults representationsbegrepp, vem är denna betraktare som Foucault redo-

gör för? När Hélène Cixous och Foucault diskuterade några verk av Duras blev det tydligt att de inte alls talade om
samma erfarenhet. De talar båda om en viss kraft i berättandet och de enas om en viss känsla av en ”art de la pauvreté”. Foucault säger sedan det finns en viss lustighet, något som är roligt i Duras verk. ”Il y a une drôlerie de la
douleur, il y a une drôlerie de la souffrance, une drôlerie de la mort. Drôle, tu sais, au sens de quelque chose
d’étrange, de vif, d’insaisissable. C’est drôle, inquiétant.”
Cixous svarar: ”C’est ta sensibilité qui perçoit ça, je le perçois comme horreur” (Foucault 2001/1994k,
1636-1637/768-769).
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7. Sammanfattning
I uppsatsen har jag undersökt Foucaults syn på relationen mellan vetenskap och bildkonst. Jag har
analyserat detta förhållande utifrån Foucaults påstående att bilden och texten, samt det som kan
ses och det som kan sägas, kan förstås som symptom på en föränderlig erfarenhetsstruktur.
Mitt ena var syfte att undersöka Foucaults syn på förhållandet mellan vetenskap och bildkonst.
Jag har visat att det, enligt Foucault, fanns en tydlig överensstämmelse mellan en sinnlig erfarenhet av bildkonst och vetenskapliga teorier i den tidigmoderna perioden. En visuell erfarenhet av
ljus och rum utforskades i måleriet, samtidigt som vetenskapliga teorier förlitade sig på experiment med direkta observationer av naturfenomen. Den mekanistiska världsbilden framställs
ibland som styrd av lagar oberoende av människan och vår sinnliga uppfattning av världen. Centralperspektivet inom bildkonsten påstås ibland vara ett exempel på en statisk uppfattning av
världen. Jag har lyft fram att Foucaults teori om ”representation” ifrågasätter denna tolkning genom att den klassiska perioden framstår som en tid då det som vi kan erfara med våra ögon hade
en särställning inom både vetenskapen och bildkonsten.
Jag har också visat att Foucaults beskrivning av betraktarens förändrade erfarenhet av måleriet,
mot slutet av den representerande perioden, överensstämmer med uppkomsten av nya vetenskapliga teorier. I en modern period börjar måleriet återigen att närma sig texten, rummet förvrängs,
ljuset kommer utifrån målningen och det osynliga blir en del bilden. Detta överensstämmer med
hur humanvetenskaperna och filosofin (som hade skiljts från naturvetenskapen) vänder sig inåt
och studerar människan som någonting avskiljt från resten av världen. Den visuella erfarenheten
får minskad betydelse som en källa till kunskap både inom bildkonsten och inom vetenskapen.
Frågan om hur världen ska tolkas får större betydelse.
I kontrast mot Michael Frieds och Clement Greenbergs tolkningar av den moderna konsten,
som symptom på en kantiansk självmedvetenhet, har jag argumenterat för att Foucault förstår
detta som en ny erfarenhetsstruktur hos betraktaren. Den moderna perioden innebär inte, för
Foucault, att bildkonsten, eller människan, blir självmedveten, snarare att självmedvetenheten och
den sinnliga erfarenheten har fått en annan form.
Mitt andra syfte var att ifrågasätta en skarp diskontinuitet i Foucaults syn på erfarenhet genom
att utforska bildkonstens roll som förmedlare av historiska erfarenheter. Av uppsatsen framgår att
bildkonsten, precis som litteraturen, intar en särställning i Foucaults historiefilosofi. Bildkonsten
begränsas av samma villkor som det vetenskapliga tänkandet men har samtidigt förmåga att röra
sig bortom dessa och kan även ge upphov till nya former av erfarenheter. Genom att betraktandet
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förstås som en aktivitet och bilden kan verka som en förmedlare av tidigare erfarenheter finns
därmed en möjlighet att, genom bildkonsten, få tillgång till en tidigare form av erfarenhet.
Jag menar att Foucaults uppfattning om bildkonst, som en erfarenhet, visar att erfarenheter
kan förmedlas över begreppsliga brott i historien. Jag hävdar att detta i kombination med hans
beskrivande, snarare än tolkande, förhållningssätt till måleriet gör att man kan placera honom i en
kritisk dialog med en fenomenologisk tradition trots hans egna, och andras, reservationer.
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