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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Föreliggande uppsats undersöker poesins kritiska potential i en samtida situation då litteratur och konst 

framställs som ett kluster av meningslösa klichéer. Denna tematik behandlas genom konceptuell poesi, 

en experimentell strömning som uppkommer under slutet av 1900-talet och som på olika sätt arbetar 

med approprieringar av redan befintlig text. I den konceptuella poesins metoder och konstnärliga 

regelverk uppenbaras en användning av avantgardets praktiker, samtidigt menar teoretiker att 

samtidens postmoderna tillstånd omöjliggjort avantgardistiskt uttryck och dess ideologiska kritik. I 

uppsatsen kommer jag att argumentera för att den konceptuella poesins anti-estetik realiserar 

möjligheten till ett postmodernt avantgarde. Detta kommer att påvisas genom att först skriva in den 

konceptuella poesin i aktiv dialog med två tidigare avantgardistiska yttringar, konkret poesi och 

situationism, varpå det undersöks huruvida denna avantgardism i postmoderniteten möjliggörs 

därigenom. Poesins kritiska potential återfinns i det konceptuella skrivandets återvinning av text från 

kapitalismens soptunna, då den framställer det som inte får sägas. Den konceptuella poesin frammanar 

även nya sätt att bli poet på genom att på olika sätt negerar uttrycket, imitera teknologier och bryta mot 

estetiska ideal. Således påträffas en poetisk text som närmast kan beskrivas som ett kritiskt tänkande i 

sig. Detta moment av kritik implicerar ett slags dubbelposition då den konceptuella poesins subversiva 

metoder, genom att också vara del av en institutionalisering och varufiering, tar plats i litterära och 

samhälleliga strukturer.  

 

Abstract  
This essay, The Poetics of White Noise - A Conceptual Remembrance of Avant-garde Practice, 

explores the possibility of a postmodern avant-garde through the critical practice of conceptual writing. 

By engaging this poetic impulse in a dialogue with two previous avant-garde tendencies, concrete 

poetry and situationism, I attempt to trace an expansion of the critical potential of poetry in the 

contemporary spectacle of late capitalism. This prospect is defined as a form of double criticism 

consisting of the externalization of poetic subjectivity and its simultaneous institutionalization as a part 

of the social fabric of society. In opposition to the notion of postmodern theorist Fredric Jameson, this 

study argues for the possibility of an avant-garde practice in postmodernity through the anti-aesthetics 

of conceptual writing. Thus, an understanding of the avant-garde as a position in history, rather than 

an aesthetic movement limited to a specific place in time, is realized.  
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1    Språkbråtets mekanik  
Vad har hänt med poesin? Gutenberggalaxen är upplyst av flimrande skärmar och dikten har 

blivit papperslös. I samtidens digitala ekologi har språket lösgjort sig från bokens blad; dess 

bråte flyter istället förbi fönsterrutan och, som den konceptuella poeten Kenneth Goldsmith 

beskriver, ber om att få bli poesi.1 Texten är alltid redan skriven. Dikternas ord har istället 

stulits, klippts, klistrats och plattats ut, för att till sist rekontextualiseras och tilldelas nya syften.2 

Poesin förstådd som en reservoar av upphittat skräp och textuellt avfall förvrider skrivandet till 

en icke-kreativ akt; dikt positioneras i polemik mot uttryck och geniet är inte längre originellt. 

Beskrivningen markerar en experimentell form av poesi som framträder i slutet av 1900-talet 

under benämningen konceptuellt skrivande eller konceptuell poesi. Genom dess 

självproklamerade rötter i 1960-talets konceptkonst etableras denna poetiska form inom en 

avantgardistisk diskurs, då konsthistoriens experimentella impulser sammankopplas med nuets 

teknologier.3  

  Föreliggande uppsats syftar till att undersöka den konceptuella poesin som en avantgardistisk 

möjlighet i vår samtid, utifrån avantgardets affirmation av konstens kritiska radikalitet. Således 

följer frågan hur denna samtid bör karaktäriseras. I enlighet med Fredric Jameson kommer jag 

att beskriva den historiska situation som etableras under 1960-talets slut och fortskrider, som 

postmodern. Postmoderniteten beskrivs vanligtvis som ett slags förflutnas futurum där de eviga 

värdenas fantasm, av metanarrativ, objektiva sanningsanspråk och oändliga idéer om framsteg, 

konfronteras.4 Förankrad i vad Jameson betecknar som kapitalismens tredje maskinålder 

framträder här en samtida textproduktion präglad av simulacra, kriser och schizofreni. Ur denna 

kontextualisering är det möjligt att identifiera ett fruktbart problem. Jameson hävdar att 

uttrycket inte längre är möjligt eftersom dess fundament, det centrerade subjektet, är upplöst. 

Detta innebär även att förmågan till ideologisk kritik omöjliggjorts.5 Ett postmodernt 

avantgarde, såsom jag menar att den konceptuella poesin bör förstås, är därav en oxymoron. I 

denna situation, då poesi och konst reducerats till ett kluster av meningslösa plattityder, 

metaforer och citat, bär konstens nihilistiska betydelse på en självbekräftande karaktär. 

Diskussionerna kring det här narrativet omformar konstens materialitet till att anta denna 

 
1 Marjorie Perloff, “Konceptualistiska broar / digitala tunnlar: Kenneth Goldsmiths Traffic” i Differentiell poetik, övers. Anders Lundberg, 
Jonas (J) Magnusson & Jesper Olsson (Stockholm: OEI editör, 2012), 506. 
2 Kenneth Goldsmith, “Flarf and Conceptual Writing”, Poetry, Juli/Augusti 2009, 315-316. 
http://epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/whitney-intro.html [Hämtad 2019.11.14] 
3 Kenneth Goldsmith, “Conceptual Poetics” (2008).  
http://www.poetryfoundation.org/harriet/2008/06/conceptual-poetics-kenneth-goldsmith/. [Hämtad 2019.11.14] 
4 Sven-Olov Wallenstein, “Inledning: Vad var det postmoderna?” i Svar på frågan: Vad var det postmoderna?, red. Sven-Olov Wallenstein 
(Stockholm: Axl Books, 2016), 9-10.  
5 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, New Left Review. Vol. 1, No. 146, 1984: 58, 63, 86.  
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meningslösa form. Vi ställs inför valet att antingen bejaka konstens nihilistiska affirmationer 

eller avvisa samtiden, för att istället klamra oss fast vid metafysiska idéer om ahistoriska värden 

som i postmoderniteten inte längre existerar. Det handlar då om att skapa och synliggöra andra 

erfarenheter och tänkanden bortanför dessa antaganden, där konsten återigen tillskrivs 

reflexiva, kritiska och subversiva dimensioner. Det är mot bakgrund av denna utveckling som 

den här uppsatsen på nytt avser att ställa frågor om poesins kritiska radikalitet. Det är just den 

konceptuella poesins anspråk på meningslöshet och misslyckande som öppnar för ett tillstånd 

av apori; av okalkulerbarhet, oberäknelighet och frånvaro. Detta störningsmoment kommer i 

föreliggande undersökning att beskrivas i termer av vitt brus, utifrån det konceptuella 

skrivandets praktik, som ständigt är omgiven av pixlar, algoritmer och digitala nätverk. Det vita 

brusets förkroppsligande av språkliga avvikelser blottar därigenom en poetisk praxis som 

inbegriper moment av kritiska förskjutningar och språkliga frakturer.  

  Undersökningen kommer att skildra hur den konceptuella poesins kritiska radikalitet 

framträder som ett slags dubbelposition, då den uppehåller sig inom institutioner och på 

marknader, för att där införa och erfara moment av externalisering. Denna 

externaliseringsprocess yttrar sig genom en ständig konfrontation med det andra: en annan 

språklighet ger sig till känna då den konceptuella poesin skulpteras fram i en materialitet 

bestående av andras ord. Detta implicerar nya kollektiviserade sätt att bli poet, vilket pekar mot 

tänkanden som grundar sig på andra förståelser av subjektivitet. Således inskrivs ett element av 

anti-estetikens motsättning till naturliga språk, hermeneutik och enhetliga subjekt, via sabotage, 

avbrott och alternativa kunskapsformer, i det estetiska fältet. Teoretikern Marjorie Perloff 

lokaliserar det konceptuella skrivandet i en samtida oläsbarhet, då poeten blivit en 

dataprocessor och våra identiteter reducerats till anonyma telefonkoder och mailadresser.6 

Poeten framträder alltså som en icke-antropomorfisk röst, som genom metodologiska redskap 

och teoretiska raster anammar mekaniska approprieringar, plagiat och förfalskningar. Uttrycket 

förvrids till en negation av konstnärligt uttryck, då en polyfoni av röster, ofrivilliga läten och 

brus gestaltar andra (ohörda) erfarenheter. Genom det konceptuella skrivandets 

avantgardistiska position, menar jag att det är möjligt att tillskriva den konceptuella poesin en 

kritisk radikalitet som bildar ett subversivt tänkande i egen rätt. Denna kritiska radikalitet 

förstås då utifrån avantgardets subversiva metoder.  

 

 

 
6 Marjorie Perloff, Unoriginal Genius - Poetry by Other Means in the New Century (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 4.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka frågan om poesins mening, som subversiv praxis i 

bemärkelse av kritisk radikalitet, i en samtid där litteratur och konst tycks ha förlorat sin 

betydelse. Detta kommer att studeras genom försöket att återförena det konceptuella skrivandet 

med en kritisk radikalitet i samtidens postmoderna situation. Därigenom ämnar jag att påvisa 

hur den konceptuella poesins effekter resulterar i ett återvändande till avantgardistiska praktiker 

som också förmår förverkliga dem i vår samtid. Således framträder en förståelse av avantgardet 

som inte längre ställs i polemik mot nuet, vilket tycks synliggöra ett perspektiv varur samtida 

poesi besitter en subversiv funktion.  

 

Undersökningens centrala frågeställning är följande: 

1. Hur är det möjligt att förstå konceptuell poesi som en öppning mot ett avantgardistiskt 

uttryck i postmoderniteten? 

2. På vilket sätt kan denna öppning påvisa den konceptuella poesins potential till en kritisk 

radikalitet? 

 

1.3 Epistemologiska, metodologiska och poetiska utgångspunkter 
Den konceptuella poesin framträder, utifrån teoretikern Craig Dworkin, som ett epistemologiskt 

pussel vars enda utgång är en logisk tautologi där betraktarens raison d’être utmanas.7 Hur är 

det då möjligt att ta sig an sådana studieobjekt? Dikternas poänglösa neo-Dada-lekar, vars 

utmärkande egenskaper tycks vara tråkiga, okreativa och oläsbara texter, gör att en 

konventionell textanalys i detta sammanhang skulle vara kontraproduktiv i relation till den typ 

av poesi som här ska undersökas.8  

  Utifrån uppsatsen syfte kommer undersökningens metod därför att bestå av ett försök att 

iscensätta en dialog mellan tre konceptuella texter, från olika produktionshorisonter, och två 

tidigare avantgardistiska yttringar. Detta samtal kommer således att ta plats över historiens 

gränser. Därigenom ämnar jag belysa hur den konceptuella poesin bör förstås som en 

avantgardistisk strömning i postmoderniteten, och hur denna position möjliggör en kritisk 

radikalitet. Valet att inte förhålla mig till ett partikulärt poetiskt verk motiveras utifrån den 

konceptuella poesins teoretiska anonymisering av poeten, vars individuella förtjänster ter sig 

 
7 Craig Dworkin, “The Fate of the Echo” i Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing (Evanston, Illinois: Northwestern 
University Press, 2011), xxviii.  
8 Beskrivningen är hämtad från Marjorie Perloff. En viktig invändning är dock att hon, denna beskrivning till trots, ägnar större delen av sitt 
skrivande åt sådana läsningar som hon själv beskriver som poänglösa och omöjliga. Perloff, “Konceptualistiska broar / digitala tunnlar”, 488.  
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mindre intressant. Eftersom uppsatsens undersökning arbetar med ett bredare (anti)estetiskt fält 

är det av betydelse att ett flertal verk exemplifieras.  

  Den konceptuella poesin kommer i denna analys att lokaliseras inom ett fält präglat av 

chocker, trauman och bortträngda minnen som alla svarar på ett postmodernt tillstånd av kris. 

Denna domän förläggs därav i en postmodern tanketradition. Postmodernismen ska här inte 

förstås som den estetiska yttring som framträder under 1970- och 80-talen, utan som 

beskrivningen av en historisk situation som sammanfaller med ett visst skede av kapitalistisk 

utveckling och de filosofiska idéer som etableras i Frankrike under samma tid. 9 Denna 

idéströmning faller under beteckningen poststrukturalism, och etablerades genom tänkare som 

Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard och Michel Foucault. I 

poststrukturalismens diskurs cirkulerar begrepp som arkiv, skrift och skillnad, vilka senare 

kommer att utgöra en tydlig teoretisk utgångspunkt i konceptuell poesi. En djupgående 

redogörelse för det konceptuella skrivandets ”filosofiska” förankring faller utanför den här 

uppsatsens ramar. Istället kommer poesin här att betraktas som ett tänkande i sig, vilket också 

framträder som ett utmärkande särdrag för poesins kritiska radikalitet. Därför kommer 

utgångspunkten för postmodernitetens särart istället att skisseras med hjälp av Fredric Jamesons 

essä ”Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism” [1984]. Utifrån Jamesons 

definition är det faktum att vi lever i en postmodern samtid en del av den här uppsatsens 

teoretiska antaganden. Emellertid kommer Jamesons resonemang att kompletteras med 

konstteroretikern Hal Foster, som beskriver hur det postmoderna fältets kultur präglas av 

antiestetik. Antiestetiken förstås här som ett epistemologiskt brott från den moderna kunskapens 

arkiv, utifrån konstens postmoderna försök att dekonstruera modernismens anspråk på ursprung 

som en ahistorisk kategori. För att realisera detta inbegriper antiestetiken olika arter av 

motståndspraktiker i syfte att skapa nya representationsformer.10 Att lokalisera den 

konceptuella poesin inom en antiestetisk diskurs blir mitt försök att påvisa hur en 

avantgardistisk praktik har ett utrymme även i postmoderniteten. Det blir således nödvändigt 

att redogöra för avantgardets begreppsliga definition i den här uppsatsen. Här tjänar Foster som 

teoretisk utgångspunkt, vars definition av avantgardet formuleras i polemik mot den etablerade 

uppdelningen av historiskt avantgarde och neo-avantgarde som formuleras av litteraturkritikern 

Peter Bürger.11 Foster betonar istället hur Bürgers systematiska framställning döljer några av 

 
9 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 85.  
10 Hal Foster, “Introduction” i The Anti-Aesthetic - Essays on Postmodern Culture (New York: The New Press, 1998), xiii, xiv, xvi.  
11 Med utgångpunkt i Theodor Adornos estetiska teori genomför Bürger en uppdelning mellan ett historiskt avantgarde och neo-avantgarde. 
Det förstnämnda framträder innan andra världskrigets utbrott. Här inskrivs surrealismen, dadaismen och futurismen genom deras 
gemensamma anspråk på att återföra konst och liv. Neo-avantgardet etableras istället under efterkrigstiden och negerar, enligt Bürger, det 
historiska avantgardets projekt. Konstens mimetiska funktion, genom vilken den förmår mediera livet, har förtvinat. Peter Bürger, Theory of 
the Avant-Garde, övers. Michael Shaw (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), 57-58. 
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avantgardets mest vitala aspekter. Genom sitt korrektur av Bürgers avantgardistiska dialektik 

illustrerar Foster en förståelse av avantgarde som ligger närmare föreliggande uppsats teoretiska 

utgångspunkter. Avantgardet definieras då av kritiska konstnärspraktiker som besitter 

mimetiska och utopiska dimensioner. Genom att imitera kapitalismens förfallna värld 

förlöjligas hegemoniska strukturer. Vidare etableras även denna kritik mot det rådande genom 

olika utopiska framställningsarter av hur det inte får vara. Avantgardets performativa attacker 

innebär, enligt Foster, ett ständigt prövande av livets och konstens konventioner, snarare än ett 

försök att få dem att uppgå i varandra.12  Emellertid poängterar Foster att det snarare är neo-

avantgardet som för första gången förverkligar det historiska avantgardets projekt. Neo-

avantgardet förstås således som en heroisk slutpunkt på det historiska avantgardets ursprung. 

Denna fullbordan kan närmast beskrivas som hegeliansk, vilket avviker från den här uppsatsens 

teoretiska hållning. Jag menar istället att avantgardet, inom ramen för denna uppsats, bör förstås 

som en position i historien. Detta omtänkande motiveras genom konstaterandet att det först är 

när avantgardismens olika skeden blivit historiska som Bürger och Foster kan genomföra sina 

analyser. Avantgardistisk praktik utgör således förutsättningen till sin egen historiska 

efterverkan, som jag hävdar kommer att förverkligas på nytt i den konceptuella poesin. 

  Ett för denna uppsats centralt begrepp är skriften, som sammanlänkar Jamesons teori med 

konceptuell poesi.  Även om en utförlig redogörelse av begreppet inte kommer att genomföras, 

är det av betydelse att ge en övergripande förståelse för vad skriften innebär. Skriftbegreppet 

får en partikulär betydelse för 1900-talets poststrukturalistiska strömning i dess ambition att 

problematisera språkets ontologiska ställning och den konsekventa devalveringen av skriften 

såsom ett material som enbart stödjer idéers uttryck. Skriften uppmanas istället läsas som ett 

system av spår, av relationer som inte är närvarande i metafysisk bemärkelse, och som utgör ett 

subjektslöst villkor för kunskap och mening. I skriften decentraliseras fixerade meningar, 

genom en process som vidare destabiliserar gränsen mellan teori och litteratur. Detta innebär 

att skriften i sig är en meningsproducerande praxis. Här levandegörs texter i ett mer komplext 

tonregister, då bearbetning av det redan skrivna synliggör nya perspektiv i en polyfoni av text 

som tillåts tala emot sig själva och vidare tala med varandra. I postmoderniteten utskiljer 

Jameson ett skriftbegrepp som drabbats av schizofreni, vilket framhålls som ett tillstånd och 

inte bör förstås som en medicinsk diagnos. Historicitetens kris, som springer ur subjektets 

oförmåga att gestalta en samtida erfarenhet, framkallar ett tekniskt fel i lingvistiken vilket 

Jameson beskriver som ett slags driftavbrott mellan betecknande, namnet, och betecknat, ordets 

 
12 Hal Foster, The Return of the Real - Art and Theory at the End of the Century (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1996), 15-16. 
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begreppsliga innehåll, då det betecknade, såsom en effekt av mening, avbryts och inte längre 

relaterar till andra begrepp. Det är i detta sammanhang som Jameson beskriver hur konstverket 

har blivit text: där differentiering, sönderdelade undersystem och slumpmässiga impulser 

skapar nya sätt att tänka och erfara relation.13 

  Denna betoning har tydliga paralleller med en konceptuell poetik. I det konceptuella 

skrivandets antiestetik förskjuts högmodernismens tidigare utgångspunkt i verket till en 

allegorisk text som alltid redan är skriven.14 Detta moment av upphittad och återbrukad text 

speglar också den konceptuella poesins postmediala särprägel. Här framträder en närmast 

anakronistisk läsning av det konceptuella skrivandets begreppslighet som kan förstås genom 

Rosalind Krauss definition av postmedium. Krauss menar att konstens medium är föränderligt 

och historiskt betingat, och att denna föränderlighet hos konstens materiella förutsättningar 

innebär att exempelvis litteraturen bör ses som en möjlig egenskap hos varje konstnärlig praxis. 

Litteraturen är inte ett avgränsat fält för en specifik form av språkliga artefakter, då den 

förändras beroende på kontext. Konsttinget saknar således stabila egenskaper, det framträder 

som ett variabelt begrepp och texten utgör enbart en av dess aspekter.15 Denna hållning 

verifieras genom den vedertagna konsensus bland de teoretiker som på olika sätt behandlar 

konceptuellt skrivande, då Walter Benjamins Passagearbetet [Das Passagen-Werk] beskrivs 

som den konceptuella poesins grundskrift. Boken, som fått sitt namn från Paris inglasade 

gallerior, beskrivs som en text utan författare genom dess approprierande montage av citat, 

ansamlade mellan år 1927-1940, och som genom filosofiska lekar med avstånd, övergångar och 

vägkorsningar skapar egna textuella passager som samtidigt är fantasmatiska och historiska.16 

Således återfinns texter inom en konceptuell kanon vars upphovsmakare inte uttalat identifierar 

sig med det konceptuella skrivandets poetik. Detta sammanfaller med Craig Dworkins idé om 

att den konceptuella poesin bär på ett teoretiskt fundament, vilket innebär att en bok författad i 

samtidens Sverige skulle kunna ha mer gemensamt med Marcel Duchamps gröna ask17, än 

andra texter producerade inom samma geografiska och historiska horisont, vilket vidare 

befäster den här uppsatsens tolkning av avantgardepraktiker.18  

    Utöver den ambitiösa samling och katalogisering av konceptuell litteratur som Dworkin och 

Goldsmith genomför i antologin Against Expression präglas forskningsfältet vad gäller 

 
13 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 74-75. 
14 Foster, “Introduction”, xi. 
15 Rosalind Krauss, A Voyage to the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition (London: Thames & Hudson, 2000). 
16 Perloff, Unoriginal Genius, 25-28.  
17 Här åsyftas Duchamps verk Green Box från år 1934, en grön ask innehållandes 93 små pappersark bestående av anteckningar, skisser och 
dokument över idéer till diverse verk, varav vissa förblev idéer och andra förverkligades materiellt. Därav utgör idéerna här verket i sig. 
Françoise Le Penven, L’art d’écrire de Marcel Duchamp: À propos de ses notes manuscrites (Paris: Éditions Jacqueline Chambon, 2003), 
18.  
18 Dworkin, “The Fate of the Echo”, xxiii. 
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konceptuell poesi av ett mindre antal primära verk som alla befinner sig i skärningspunkten 

mellan teori och praktik. De viktigaste och mest omfattande studier som gjorts om den 

konceptuella poesin består av Marjorie Perloffs Unoriginal Genius [2010], som i sin tur 

åberopar Kenneth Goldsmiths idé om ett icke-kreativt skrivande, vilket senare kom att 

presenteras i Goldsmiths egen essäsamling Uncreative Writing [2011]. Craig Dworkin har 

vidare publicerat ett stort antal artiklar i ämnet. Ytterligare en antologi som i sammanhanget är 

värd att nämna är I’ll Drown My Book: Conceptual Writing by Women [2012] som 

sammanställdes av Vanessa Place, Caroline Bergvall, Laynie Brown och Teresa Carmody i 

syfte att vidga representationen av konceptuella poeter, i reaktion mot den kritik som riktades 

mot urvalet av texter i Against Expression. Place har vidare, tillsammans med poeten Robert 

Fitterman, publicerat Notes on Conceptualisms [2009] vars undersökning av konceptuell poesi 

tar sig uttryck genom en manifestliknande ansamling av aforismer, axiom och fragmentariska 

anteckningar. Följaktligen har fältet dominerats av nordamerikanska poeter och teoretiker. Här 

förekommer också röster som med tiden kommit att bli allt mer kritisk mot den konceptuella 

poesin, genom att likställa den med ahistorisk nihilism. Denna kritik framförs exempelvis av 

poeten Johanna Drucker som, efter att tidigare varit involverad i Dworkins, Goldsmiths och 

Perloffs verksamheter, nu beskriver hur den konceptuella poesin överskridit i en ny fas av 

institutionalisering som berövat den dess förmåga till kritik.19 Ett viktigt bemötande av 

Druckers resonemang förekommer i Michael Leongs artikel ”Conceptualism in Crisis: The Fate 

of Late Conceptual Poetry”, där Leong argumenterar för att den konceptuella poesin inte är slut, 

såsom Drucker formulerar det, utan snarare genomgår ett skifte från ett amerikanskt normativt 

centrum till en icke-västerländsk periferi.20 I en svensk kontext återfinns Lisa Schmidts 

litteraturvetenskapliga avhandling Radera. Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker 

[2018] som behandlar den konceptuella poesins arkivpräglade återbruksestetik, med 

utgångspunkt i verk vars tekniker inbegriper ett slags raderingsprocess genom att sudda, skära 

och förtära redan existerande texter. Slutligen bör det här tilläggas att den svenska tidskriften 

OEI, vars verksamhet har haft stor betydelse för den konceptuella poesins skandinaviska 

utveckling, har publicerat en rad tidskriftsnummer och konceptuella verk som på ett tematiskt 

plan ligger nära denna uppsats.   

 

 

 
19 Johanna Drucker, “Beyond Conceptualisms: Poetics after Critique and the End of the Individual Voice”, The Poetry Project Newsletter 
231, 2016. https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/drucker/Paris/PoetryNewsletter_IndVoice.pdf [Hämtad 2019.10.23] 
20 Michael Leong, “Conceptualism in Crisis: The Fate of Late Conceptual Poetry”, Journal of Modern Literature, Vol. 14, No. 3, Spring 
2018, 127. 
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1.3 Omkopplingar: komposition och material 
Det som står i centrum för uppsatsens undersökning är frågan om samtida poesis kritiska 

radikalitet. För att frågan ska kunna besvaras krävs ett visst moment av kartläggning för att 

förstå den konceptuella poesins relation till avantgardets subversiva praktiker. Analysens första 

del, KODAD MATERIA, tar sin utgångspunkt i skriftens materialisering och digitalisering, 

vilket kommer att observeras i den konkreta poesins tendenser som återaktiveras i den 

konceptuella poesin. Här kommer Jesper Olssons avhandling Alfabetets användning, Öyvind 

Fahlströms manifest och Steve McCafferys konkreta diktsvit Carnival [1977] att tillämpas. 

Därefter kommer konceptuellt skrivande att sättas i relation till konkretismens avantgardistiska 

yttranden med hjälp av poeten Eric Zboyes appropriering av Stéphane Mallarmés dikt Un Coup 

de Dés Jamais N’abolira le Hasard. Denna relation kommer att spåras med hjälp av utdrag ur 

Marjorie Perloffs Unoriginal Genius och Kenneth Goldsmiths Uncreative Writing. 

  I undersökningen andra del, SKRIFT PÅ DRIFT, kommer dialogen mellan konceptuell poesi 

och uppsatsens andra avantgardistiska strömning att iscensättas. Med utgångspunkt i Guy 

Debords Skådespelssamhället [1967] kommer relationen mellan konceptuellt skrivande och 

situationismen att undersökas. Även Perloff och Goldsmith kommer här att användas. Några 

grunddrag till det spektakulära tillstånd som präglar postmoderniteten, och som den 

konceptuella poesins kritiska radikalitet riktas mot, kommer först att skisseras. Det konceptuella 

skrivandets poetiska polyfoni och dess effekter kommer därefter att undersökas med 

utgångspunkt i parallellerna mellan situationismen och Ida Börjels konceptuella långdikt 

Konsumentköplagen [2008]. Här kommer även den konceptuella poesins dubbelposition att 

belysas som en förlängning av dess kritiska radikalitet.  

  Efter att ha påvisat den konceptuellt poesins plats i en aktiv avantgardistisk diskurs genom 

dess ständiga utbyte med avantgardets historiska strömningar, kommer undersökningens 

avslutande del, SYSTEMKRASCH: AVANTGARDE I POSTMODERNITETEN, att skriva in 

den konceptuella poesins avantgardism i en postmodern situation. Detta sker i polemik mot 

Jamesons utsagor. Här kommer Hal Fosters bok The Return of the Real [1996] och artikeln ”An 

Archival Impulse” att tillämpas som studieobjekt för att undersöka hur ett postmodernt 

avantgarde skulle komma till uttryck. Genom arkivet som (anti)estetisk figur belyses hur denna 

kritiska radikalitet skulle kunna karaktäriseras i postmoderniteten. Foster beskriver arkivet som 

kapitalismens soptunna varur det blir möjligt att, genom en konstnärlig praktik, skapa och 

återvinna informella arkiv för ofullständiga mot-minnen. Avslutningsvis kommer den 
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konceptuella texten Eunoia [2001] av Christian Bök att stå till förfogande för att belysa en 

poetisk praktik som utgör den plats varur delkapitlets begrepp omsätts och omformas.  

    Uppsatsens slutkapitel, FRÅN RAD TILL RYMD, kommer att belysa en förståelse av 

poesins kritiska potential utifrån avantgardets konceptuella situering i postmoderniteten. Detta 

får konsekvenser för hur poeten i den konceptuella poesin förstås (som ett intertextuellt 

assemblage av teknologier). För att vidare undersöka detta kommer det konceptuella 

skrivandets teoretiska förankring i Roland Barthes essä La mort de l’Auteur [1967] att åberopas. 

Uppsatsens resonemang kommer därefter att ställas i polemik mot Jamesons och Perloffs 

antaganden om poeten som en postmodern omöjlighet. Avslutningsvis följer en diskussion som 

återknyter till uppsatsens frågeställning.  

 

2  Det vita brusets poetik 
Utifrån uppsatsens syfte blir det nödvändigt att placera den konceptuella poesin i ett spektrum 

av andra konstnärliga tendenser, där experimentell användning av språkets materiella och 

kritiska funktioner öppnar för ett fält i överlappningen mellan teori och praktik. Dessa 

aktiviteter bör i sammanhanget förstås som avantgardism. Den konceptuella poesin vittnar om 

en poetisk kollektivism då olika röster samtalar med varandra över historiens gränser, vilket 

senare kommer att aktualiseras utifrån arkivet som en (anti)estetisk figur. Därför blir det 

problematiskt att i beskrivningen av dess rötter befästa ett dominerande narrativ, genom att 

fixera det konceptuella skrivandet i en specifik genealogi. Ett sådant försök att integrera den 

konceptuella poesins tendens i en etablerad tradition och dess linjära utveckling ter sig här 

fruktlöst, då detta snarare placerar konceptuellt skrivande i estetisk karantän. Istället ämnar jag 

att spåra effekterna av denna poetiska praktik och dess immanenta moment av störningar, 

meningsrubbningar, flertydigheter och paradoxer genom att iscensätta olika möten i ett kluster 

av konstnärliga praktiker. Det är emellertid en alltför komplex kontext för att kunna beskriva 

med anspråk på en helhetsbild. Dialogen som här uppförs kommer därför att utspela sig mellan 

konceptuellt skrivande och två avantgardistiska strömningar: konkret poesi och situationism. 

Urvalet motiveras utifrån det faktum att dessa två poetiska yttringar vanligtvis sätts på spel i 

teoretiska analyser av det konceptuella skrivandet. Här kommer den konceptuella poesins 

skriftliga effekter att synliggöras, utifrån förtingligande och omkastning. Detta kommer vidare 

att tjäna som en ingång för att observera på vilket sätt dessa strömningar aktualiseras på nytt i 

den konceptuella poetiken. Genom kartläggningen, fylld med omvägar och avvikelser, vill jag 
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visa att avantgardet och nuet inte behöver vara varandras motsatser. Vidare är det denna insikt 

som möjliggör en öppning för det konceptuella skrivandets kritiska radikalitet i samtiden. 

 

2.1 Kodad materia 
Under efterkrigstiden har orden blivit objekt och skriften förtingligats. Bland onomatopoetiska 

fraser och tomrumsrytmer har texten fått kropp. Denna poetiska utveckling tar form genom 

beteckningen konkret poesi. År 1953 författar den svenska konstnären Öyvind Fahlström [1928-

1976] det som kommer att beskrivas som strömningens manifest. I Hätila ragulpr på 

fåtskilaben - Manifest för konkret poesi 21 är poesin tryckt materia och poeten en manipulerande 

språkknådare som ska “krama språkmaterien”.22 Genom logotyper, ideogram, symboler och 

typografi blir språket ett skulpturalt material. Språkliga atomer omvandlas till poetiska aggregat 

av ikoniska kluster och begreppsliga konstellationer. Dikterna, definierade av Fahlström som 

bord utifrån sammansättningen av ”bokstäver” och ”ord”, drivs till gränsen för vad som är 

tolkningsbart, vilket vidare sätter representationens, uttryckets och förmedlingens möjligheter 

på spel. Detta maktkritiska myller av ogenomträngliga ord etablerar formens dominans över 

innehållet, på grund av en utopisk agenda som ämnar skapa en transnationell, panlingvistisk 

poesi för alla. Kenneth Goldsmith beskriver den konkreta poesin som ett slags grafiskt 

esperanto då diktproduktionens alster, såsom användbara objekt, motsätter sig uttryck.23 Om än 

den konkreta poesins yttringar etableras ett decennium innan det som Jameson kommer att 

betona som startpunkten för en postmodern situation förekommer här starka paralleller till den 

(anti)estetik som framträder i postmoderniteten. Språket såsom medium för subjektets 

erfarenheter uppfattas inte längre som naturligt eller neutralt. Utifrån denna kritik dras den 

konkreta poesin mot ett mer fragmentiserats subjektivitetsbegrepp som inte längre kan 

understödja etablerade modeller för estetisk uttolkning.24 Det är en hållning som också påverkar 

textens allt mer komplicerade relation till konstmarknaden: poesin ska betraktas – inte läsas och 

den ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Denna ökade tillgänglighet 

motsätter sig till viss del marknadens logik av utbud och efterfrågan. 

  I den litteraturvetenskapliga avhandling Alfabetets användning framhåller Jesper Olsson den 

konkreta poesin som ett landskap av oskarpa gränser till andra konstformer. Ett exempel som 

 
21 Titeln är hämtad från Nalle Puh och åsyftar den mening som Uggla skriver på gratulationskortet som Puh ska överlämna till 
födelsedagsbarnet I-or. Uggla hävdar bestämt att det står “Hjärtliga gratulationer och lyckoönskningar från Puh”.  
A.A. Milne, I-or firar sin födelsedag, övers. Brita af Geijerstam (Stockholm: Bonnier, 1976).  
22 Öyvind Fahlström, Hätila ragulpr på fåtskilaben - Manifest för konkret poesi (1953). 
http://www.fahlstrom.com/poetry/h%C3%A4tila-ragulpr-p%C3%A5-f%C3%A5tskliaben [Hämtad 2019.11.26] 
23 Kenneth Goldsmith, Uncreative writing. Managing Language in the Digital Age (New York: Columbia University Press, 2011), 59.  
24 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 63. 
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pekar mot detta fenomen är poeten Steve McCafferys serie Carnival: The Second Panel [1977] 

som består av 16 stycken konkreta dikter komponerade med hjälp av skrivmaskin på pappersark 

om 21,5 x 28 cm, som sedan bundits till bokform.25 Genom att uppmana läsaren att separera 

bokens sidor för att därefter montera upp dem till en väggpanel deltar också betraktaren i att 

förstöra boken som sådan.26 Poesin är inte längre bunden till trycksvärta och cellulosa, och 

litteraturen kan inte separeras från konsten. Den konkreta poesins yttringar ska således inte 

läsas, de ska ses. Likt den konceptuella poesin likställs den poetiska texten i konkretismen med 

ett tänkande, snarare än ett läsande.27 Det handlar om att, som Olsson betonar, omförhandla 

relationen mellan konst och verklighet, representation och presentation, utifrån idén om poesins 

materialitet, vars rötter lokaliseras i det historiska avantgardet.28 Ambitionen att konkretisera 

språket avtäcker det som ett assemblage av bokstäver, ljudvågor och bilder vars språkkluster 

blivit oläsbara.  

 
Fig. 1. Steve McCaffery, Carnival: The Second Panel: 1970-75 (Toronto: Coach House Press, 1977). 

 
25 McCafferys poesi, och i synnerhet Carnival, utgör återkommande studieobjekt för Marjorie Perloff. För vidare läsning av dessa analyser, 
se Marjorie Perloff, Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media (Chicago: University of Chicago Press, 1991).  
26 Fiona McMahon, ”Iconicity and Typography in Steve McCaffery’s Panel-Poems”, Revue LISA, Vol. V, No. 2, 2007, 134. 
27 Kenneth Goldsmith, ”Conceptual Writing: A Worldview” (2012).  
https://www.poetryfoundation.org/harriet/2012/04/conceptual-writing-a-worldview [Hämtad 2020.01.02] 
28 Jesper Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal (Stockholm: OEI Editör, 2005), 2.  
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Denna hållning innebär, enligt Olsson, en kritik mot hermeneutiken som leder till en förändrad 

förståelse av läsning och mening då konstverket inte längre är ett medium som förmedlar ett 

enhetligt subjekts erfarenheter och som bör uttolkas därefter.29 Läsaren tvingas därav in i en 

process av medskapande, då dikternas mening uppstår i läsakten. Den konkreta poesins modus 

av avvikelser, störningar och brus avlägsnar sig från det naturliga språket och närmar sig istället 

medieteknologiska nätverk. Olsson argumenterar för att denna rörelse möjliggör poetiska 

former av politiskt motstånd. I språkets materialisering sker en ständig kontaminering av ideala 

former som också upprätthåller ett nödvändigt mått av oförståelse.30 Liknande slutsatser 

uppenbaras i Fahlströms manifest:  “[…] eftersom tänkandet är beroende av språket blir ytterst 

varje angrepp mot den gällande språkformen ett berikande av de innötta tankebanorna”.31 På 

detta vis iscensätter Fahlström sönderdelandet av språkets tecken som sedan sammanfogas i 

nya konstellationer, vilket ifrågasätter språket som något naturligt och bestämt. 

Maktstrukturerna finns redan i språket. Detta innebär att en subversiv praktik måste rikta sig 

mot det icke-organiska och ofixerade: mutationer, smittor, konvulsioner, orenheter och 

främmandeskap. Den konkreta poesin framträder som en textuell kortslutning, bärande på 

vittnesmål om förtingligande och alienation i ett brus av punkter, skiljetecken och blanksteg. 

Det är ett ordvrängeri som får sin kritiska udd genom antihierarkiska och decentraliserade 

textmassor, vars dragningskraft riktar sig mot periferi, tystnad och frånvaro. Således går 

Fahlström till attack mot samtidens mimömolan [minsta möjliga motståndets lag] där språket 

reduceras till ett medium vars syfte är att förmedla subjektets inre erfarenheter. Språket ska 

frigöras från denna underkastelse genom sin egen materialitet, då visuella, sonora och taktila 

aspekter av texten frammanar nonsens, innovationer och sabotage i syfte att lösgöra det 

betecknande från det betecknade.  

  Orienteringen mot språkets materiella villkor genererar en konkretismens världsomspännande 

yttring som manifesterar sig i bokstavsarrangemang, partitur, poesiskulpturer, kinetiska texter 

och kollage. Fenomenet ställer Olsson i relation till konstfältets expansion under 1960-talet, då 

begrepp som genre, verk och form utmanas av praktik, text och process, vilket skapar 

upplösningen av olika konstformers särart. Här åberopas Marcel Duchamps kritik av den 

retinala konsten, John Cages total sound space och Allan Kaprows happenings.32 Vad som i 

sammanhanget då ter sig paradoxalt är när Jesper Olsson, mot slutet av sin avhandling, ställer 

sig frågan om vad som hände med 1960-talets avantgarde och där inte lyckas lokalisera dess 

 
29 Olsson, Alfabetets användning, 4, 19.  
30 Olsson, Alfabetets användning, 23.  
31 Fahlström, Hätila ragulpr på fåtskilaben - Manifest för konkret poesi. 
32 Olsson, Alfabetets användning, 6-7. 
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förankring i samtida poesi. Den konkreta poesin beskrivs istället som märkligt bortträngd, efter 

det poetiska kretsloppets slut år 1967.33 Jag menar istället att den konkreta poesins materialitet 

aktiveras på nytt i den konceptuella poesins kritiska projekt. Detta utifrån två aspekter: 

materialitet och digitalisering. En poetisk text som tycks påvisa detta fenomen är den 

konceptuella poeten Eric Zboyas appropriering av Stéphane Mallarmés dikt Un Coup de Dés 

Jamais N’abolira le Hasard [Ett tärningskast kan inte upphäva slumpen] från år 1897. Dikten, 

som i denna kontext används som ett exempel på ett approprieringsobjekt och därför inte bör 

betraktas som en konkret text, illustrerar det poetiska system som Mallarmé upprättar och som 

kom att radikalisera poesin under 1900-talet. En av textens mest centrala aspekter är att dikten 

befästs som ett tänkande i sig. Det vita pappersarket försvarar sig mot skrivaktens 

tankeoperationer genom att vara blankt, vilket för Mallarmé är förbundet med tomrummet 

mellan orden; glappet mellan ord och idé; tystnaden efter att ordens mening försvunnit. Detta 

blir ett sätt för Mallarmé att på nytt tänka vad poesi är bland ordens klingande ljudmateria. 

Mallarmés spatialisering av dikten genom typografiska strukturer öppnar för en annan poetisk 

läsart. Zboya utför istället en algoritmisk översättning av Mallarmés dikt i tre steg. I den första 

transformationen omvandlas typsnittet då bokstäverna ersatts av abstrakta geometriska figurer. 

Den andra varieteten består av att bokstäverna tryckts på arket två gånger, med en lätt 

förskjutning, vilket skapar en synvilla då orden tycks sväva ovanför pappret. I den sista 

uppställningen har Zboya låtit Mallarmés dikt bilda en digital algoritm som drar ut orden till 

abstrakta bilder. Abstraktionsformerna tillåter texterna att tala med varandra över tidsliga 

gränser och behandlar, på olika sätt, poesins möjligheter. Genom Zboyas översättningar mellan 

olika språksystem, bestående av bokstäver, geometriska ikoner och binära talserier, omvandlas 

bokens tvådimensionella yta till en tredimensionalitet där bild och text kolliderar med varandra. 

Momentet av tystnad, hålrum och glipor som Mallarmés dikt undersöker resulterar i en 

uppbruten syntax som i Zboyas text blir till visualiserade ljudvågor som leder ut i rymden. 

Således materialiseras poesins rumslighet.  

 
33 Olsson, Alfabetets användning, 466. 
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Fig 2. Stéphane Mallarmé, “Un Coup de Dés Jamais n’Abolira le Hazard” I Œuvres completes II, red. Bertrand 
Marchal (Paris: Gallimard, 2003): 382-383. 
 

 
Fig 3-6. Eric Zboya, Un Coup de Dés Jamais n’Abolira le Hasard: Translation in Higher Dimensions (New 
York: Ubu Editions, 2011): 96-98.  
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Den konkreta poesins antagande att ett naturligt, ursprungligt språk inte existerar innebär att 

skrivandet också är ett tänkande. Den poetiska akten tycks närmast bestå i att bevittna idéernas 

sönderfall för att plocka upp dem och gruppera dem i nya konstellationer. I den konkreta poesin 

lokaliserar Goldsmith, å ena sidan, aspekter av opak materialism, där bokstäverna blir till 

byggklossar som kan förflyttas, styckas och sammanfogas i nya kombinationer.34 Det är vidare 

just denna materialisering av språket som separerar det konceptuella skrivandet från 

konceptkonsten dematerialiseringsprocess, då språkets återmaterialisering utgör den 

konceptuella poesins premiss utifrån språkliga antaganden om orden som data och tryckt 

materia.35 Verkets upplösning i processer av typografi, symboler och logotyper öppnar, å andra 

sidan, för ett virtuellt rum. Den konkreta poesins materiella språkkonst resonerar, enligt 

Kenneth Goldsmith, med en samtida användning av språket i den digitala ekologin.36 En 

liknande koppling framträder även i Zboyas översättningar av Mallarmés kritiska 

lackmuspapper. Goldsmith påpekar att det framförallt handlar om en förankring av poesin i den 

multimediala skärmen som uppstår i samband med utvecklingen av globala datanätverk under 

1960-talet.37 Den konkreta poesin inväntar, i Marjorie Perloffs ordval, en digital poetik.38 Detta 

påvisar Goldsmith genom att beskriva hur en brasiliansk grupp av konkreta poeter, under 

namnet Noigandres [1958-1975], konstruerar manifestliknande listor över dikternas åtråvärda 

attribut, och där framställer en beskrivning av internets grafik, fyra decennier före dess tid. 

Fysiska karaktäristiska som blanksteg; kompositioners materiella element som utgörs av 

typografiska anordningar; organiska tolkningar av tid och rum; finfördelning av ord; 

expressionistisk emfas av tomrum och ett fokus på vision snarare än praxis, inbegrips alla i 

dessa dokument.39 Samtliga aspekter går att återfinna i Zboyas arbete. Poesin förvrids här till 

en grafisk gränsyta som samlar, omformar och visar information. Det är mot denna bakgrund 

som den konceptuella poesin inbegriper liknande arter av deltagande och appropriering som är 

direkt relaterade till den teknologiska miljön av digitala filer.40 Detta tycks visa på att 

teknologins virtuella utsträckningar inte alltid sammanfaller med immaterialiteter, då tekniken 

snarare är en del av fysiska kroppar. En fråga som emellertid väcks, när ordet omvandlats till 

 
34 Goldsmith, Uncreative Writing, 37.  
35 Dworkin, “Fate of the Echo”, xxxvi.  
Detta fenomen redogörs för av konstteoretikerna Lucy Lippard och John Chandler, som år 1968 beskriver hur konceptkonstens utsaga om 
konsten som idé som idé, leder till konstobjektets dematerialisering. Det fysiska verket har blivit ett metafysiskt instrument för en essentiell 
idé. Avvisandet av estetiska värden och konstobjektets konsekventa försvinnande försätter konsten i ett postestetiskt tillstånd, då konsten som 
idé förnekar det materiella konstobjektet. Konstnären har gått från att vara en skapare till att bli en tänkare, och konsten närmar sig sin egen 
upplösning då dess kritiska förmåga är av mindre intresse än dess genomförande av idén.  
Lucy Lippard & John Chandler, “Konstens dematerialisering” i Konceptkonst. Kairos 11 (Stockholm: Raster, 2006). 
36 Goldsmith, Uncreative Writing, 54-55.  
37 Goldsmith, Uncreative Writing, 58. 
38 Perloff, Unoriginal Genius, 12-13. 
39 Goldsmith, Uncreative Writing, 59. 
40 Dworkin, “Fate of the Echo”, xlii. 
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bildligt ting: vad är det som hänt med tinget? Ordtinget som ett slags subversiv byggkloss 

kommer att problematiseras utifrån den andra strömningen som återaktiveras i det konceptuella 

skrivande, då tingens mening omvandlats till förtingligade meningar. Detta kommer att 

undersökas nedan.  

 

2.2 Skrift på drift  
Genom den konkreta poesin har föreställningen om texten bild-ting blivit verklighet. I det andra 

och avslutande mötet som jag här ämnar frammana är det just tinget såsom bild som 

aktualiseras. Denna tematik markerar situationismens [Internationale situationniste] 

diagnostisering av samtidens spektakel som ett resultat av kapitalismens utveckling. Det 

spektakulära tillståndet innebär att varufetischismens fulländning omvandlats till samhällets 

immanenta logik.41 I syfte att sammanfoga konst och liv arbetar situationisterna med 

rekontextualiseringar och omvägar, för att iscensätta ett slags skriftens omkastning. Här 

framträder ett ständigt begär av att gå vilse - i geografin, i skriften och in i livet. En text som 

vanligtvis framhålls som situationismens teoretiska källa är La Société du Spectacle författad 

av Guy Debord i ett försök att teckna en karta över den nya världen. Samhället har blivit ett 

spektakel och allt som existerar framställs, visas upp och ställs ut i en visuell kultur; i 

skyltfönster och massmedier, på museum och stadens offentliga platser. Detta spektakel 

implicerar alltså en partikulär estetisk erfarenhet då konstverk och artefakter existerar på samma 

plats, såsom varor, och existensen som sådan, varat, har blivit en vara. Det är mot denna 

beskaffenhet som situationisterna vänder sig till ett antal subversiva praktiker, såsom 

détournement [omkastning] och dérive [drift]. På olika sätt bemöter situationisterna konstens 

och livets varufiering genom att söka sig bortom konstverket, i ett försök att överskrida gränsen 

mellan konst och banal vardag. Spektaklet benämns, i svensk språkdräkt, som ett 

skådespelssamhälle.42 Praktikerna som aktiveras för att överskrida denna situation aktualiseras 

 
41 Varufetischismen är ett begrepp som hämtas från Karl Marx, som beskriver det faktum att tinget blivit en vara på marknaden även innebär 
att det förvandlas till ett objekt med övernaturliga egenskaper. Marx benämner detta som ett sinnligt översinnligt ting, vilket ska förstås som 
en process av avmaterialisering. Det händer något med mänsklig sensibilitet då varans materialitet förändras. Dess mystiska karaktär såsom 
fetisch klistras på tinget och tar subjektet till fånga. Denna fantasmatiska kraft täcker över, förvränger och förtränger sociala relationer då 
subjektets autonomi, rörlighet och agens istället överförs på objektet. Det leder till att varornas mening blir utbytbara genom förtingligande 
bytesvärden: ett oändligt, gränslöst hur som helst. Marx beskriver detta som en allmän ekvivalens. Varat blir en vara eftersom varan kan bli 
vad som helst för vem som helst, när som helst. Meningarnas utbytbarhet innebär att alla meningar måste förlora mening, allt måste vara 
meningslöst för att sedan kunna få vilken mening som helst. Det är fetischens princip - inget är och allt kan (bli) vara.  
Karl Marx, “Varans fetischkaraktär och dess hemlighet” i Kapitalet: Första boken. Kapitalets produktionsprocess, övers. Ivan Bohman 
(Stockholm: Arkiv förlag, 2018): 62-73.  
42 På originalspråk beskriver Debord samhället som ett spektakel, vilket i den svenska översättningen istället kallas för skådespelssamhället. 
Det franska begreppet är hämtat från latinets speculum [spegel], som här betecknar skådespelssamhällets återspeglande, spektakulära, 
spekulativa och spektrala karaktär. Det är i ett svenskt sammanhang viktigt att anmärka att skådespelssamhället inte handlar om teater, utan 
istället om det spektakulära, överdrivna och vansinniga i kulturen som åsamkat ett slags nollställning av allt innehåll. Här blottas en 
visibilitetens överdrift genom ett ständigt överflöd av bilder. Att återspegla och att vara sammanfaller då med varandra i ett vara utan att vara, 
såsom spegelbilden är ett jag utan att vara jag.  
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på nytt i den konceptuella poesin. I syfte att förstå dessa praktiker blir det först nödvändigt att 

vidare uttömma skådespelets särart.  

  Debord beskriver skådespelet som en världsbild som har blivit verklig såsom det “verkliga 

samhällets innersta overklighet”.43 Det är en synlig negation av livet, som genom sin 

tautologiska natur cementerar ett självbekräftande system där hela världen förtingligas och 

förfrämligas.44 Detta sker då allt översätts i bilder, eftersom varan i varufetischismens särartade 

ackumulationsgrad inte längre kan ses som ett konkret objekt. Istället har den blivit bild, som i 

spektaklet blivit autonom från det som den ska representera, då bilderna ersatt mänskliga 

relationer.45 Det som sammanfogas är istället bilder utan koppling till det verkliga livet, går 

helheten förlorad.46 Debord framhåller denna förskjutning i termer av att vara har blivit 

detsamma som att ha, att ha är att synas vara.47 Utgångspunkten består i relationen mellan ting 

och mening; objekt och subjekt. Enligt marxistisk teori samverkar ting och mening som 

livssammanhang, vilket innebär att de inte kan separeras från varandra. Inom ramen för en 

kapitalistisk logik klipps bandet mellan mening och livsvärld, förstått som dess kontext av 

relationer.48 Detta ger upphov till en process av förtingligande som leder till skådespelets 

cementering. Tinget, som en värld vars bruksvärde bär hela dess världslighet, ersätts av ett 

bytesvärde.49 Mening tvetydiggörs och värde förvrängs till ett ting vars värld fråntagits det. Då 

bytesvärdet styr bruket tar dessa döda ting makten över samhället, i ett slags spektaklets 

ontologiska revolution: varan har blivit metafysisk. Detta får till följd att spektaklet omvandlar 

människor till spektaklets passiva åskådare, som i kollektiv konsensus reproducerar systemet. 

Såsom bild blir allt en inversion av sig självt, vilket innebär att bilderna är det icke-levande som 

kommer till liv.50 Det innebär att skådespelet utgör den enda gemensamma språkligheten, vilken 

Debord framhåller som en självsmickrande monolog där åskådaren återspeglar 

återspeglandet.51 Något händer således med den mänskliga sensibiliteten i denna process där 

det sinnliga ersätts av prylen, varför människor förburkas och ersätts då bytesvärdets dominans 

över bruket gör bytesvärdet brukbart.52 Den här ständiga våldsutövning innebär att det inte 

 
43 Guy Debord, Skådespelssamhället, övers. Bengt Ericsson (Göteborg: Daidalos, 2002), 22.  
44 Debord, Skådespelssamhället, 24-25, 53.  
45 Debord, Skådespelssamhället, 22, 26, 34. 
46 Debord, Skådespelssamhället, 31. 
47 Debord, Skådespelssamhället, 26.  
48 Trots relativt få referenser i Skådespelssamhället, hämtar Guy Debord detta resonemang från Georg Lukács läsningar av Marx, som 
presenteras i arbetet Geschichte und Klassenbewusstsein [Historia och klassmedvetande] från år 1923. För vidare läsning se: Georg Lukács, 
Historia och klassmedvetande - Studier i marxistisk dialektik, övers. Tomas Gerholm (Stockholm: Arkiv förlag, 1971).  
49 Debord, Skådespelssamhället, 42.  
50 Debord, Skådespelssamhället, 24, 42.  
51 Debord, Skådespelssamhället, 26, 28-29. 
52 Debord, Skådespelssamhället, 38, 53. 
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längre finns något annat att vara än en vara; att se är att bortse från spektaklets fundamentala 

konstitution såsom uppvisandet av bilder av bilden.  

  Spektaklet skapar ett behov av nya former av representation och estetik. Här framträder 

détournement som en situationistisk praktik som re-presenterar ting och texter genom att förse 

dem med nya funktioner och syften. Denna verksamhet lokaliserar Kenneth Goldsmith och 

Craig Dworkin i det konceptuella skrivandets återaktivering av situationistiska tekniker. 

Således skapas nya oförutsägbara situationer och erfarenheter.53 Situationen, vars förgängliga 

karaktär avslöjar relationen mellan dåtid och framtid i ett ogripbart och icke-begripligt här och 

nu, blir en katalysator för social förändring genom vardagens omorientering. Är det möjligt att 

genom denna infallsvinkel läsa samman en samtida konceptuell poesi med situationismen, 

såsom Goldsmith och Dworkin förespråkar? Ett exempel som bekräftar denna ståndpunkt är 

Ida Börjels konceptuella långdikt Konsumentköplagen: lyrik juris. Texten består av 99 

paragrafer, vars rubriker, bilagor och fotnoter är hämtade från den svenska konsumentköplagen, 

ett standardavtal mellan köpare och säljare. Lagen, såsom det mest objektiva, träder här i kraft 

som en performativ akt som aktiveras utifrån förflyttningen av information från lagboken till 

poesiarket. Dikten är en text som vill vara lag. I Börjels diktning beskrivs lagen som något 

autonomt, en tidlös entitet som “hänger i sina egna begreppsknippen”.54 Den framträder alltså 

i ett snårigt regelsystem som får konsekvenser för hur subjekt och objekt, åskådare och ting, 

kan förstås, utifrån lagens förmåga att avgöra vad som är möjligt att säga i en specifik språklig 

situation. Där är människan en konsument utan individualitet, vars mänskliga rättigheter har 

reducerats till konsumentens rättigheter. Att undersöka egen politisk agens innebär här att syna 

konsumenten. I enlighet med Debords teoretiska redogörelse betonas det faktum att 

homonymerna “att handla”, såsom konsumtion och aktion, och “(att) vara”, såsom existens och 

produkt, kan inte längre separeras. Utgångspunkten i Börjels poetiska undersökning 

sammanfaller med situationistiska antaganden om verklighetens och livets bild-blivande:  

 

 
53 Goldsmith, Uncreative writing, 36-38. Dworkin, “Fate of the Echo”, xi. 
54 Ida Börjel, Konsumentköplagen (Stockholm: OEI Editör, 2008), 91. 
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Fig. 7. Ida Börjel, Konsumentköplagen (Stockholm: OEI Editör, 2008), 148-149. 

 

Det är emellertid inte enbart teoretiska antaganden om spektaklet som i detta sammanhang är 

anmärkningsvärt. Konsumentköplagens poetiska laboration resulterar i vad som skulle kunna 

beskrivas som en juridisk détournement i egenskap av en poetisk rekontextualisering som 

släpper fram det som inte får synas. Begreppen vänds upp och ned; vrids ut och in i textens 

undersökande frågeprocess om språk och makt som på olika sätt leker med förnuftet. 

Kapitalismens egen vokabulär vänds emot sig själv, medan poesin tillåts ta plats i det befintliga, 

som existerar utanför bokens sidor. Därigenom transformeras den plats där vi redan alltid 

befinner oss. Det handlar om att läsa fram poetisk mening i poesi som saknar mening, eller som 

Marjorie Perloff formulerar det: “to make sense of nonsense”.55 Poesins syfte blir till ett slags 

störningsmoment, ett vitt brus, som insisterar på språkets materialitet då tankeprocesser 

visualiseras, vilket här tar sig uttryck i marginalens dialoger mellan köpare och säljare, som 

kommer att beröras vidare nedan. Denna akt utmynnar i försöket att tänka samband mellan det 

som saknar förbindelser med varandra, i dikternas osammanhängande språkhögar. 

Konsumentköplagens inventerande uppräkning genererar formuleringar som ter sig 

 
55 Marjorie Perloff, “Duchamps konceptuella poetik” i Differentiell poetik (Stockholm: OEI Editör, 2012), 374. 
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osammanhängande och ibland brister i grammatisk korrekthet. Denna karaktäristik framträder 

exempelvis i en paragraf som diskuterar spekulationen och kronan:  

 

 
Fig. 8. Ida Börjel, Konsumentköplagen (Stockholm: OEI Editör, 2008), 36-37.  

 

I texten har människan har kluvits itu: hennes identitet fixeras antingen som köpare eller 

säljare.56 Det resulterar i vad som närmast kan betraktas som ett slags instruktionsbok för hur 

transaktioner mellan säljare och köpare ska genomföras. I mötet mellan dem synliggörs en 

störning som sprider sig i alla riktningar: språket invaderas av vardagstal, liv, sentimentalitet, 

osäkerhet och brus. Köparen beskrivs, å enda sidan, som en varelse på ständig drift i blindo, 

hand i hand med missnöjesproduktionen.57 Dennes erfarenhet präglas av skräck och glömska.58 

Säljaren är, å andra sidan, en personifikation av nihilism och lättja.59 Mot bakgrund av detta 

regelsystem iscensätts en dramaturgisk uppgörelse i dialogen som förs i bokens marginaler: 
 

 
56 Börjel, Konsumentköplagen, 23. 
57 Börjel, Konsumentköplagen, 124. 
58 Börjel, Konsumentköplagen, 151-153.  
59 Börjel, Konsumentköplagen, 52-55. 
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Fig. 9. Ida Börjel, Konsumentköplagen (Stockholm: OEI Editör, 2008), 132-133.  

 

Konsumentköplagens paralleller med Debords tänkande framträder i såväl form som innehåll 

utifrån resonemangen som redogjorts för ovan. Debord betonar vidare att détournement innebär 

en våldsam omkastning av relationen mellan begrepp och deras landvinningar, då fragment 

blivit självrefererande genom att lösgöras från alla dess kontexter för att istället utgöra ett anti-

ideologins språk.60 Här påtalar Debord plagiatets nödvändighet utifrån det sätt på vilket 

détournement återför kritiska slutsatser från det förgångna till ett subversivt område.61 Jag 

menar att detta aktiveras på nytt i en konceptuell text såsom Börjels. Den kritik som här 

aktiveras kan även beskrivas med hjälp av termer från Hal Fosters förståelse av avantgardets 

mimetiska dimension. Konsumentköplagen realiserar ett slags förlöjligande av kapitalismens 

varulogik. Det som sätts på spel är det vardagliga livets metamorfos: redan existerande ting får 

nya namn, idéer och texter styckas i syfte att med deras lemmar komponera något annat. Det 

blir till en akt av att desorientera sig i syfte att bejaka erfarenheten av att inte veta. Goldsmith 

visar hur den konceptuella poesin, genom att placera icke-poetiska material och kontexter i dess 

poetiska väv, skapar en alternativ psykogeografi då ett språkligt icke-vetande affirmerar 

 
60 Debord, Skådespelssamhället, 143, 145. 
61 Debord, Skådespelssamhället, 144-145. 
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ovetskapens negativa impuls. Psykogeografin förekommer hos situationisterna som en 

begreppslig beskrivning, då det i psykogeografin upprättas en ny urban kartografi genom begär 

och intuition som centrala riktmärken, snarare än partikulära gator och torg, genom fantasin, i 

syfte att utforska psykiska och emotionella flöden. Det handlar om att ta semester från 

vardagens spektakel och bege sig ut på drift, för att förnya urban erfarenhet. Vidare betonar 

Goldsmith samtidens digitala ekologi, som ett slags virtuellt korollarium till Debords urbanism. 

Staden är för situationisterna en ekologi, en serie nätverk som besitter potential till meningsfulla 

utbyten och möten, och detta moment av social morfologi definierar den situationistiska driftens 

egen logik.62 Denna drift återväcks i det konceptuella skrivandets föreställda materialiseringar 

av dataflöden som fyller luften med ett odifferentierat språkbråte, kluster av ljud och bokstäver, 

som flyter omkring på städernas gator. För situationisterna kan kulturens mening endast 

realiseras genom att negera kultur såsom en separat sfär, för att istället förverkliga den genom 

teori och praktik förankrad i kritiken av samhället. Kulturens förfall antar således en annan 

betydelse; formernas förstörelse och det kommunicerbaras upplösning får en affirmativ 

innebörd.  

  Situationisternas agenda bestod av att etablera ett slags situationernas vetenskap som svarar 

spektaklet. Konsten kunde på så sätt bidra till att konstituera en situation där det är möjligt att 

uppfinna nya passioner, snarare än att uttrycka den gamla världens begär, och därigenom 

förlänga livets gränser. Konsten, som estetisk strategi mot ett ekonomiskt system, blir ett brott 

inom språket, som bryter mot spektaklets förvrängning genom ett annat sätt att förvränga; ett 

slags bildernas motbilder. Detta markerar en klassisk avantgardistisk hållning som i den 

konceptuella poesin omvandlas till ett slags icke-intervenerande språkpraktik, där det 

mekaniska skrivandet är synonymt med förflyttningar av information, textmassor, över avstånd. 

Jag menar emellertid att den konceptuella poesins användning av situationistiska omkastningar 

även motsäger vissa aspekter av Debords teoretiska slutsatser. Omkastningarnas strävan efter 

ett slags varans avfetischering, genom konsten, tycks närmast befästa fetischeringen av de 

konstnärliga produktionsmedlen i sig då processer, kontexter och idéer också är varor av 

information. I Notes on Conceptualism beskriver poeterna Vanessa Place och Robert Fitterman 

konceptuellt skrivande och dess uppkomst i en kapitalistisk verklighet. Kapitalismen 

omvandlas till den konceptuella poesins medium.63 Maskinen som driver den konceptuella 

poesins konstruktion rör sig i den procedurala loop som cirkulerar kring marknadens behov och 

 
62 Goldsmith, Uncreative writing, 39-41. 
63 Vanessa Place & Robert Fitterman, Notes on Conceptualism (New York: Ugly Duckling Presse, 2009), 32.  
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konsumentens efterfrågan.64 Detta kan observeras genom att uppmärksamma Börjels 

Konsumentköplagen såsom en kritik av samhällets varulogik som tillgängliggörs genom att 

själv utgöra en vara; en bok med ISBN-nummer, produktionsavgifter och inköpspris. Bokens 

egen konstitution implicerar till viss del ett moment av dubbelkritik: genom att själv 

förskoppsliga de strukturer som kritiseras inbegriper texten strategier som synliggör 

kapitalistiska strukturer och, som Place och Fitterman påvisar, omvandlar dem till sitt eget 

medium. Situationismens försök att sammanföra konst och liv blir ett sätt att på nytt förse 

konsten med politisk agens i syfte att överskrida dess varufiering. Emellertid är det kanske just 

textens processer, kontexter och idéer som utgör de ramvillkor som förser den med förmågan 

att peka bortanför sig själv. Det tycks korrespondera med det konceptuella skrivandet då 

poetikens regelverk blir en förutsättning för att närma sig det opersonliga, polyfona bruset. 

Begäret att vara en del av verkligheten, att ha det verkliga tinget, innebär att idén snarare 

cementerats som verklighetens fundament, istället för att verkligheten utgör idéernas premiss. 

Således befäster det, som nu motsätter sig varufieringen, ett slags fetischering av skriftens 

produktionsmedel som tillåter texten att vända sig tillbaka mot sig själv, eller snarare blotta den 

mångfald av själv som konstituerar den poetiska textens kollektivism.  

 

2.3 Systemkrasch: avantgarde i postmoderniteten 

När den konceptuella poesin nu skrivits in i en avantgardistisk diskurs framträder en 

fundamental fråga: kan det finnas ett avantgarde i postmodernismen? Om detta är möjligt: är 

det meningsfullt att tala om en samtida experimentell konstnärspraktik som avantgarde i 

postmodernismens kulturella formation? Det konceptuella skrivandet tycks påvisa att en 

postmodern avantgardism kan bistå med ett utrymme i vår kulturella kontext där 

motståndspraktiker blir möjliga. Denna uppfattning är emellertid inte en självklarhet. Fredric 

Jameson framhåller de konstnärliga processer som framträder i postmoderniteten som inkapabla 

att gestalta den egna samtida erfarenheten. Upplösningen av metanarrativ och personlighetens 

frånvaro leder vidare till en motsättning mot uttrycket som sådant, eftersom att det enligt 

Jameson i modernistiska såväl som avantgardistiska praktiker, alltid är förankrat i ett enhetligt 

subjekt.65 I enlighet med föreliggande uppsats, som i polemik mot etablerade teorier om 

konceptuell poesi som formuleras av Marjorie Perloff, Craig Dworkin och Kenneth Goldsmith, 

ämnar att placera in konceptuellt skrivande i postmoderniteten, är Jamesons betoning av central 

 
64 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 33. 
65 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 68-69. 
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betydelse. Den samtida oförmågan att gestalta subjektiv erfarenhet förkroppsligas i den 

konceptuella poesin genom ständiga historiska allusioner, approprieringar av andra röster och 

emfaseringen av uttryckets negationer. Genom att motsätta sig hermeneutikens uttolkningar 

frammanas ett slags negering av uttrycket som består i akten av att manipulera, förflytta och 

sammanfoga det redan skrivna. Detta fenomen ter sig svårt att separera från den konceptuella 

poesins irrgångar genom historien. Perloff argumenterar exempelvis för hur konceptkonstnären 

Marcel Duchamp lägger grunden för det som senare kommer att benämnas som en konceptuell 

poetik, då hon beskriver hur konceptuell poesi utgör en logisk fullföljd av Duchamps 

readymades.66 Här betonar Perloff själv det faktum att Duchamp föregriper en postmodern 

poetik som förnekar jaget som organiserande princip, löser upp gränser mellan text och kontext 

samt återger information snarare än att skapa nya texter.67 Även Goldsmiths konceptuella 

infallsvinkel dras mot Duchamp, då icke-kreativa skrivandepraktiker föregrips av förvåningen 

över att Duchamps approprierande tekniker ännu inte tagit litterär form.68 Frågeställningen 

väcks i ”Paragraphs on Conceptual Writing”, som publiceras år 2007, och som i sig tar sig 

uttryck just genom Duchamps metod. Texten är ett ordagrant återbruk av konceptkonstnären 

Sol LeWitts ”Paragraphs on Conceptual Art” från år 1967. De få ändringarna som gjorts är att 

ord som ”konst” och ”konstnär” ersatts av ”författare”, ”text” och ”skrivande”. Vidare präglas 

Perloffs, Dworkins och Goldsmiths arbeten av återkommande referenser till Walter Benjamins 

Passageverket och Oulipo69, vars s+7-metod här blir ett vanligt förekommande exempel. S+7 

åsyftar en teknik där textens substantiv lokaliseras i en ordbok varpå det ersätts av det sjunde 

substantivet nedanför det ursprungliga, för att därigenom utarma en litteratur präglat av det 

skrivande subjektets preferenser.70 Vad som här blir tydligt är att teorier kring konceptuell poesi 

är genomsprängd av filosofiska, estetiska och litterära referenser som ofta ter sig paradoxala 

och ibland också inkonsekventa. Avsaknaden av ett homogent teoretiskt perspektiv motiveras 

utav försöket att lösgöra närläsningen från nykritikens antaganden om poesins autonomi. Istället 

för att använda poesin för att illustrera en vetenskaplig tes ämnar teoretiker som Marjorie 

Perloff uppmärksamma skillnader som tillåter poetiska texter att säga något på ett annat sätt. 

Med utgångspunkt i Duchamps idé om det infratunna, vilket anspelar på tillbakavisandet av 

 
66 Perloff, “Duchamps konceptuella poetik”, 376. 
67 Perloff, “Duchamps konceptuella poetik”, 383. 
68 Kenneth Goldsmith, ”Paragraphs on Conceptual Writing” (2007). 
https://www.poetryfoundation.org/harriet/2007/05/paragraphs-on-conceptual-writing [Hämtad 2020.01.02] 
69 OuLiPo är en akronym för Ouvroir de littérature potentielle [verkstad för potentiell litteratur], vilket betecknar en grupp av konstnärer, 
författare och matematiker som etableras i Paris under början av 1960-talet. Med hjälp av regler, formler och förutbestämda regler för litterärt 
skrivande strävade man efter att etablera en poetik vars slumpmässiga utformning var oberoende det skrivande subjektet. Här var författaren 
Georges Perec aktiv, vars verk som ofta återkommer i Perloffs, Dworkins och Goldsmiths texter som ett historiskt exempel på konceptuell 
litteratur.  
70 Marjorie Perloff, ”Oulipofaktorn. Den procedurala poetiken hos Christian Bök & Caroline Bergvall” i Differentiell poetik, övers. Anders 
Lundberg, Jonas (J) Magnusson & Jesper Olsson (Stockholm: OEI Editör, 2011), 430. 
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metaforer och generaliseringar till förmån för en radikal icke-identitet mellan kropp och dess 

avsöndring, läses ljudmönster, former, syntax och allusion samman med kontext och 

ramvillkor.71 

  Det som Jameson tycks påpeka i sin essä är att avantgardet inte går att återfinna i 

postmoderniteten. Detta eftersom att idén om ett estetisk uttryck är förankrat i ett modernt 

subjekt som inte längre existerar, då samtidens fragmentarisering frammanat ett schizofrent 

subjektivitetsbegrepp.72 Bland simulacra, mutationer och spår produceras det i 

postmoderniteten en textform vars imperativ beskrivs av Jameson som ett påbud att växa nya 

organ; att expandera kroppar och sensorium för att uppnå nya, omöjliga dimensioner.73 Jag 

menar att den konceptuella poesin frammanar detta genom att skapa nya tänkanden och 

därigenom även nya sätt att bli poet på. En poet som fortfarande existerar, men som inte längre 

antar sig vara poesins ursprung. Perloffs desperata försök att i det konceptuella skrivandet 

återhämta poeten från sin postmoderna upplösning, i polemik mot Jameson, är just det som 

också placerar den konceptuella poesin i en postmodern kontext, genom dess reaktion mot 

postmodernitetens särart.74 Det handlar således inte om att underordna den konceptuella poesin 

en postmodernistisk estetik, utan att observera och synliggöra hur det konceptuella skrivandet 

springer ur reaktionen mot en postmodern situation. Som tidigare påpekat, är det emellertid inte 

möjligt att stödja sig på Jameson för att återfinna avantgardistiska praktiker i postmoderniteten. 

Därför blir det här nödvändigt att återvända till Hal Fosters förståelse av avantgardismens 

utrymme i postmoderniteten, i syfte att lokalisera avantgardistiska yttringar i samtida 

konceptuell poesi. 

 

2.3.1 Arkiv, allegori, algoritm 
Med utgångspunkt i betoningen av den konceptuella poesin som en reservoar av textuellt avfall 

kommer dess avantgardistiska anknytningar att undersökas med hjälp av arkivet som 

(anti)estetisk figur. Poesins ansamlade material beskrivs av Goldsmith som upphittat skräp, 

utifrån dess devalverade status i senmoderniteten.75 Betoningen faller i linje med Hal Fosters 

beskrivning av avantgardistiska praktiker. I The Return of the Real framträder, genom Fosters 

resonemang, konstnärlig verksamhet som ett trauma vars effekt träder i kraft i historien. 

Efterkrigstidens experimentella konstnärer, i Nordamerika och Europa, återvänder till 

 
71 Lundberg, Anders & Magnusson, Jonas (J). “Förord” I Differentiell poetic av Marjorie Perloff, övers. Anders Lundberg, Jonas (J) 
Magnusson & Jesper (Stockholm: OEI Editör, 2011), 10-11.  
72 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 63.  
73 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 80. 
74 Perloff, Unoriginal genius, 19. 
75 Perloff, “Konceptualistiska broar / digitala tunnlar”, 504. 
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sekelskiftets avantgardistiska anordningar av kollage, readymade och assemblage, genom en 

kritisk medvetenhet om konstnärliga konventioner och historiska villkor. Följaktligen etableras 

en självreflexiv praktik som utmanar nuets status, vilket Foster menar kräver en ny genealogi 

som problematiserar avantgardets förflutna och understödjer dess framtid.76 Denna genealogi 

återupprättar den konstnärliga praktikens traumatiska funktion. Det avantgardistiska verket är 

ett trauma, då det träder i kraft såsom en reva i sin samtida föreställningsvärld. Det är således 

aldrig historiskt effektivt i sitt initiala ögonblick, dess samtid inte är redo att ta emot verket. 

Antaganden om avantgardets eget misslyckande, som förföljt dess verksamhet genom historien, 

möjliggör på nytt dekonstruktionen av strukturella hegemonier.77 Istället är avantgardismens 

konstarter något som existerar bortom före och efter, orsak och verkan, ursprung och repetition. 

Momentet av upprepning i avantgardistiska händelser fördjupar istället traumat genom en 

immanent och allegorisk performativitet, som här besitter en paradoxal temporalitet: den 

återvänder från framtiden.78  

  I Notes on Conceptualism betonar poeterna Vanessa Place och Robert Fitterman det 

konceptuella skrivandets allegoriska karaktär utifrån dess försök till att säga det som inte kan 

sägas.79 Begreppet prosodi används för att beskriva ansamlingen konceptuella tekniker, 

bestående av kollage, pastisch, citering, dokumentation och appropriering, som materiella 

objekt vars allegoriska syfte är att skapa tingets avobjektifiering. Därigenom överbryggas 

glappet mellan objekt och begrepp, som Mallarmé tyckte sig påträffa i Un coup de dés.80 Den 

konceptuella poesins allegoriska aspekt framhålls av Place och Fitterman som ett moment av 

icke-produktion i spänningen mellan lek och arbete.81 Poesin är en ruin mellan ting och idé; en 

souvenir och ett samlingsobjekt. Det allegoriska skrivandet framträder som ett slags process av 

förkroppsligande av levande vävnader av citat. Detta förkroppsligande beskrivs som 

misslyckandet, där nuet skrivs i riktning mot framtiden.82 Misslyckandet är alltså den 

konceptuella poesins mål och strategi som tränger in i texten och bjuder in läsaren att 

hallucinera ett slags reparation av det politiska systemets nederlag och mänsklighetens fiasko. 

Språket verkar återigen som ett vittne, som memorerar och undantränger minnen av det 

förflutna.83 Orden är det öppna såret, det är misslyckandets plats där tingen tillåts att skrika. 

Place och Fitterman betonar att den konceptuella poesin som sådan är en kris.84 Den 

 
76 Foster, The Return of the Real, 1-5.  
77 Foster, The Return of the Real, 24. 
78 Foster, The Return of the Real, 29. 
79 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 15. 
80 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 18-20. 
81 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 34. 
82 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 42. 
83 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 24, 27, 56. 
84 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 57. 
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konceptuella textproduktionens utveckling framträder i en repressiv marknadsekonomi, då den 

kapitalistiska logiken absorberat allt och blivit ett medium i sig.85 På så vis implicerar 

meningens kris det betydelselösas kris. Den konceptuella poesin bemöter detta tillstånd genom 

den allegoriska processen där varuobjekten omvärderas genom att öppna tingen för en oändlig 

mängd (konceptuella) läsarter.86 Texten är det betecknande, ett visuellt objekt, partitur, 

performance och narrativ behållare, och som vidare besitter en total avsaknad av singulär röst, 

tematisk konstant och distinktion.87  

  De allegoriska praktikerna beskriver Hal Foster som idiosynkratiska undersökningar av 

figurer, föremål och händelser i modern konst, filosofi och litteratur, vilka förankras i en 

konceptuell estetik och betonas som en arkivistisk impuls som är aktiv i texten.88 Konsten i den 

digitala tidsåldern, menar Foster, söker göra försvunnen historisk information fysiskt 

närvarande, genom hittade material, i vad som närmast kan beskrivas som ett slags tidslig 

readymade med hjälp av inventering, samling och delningar. Vad som står i centrum för det 

som här beskrivs som ett slags détourné i riktning mot alternativ kunskap och mot-minnen, är 

arkivet som riktar sig mot det fragmentariska och obestämda; spåren och frånvaron; mutationer 

av anslutningar och nedkopplingar i en rhizomatisk logik.89 Skapandet av nya förbindelser 

genom att relatera, understryker arkivets innehåll som både funnet och konstruerat, faktiskt och 

fiktivt, offentligt och privat.90 Därigenom öppnas ett rum för rörelser och tänkanden som sprider 

idéer.91 Metodologin har sitt fundament i åtagandet att sammanfläta det som inte kan 

sammanflätas i en mängd förskjutningar som bryter mot etablerade hegemonier. Det är i dessa 

motarkiv som Foster lokaliserar avantgardistiska praktiker, då (anti)estetiska modeller tillskrivs 

politiska konsekvenser när konsten återgår till dessa radikala praktiker.92 Arkivet blir ett slags 

kapitalismens soptunna, där återvinningen av redan existerande material bildar en konstnärlig 

ekvivalens till vetenskapens osäkerhetsprincip.93 Det förflutna framträder som något 

ofullständigt, därav undersöker arkivet ett bortträngt förflutet för att närma sig det som återstår 

av nuet, då utgrävningsplatsen omvandlas till byggplats genom återbruk: felslagna visioner blir 

 
85 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 32. 
86 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 36-38. 
87 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 47. 
88 Hal Foster, “An Archival Impulse”, October, No. 110 (2004), 3. 
89 Foster förhåller sig till Michels Foucaults definition av arkivet, vilket frångår den här uppsatsens teoretiska inriktning. Därför är en kort 
redogörelse för denna definition nödvändig. Foucault använder arkivbegreppet för att beteckna en performativ lag för vad som kan sägas i 
polemik mot idén om ett historiskt a priori, utifrån arkivets funktion som systemet som styr utsagornas uppträdande och som därigenom 
bestämmer vad som är möjligt att säga. Detta kan förstås som det skrivna språkets, skriftens, hegemoni. Detta leder till frågor som berör vem 
som har tillgång till arkivet, vad som kan arkiveras och vad händer med det som inte låter sig arkiveras. Michel Foucault, “Det historiska a 
priori och arkivet” i Vetandets arkeologi, övers. C G Bjurström (Stockholm: Arkiv förlag, 2002): 163-169.  
90 Foster, “An Archival Impulse”, 4-6. 
91 Foster, “An Archival Impulse”, 7. 
92 Foster, “An Archival Impulse”, 9-10. 
93 Foster, “An Archival Impulse”, 12. 
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till möjligheter för nya former av sociala relationer.94 När Goldsmith beskriver det poetiska 

språket som upphittat skräp är det således i denna soptunna som han hittar poesins texter. 

  Hur omsätts då detta i praktiken? Det konceptuella skrivandet förlänger, genom sina praktiker, 

arkivets räckvidd genom att synliggöra det som inte anses värt att se utifrån en vokabulär vars 

registreringsform traditionellt sätt neutraliserar kritiska perspektiv. Craig Dworkin betonar det 

faktum att texten i den konceptuella poesin skapar en kontext som andra skrifter står i relation 

till.95 Dess praktiker opererar mot en bakgrund av metoder som inbegriper delande, 

appropriering och plagiat.96 Det är en konstnärlig produktion som är orienterad mot texter, 

genom att referera till annat skrivande, för att behandla skrivandet i sig snarare än skrivande-

praktiken som ett medel i syfte att nå ett referentiellt ändamål.97 Alltså präglas det konceptuella 

skrivandet av en tendens att använda sig av poesi som består av andras ord, meningar och fraser 

från litterära och icke-poetiska källor. Detta framhåller Dworkin som baserat på den 

avantgardistiska insikten att omorganisering och omformulering av det redan existerande räcker 

för att vara poet eftersom artificiella system överträffar organiska former.98 En text som 

kommer att användas som exempel på detta är Christian Böks Eunoia [2001], vars titel är 

hämtad från engelskans kortaste ord att innehålla fem vokaler och som betyder “vackert 

tänkande”. Boken författades under en period på sju år och dess fem kapitel är alla begränsade 

till användningen av enbart en vokal: a, e, i, u eller o, som samtliga är hämtade från bokens titel. 

Diktsamlingen likställs med ett universellt lipogram och Bök beskriver i bokens efterord hur 

dess strikta regelverk, vilket närmast kan beskrivas som försöket att härma datorns algoritmer, 

måste behandla skrivandets konst:  

 

Eunoia abides by many subsidiary rules. All chapters must allude to the art of writing. 

All chapters must describe a culinary banquet, a prurient debauch, a pastoral tableau and 

a nautical voyage. All sentences must accent internal rhyme through the use of 

syntactical parallelism. The text must exhaust the lexicon for each vowel, citing at least 

98% of available repertoire (although a few words do go unused, despite efforts to 

include them: parallax, belvedere, gingvitis, monochord and tumulus). The text must 

minimize repetition of substantive vocabulary (so that, ideally, no word appears more 

than once). The letter Y is suppressed.99  

 
94 Foster, “An Archival Impulse”, 16, 21-22. 
95 Dworkin, “The Fate of the Echo”, xxxviii. 
96 Dworkin, “The Fate of the Echo”, xlii. 
97 Dworkin, “The Fate of the Echo”, xliv. 
98 Dworkin, “The Fate of the Echo”, xlv. 
99 Christian Bök, Eunoia (Toronto: Coach House Books, 2009), 111-112. 
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Resultatet blir ett slags jaglös algorimt som svarar mot samtidens teknologiska utveckling. 

Samtliga vokaler tillskrivs specifika egenskaper och dedikeras varsin konstnär: a:et är artigt och 

tillägnas den abstrakta skulptören Hans Arp, det elegiska e:et tillskrivs surrealisten Rene Crevel, 

i:et beskrivs som lyriskt och är dedikerat Fluxus-konstnären Dick Higgins medan det 

skämtsamma o:et tillägnas dennes kollega Yoko Ono. Till sist hyllar u:ets obsceniteter den 

kinesiska performancekonstnären Zhu Yu. Således ger Eunoia bokstävernas perspektiv på 

skrivandet. Varje mening bär på en egen idé. Förutom dessa uppenbara anspelningar är texten 

pyntad med avantgardistiska referenser. Bök beskriver inspirationen till boken som hämtad från 

Oulipo och den inleds med att dedikeras “the new ennui in you”, vilket anspelar på det franska 

ordet för uttråkning, vars subversiva betydelse är central för avantgardistisk estetik. Det är 

genom uttråkningen som kritiken mot moderniteten möjliggörs. Förankringen blir också tydlig 

i det första kapitlets inledning: 

 
Fig. 10. Christian Bök, Eunoia (Toronto: Coach House Books, 2009), 12-13.  

 

Vad som uppstår på bokens blad är också en regelstyrd visuell form: stroferna är organiserade 

i 11 till 13 rader per sida, och formgivna i vad som närmast kan beskrivas som fyrkanter. Genom 

visuella, sonora och rytmiska gestaltningar väcks något sedan länge sovande till liv. A:ets 

poetik lider av en tafatt grammatik. Dess abstrakta figurer pekar mot främmande kontexter och 

dadaistiska sabotage av språkets syntaxer. Slarvig språkbehandling rör sig baklänges bland 
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Marx, Kant och Kafka. Kanske är det just bakåt som Böks text riktar vår uppmärksamhet, då 

avantgardistiska praktikers efterverkan ekar i texten. Snart avbryts detta flöde av e:et, vars 

kapitel kommer att behandla det eleganta, mjuka och förnuftiga med hänvisningar till den 

franska estetiken:  

 

 
Fig. 11. Christian Bök, Eunoia (Toronto: Coach House Books, 2009), 30-31.  

 

Samtidigt lyser klassiska användningar av paratexter, fragment och visuell poetik som präglar 

avantgardismens tidigare texter med sin frånvaro. Böks poetiska operationer utförs istället med 

maskinen och matematikens hjälp bland brus, algoritmer och pixlar. Ändå kan detta språkspel 

omöjligtvis iscensättas av en dator. Genom textens kritik av rationaliteten sätts frågor om 

estetisk representation på spel. Människa och maskin, subjekt och objekt är intrasslade i en 

gemensam loop. Subjektiviteten monteras ned och byggs upp på nytt i ett nätverk av skriftliga 

och skiftande aktörer, som på olika sätt frångår idén om ett epistemologiskt konstituerande 

subjekt. Naturalisering av språk och konst problematiseras. Den konceptuella poesin rör sig 

bortom en antropocentrisk tyngdpunkt, då idén om geniet som framträder ur den upplysta 

humanismen substitueras av en ny form av poet som snarare kan förstås som ett opersonligt, 

mekaniskt assemblage av teknologier. Poeten är en mänsklig gestalt som ständigt arbetar i 
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poesins icke-mänskliga materialitet, och som uppgår i teknologiska, biologiska och lingvistiska 

sammanhang som poesin försöker sortera. Postmodernitetens nya teknologier formar tänkanden 

och skrivandepraktiker som också skapar nya verkligheter. Skriften fortsätter att leva genom att 

öppna sig för andra tider, platser och språk bland betong, skärmar och kretskort. Böks 

verksamhet tycks vila på antagandet att inga ord längre är ursprungliga. De är alltid orena, 

maskerade, kontaminerade och transformerade. Istället ägnar sig Bök åt att appropriera Oulipos 

tekniker; att registrera genom att samla in material, dokument och information utifrån ett 

förutbestämt regelverk. Poetens roll består av en process av utväljande. Det är därför knappast 

en långsökt koppling att hävda att Eunoia är ett resultat av arkivistiska tekniker. Bök sökande 

efter och arkivering av ord driver skrivandet mot dess mest extrema gränser. Att förflytta 

information från en plats till en annan blir en kulturell handling. Arkivet registrerar och 

kalkylerar, det berättar ingenting. Ingen talar och ingentinget talar till oss. Således överges den 

egna förmågan att förkroppsliga, i ett slags uttömmande av självet. Vad som kvarstår av 

händelser, personer och ting är en samling papper, inspelningar och bilder. Det finns heller inga 

sammanhängande förbindelser mellan dem, utan snarare hålrum, glapp och tystnader som inte 

längre kan sammanbindas av ett enhetligt narrativ. Det konceptuella skrivandets praktiker får 

ett kritiskt värde genom poetiska rekontextualiseringar av redan existerande texter, som träder 

i kraft genom arkivistiska metoder. Det som i Böks text blir tydligt är också dess utopiska 

dimension, som Foster tillskriver avantgardismen. I Eunoia beskrivs ett tillstånd där 

bokstäverna förvridits till poesins körverk av röster. Det är en lek där allt står på spel och där 

nya tänkanden blottas. I arkivets arbete aktualiseras frågor om teknik och minne med ett redan 

existerande språk genom registrering och appropriering. Här framträder en mångfald röster som 

gnisslar, skriker och stammar, vilket gör uttrycket möjligt på nytt genom dess egen negation. 

Jag menar att arkivets fragmentariska struktur motsvarar skriftens och subjektivitetens tillstånd 

i postmoderniteten. Emellertid tycks arkivet framträda som en plats där det redan uttryckta 

tillskrivs nya kontexter, vilket påvisar hur arkivet kan beskrivas som de nya organ, tänkanden 

och sensorium som Jameson eftersöker, där ett nytt ”uttryck” blir möjligt.   

 

3  Från rad till rymd  
Genom den konceptuella poesin har jag nu illustrerat möjligheten att återfinna avantgardistiska 

praktiker i postmoderniteten, vilket leder till frågan om hur detta öppnar för en ny förståelse av 

poeten och det skrivande subjektet. Arkivets tematik belyser det faktum att vem som har tillgång 

till och utför de arkivistiska impulserna är centralt för att förstå poesins kritiska radikalitet i 
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postmoderniteten. Således måste vi här närma oss vem som, genom språkmanipulationer och 

algoritmiska programmeringar, framför kritiken. En återkommande referenspunkt i teorier som 

undersöker konceptuell poesi tycks vara Roland Barthes förståelse av författarens död. Barthes 

paradigmskiftande essä framhåller att idén om författaren som en mänsklig person är ett resultat 

av en kapitalistisk logik. I polemik mot denna definition betonar Barthes litteraturen som ett 

resultat av en kollektiv skapandeakt vars ursprung inte går att identifiera. Snarare beskrivs 

läsningen som den performativa akt som utgör litteraturens fundament, vilket åsamkar 

subjektets identitetsförlust. Texten är således aldrig originell, den är en vävnad av citat då 

författarens hand lösgjorts från dess röst. Skrivandet består därför av glömskan av det egna - att 

skriva är att förstöra rösten och ursprunget.100 Barthes teori befästs därmed av en ontologisk 

förståelse av skriften som förekommer inom konceptuell poesi. I Notes on Conceptualism 

framhåller exempelvis Place och Fitterman att den konceptuella poesins definition avgörs av 

läsaren, att det är läsakten som avgör huruvida texten är konceptuell eller inte.101 Emellertid 

finns det i konceptuell poesi en tendens att, i polemik mot Barthes teoretiska utgångspunkt i 

läsaren som meningens produktionscentrum, tillskriva mening i poetens konceptuella förmåga 

att i sin omorganisering av befintligt material skapa något nytt. Om än en passiv 

registreringsapparat, cirkulerar det konceptuella skrivandet ännu kring det skrivande. Marjorie 

Perloff påpekar att en del av projektet att kartlägga det icke-originella geniet handlar om att 

återhämta poeten från dess postmoderna upplösning.102 Detta bekräftar Jamesons utsaga om att 

poeten omöjliggjorts i en postmodern situation.  

  Det konceptuella skrivandet framträder som ett främmande språk i språket genom dess 

dadaistiska språkspel. Detta implicerar nya sätt att bli poet på: att förflytta information snarare 

än att skapa den har omvandlat det originella geniet till ett intertextuellt assemblage av 

teknologier. I den konceptuella poesin realiseras vad som kan beskrivas som ett slags 

rhizomatisk flykt från personligheten, vilket sammanfaller med Jamesons idé om en 

postmodern situation där den personliga stilen upphör och personligheten sönderfaller.103 

Vidare beskriver Jameson hur detta faktum innebär att intertextualitet blivit en immanent effekt 

hos estetiken, som förskjuter historien då det inte längre finns en bestämd referenspunkt.104 I 

linje med detta resonemang menar jag att det konceptuella skrivandets poeter bör förstås som 

icke-antropomorfiska röster som inte längre är bundna till historien på samma sätt som tidigare, 

 
100 Roland Barthes, The Death of the Author, övers. Richard Howard.  
http://www.tbook.constantvzw.org/wp- content/death_authorbarthes.pdf [Hämtad 2019.09.19] 
101 Place & Fitterman, Notes on Conceptualism, 12. 
102 Perloff, Unoriginal genius, 19.  
103 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 64.  
104 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 67-68.  
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eftersom att subjektivitetsbegreppet har förändrats. För Fredric Jameson betecknas den 

postmoderna situationen av det estetiska uttryckets virtuella dekonstruktion. Då hermeneutiken 

upphör att vara den konstnärliga tolkningens givna modell, i ett försök att överge modernitetens 

metafysiska bagage av objektiva sanningar, värden och moral, ersätts tidigare uppfattningar om 

verkets djup med praktiker, diskurser och textuella lekar.105 Det är i denna förskjutning som 

modernismens tidigare betoning av alienation, isolering och ångest ersätts av det som Jameson, 

med inspiration från Jacques Lacan, kommer att benämna som schizofreni. Snarare än en 

klinisk diagnos bör schizofreni i detta sammanhang förstås som beskrivningen av ett tillstånd 

eller ett slags (anti)estetisk modell då subjektet fragmenterats.106 Skriften framträder i 

postmoderniteten som det schizofrena skrivandet. Schizofrenin används för att beskriva den 

språkliga situation där temporalitetens förflutna, nuvarande och framtida inte längre kan 

relateras till varandra i den egna erfarenheten.107 Schizofrenin utgör alltså det tillstånd då 

temporaliteten sönderfaller, vilket vidare förkroppsligas i skriftens extatiska intensiteter. Den 

postmoderna situation implicerar, enligt Jameson, decentreringen av subjektet som 

erfarenhetens utgångspunkt, vilket får konsekvenser för det sätt på vilket estetisk representation 

kan förstås. Då ett enhetligt subjekt inte längre existerar, betyder det att det konstnärliga 

uttrycket, vars fundament består av det skapande subjektet, omöjliggörs. Jameson menar att 

detta även inbegriper avantgardet.108 Avantgardistiska texter är därför inte enbart dömda till 

misslyckande, deras existens är obefintlig eftersom uttrycket inte längre existerar. Således 

inleds slutet på den personliga stilen, som i postmoderniteten substitueras av pastisch: 

modernistiska stilar omvandlas till postmoderna koder i dess försök att appropriera ett 

frånvarande förflutet.109 Det schizofrena subjektet kan inte gestalta den egna erfarenheten och 

vidare, menar Jameson, saknar postmodernitetens teknologier kapacitet till representation då 

dessa betecknas av ett överskridande av kroppsliga vanor och perceptioner.110 Det är min 

uppfattning att den konceptuella poesin här blir ett fruktbart exempel som illustrerar hur 

Jamesons resonemang brister. Efter att ha visat på vilket sätt avantgardismen utgör en 

postmodern möjlighet till subversiv praxis, blir det också tydligt hur den konceptuella poesin 

gestaltar erfarenheter, som både är egna och kollektiva, genom andras ord, som inte heller kan 

separeras från samtida teknologier. Uttrycket sker här genom dess egen negation, då skrivandet 

 
105 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 61-62. 
106 Här är det av betydelse att påpeka det faktum att Jameson själv medverkar i den antologi som Foster publicerar i ett försök att kartlägga 
antiestetikens fält. I sitt bidrag argumenterar Jameson för att antiestetiken uppkommer i ett tillstånd av schizofreni. 
Fredric Jameson, ” Postmodernism and Consumer Society” i The Anti-aesthetic. Essays on Postmodern Culture, red. Hal Foster (New York: 
The New Press, 1998): 127-144.  
107 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 68, 71-72. 
108 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 63. 
109 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 65-66. 
110 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 79, 84. 
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tar plats genom att förflytta det redan skrivna, med hjälp av metoder som imiterar teknikens 

funktioner och verktyg. Jag menar att postmodernitetens teknologier inte kan separeras från 

skriften och dess schizofrena subjektivitet. Där har en värld av papper ersatts av apparater och 

maskiner som ägnar sig åt elektroniska inskrifter. Genom digitaliseringens inverkan på tekniker 

för tryckning, reproduktion och arkivering leder detta till stora konsekvenser för skriftlig 

subjektivitet. Jag menar att det går att illustrera genom den konceptuella poesin. Jamesons 

beskrivning påvisar hur samtida samhällsutveckling skapar ett slags mänsklig externalisering, 

bland annat genom en ökad osäkerhet och alienation inför tiden och tekniken som någon annan. 

I det konceptuella skrivandet gestaltas skriftens schizofrena subjektivitetsbegrepp genom dess 

kakofoni av röster: det poetiska materialet utgörs av andras ord, texten genomborras av 

ofrivilliga läten från andra kroppar (eller de kanske, som i Börjels text, brottas i marginalerna) 

och rösterna invaderar från alla håll. Det förefaller således som om det finns en spänning mellan 

den externaliseringsprocess som den konceptuella poesin ger uttryck för, och den 

institutionalisering som den anklagas för av kritiker.  

  Uppsatsens undersökning får, genom dessa slutsatser, konsekvenser för hur avantgardet bör 

förstås. Genom den konceptuella poesin belyses avantgardismen som en position i historien där 

konstens kritiska radikalitet bejakas. Genom att ställa den konceptuella poesin i dialog med 

tidigare avantgardistiska yttringar har jag visat hur avantgardistiska praktiker gör upp med sin 

samtid, för att sedan träda i kraft som ett slags efterverkan genom historien. Dessa strömningar 

har på olika sätt gett uttryck för praktiker som korresponderar med Fosters beskrivning av 

avantgardistisk kritik: den konkreta poesin skulpterar ord genom utopiska språkoperationer och 

situationismens mimetiska drift med samhälleliga strukturer tillåter något annat att framträda. 

Med hjälp av approprierande metodologier förmår den konceptuella poesin uppgå i denna följd. 

Här uppdagas ett myller av språkliga förskjutningar och frakturer som i föreliggande uppsats 

har karaktäriserats som vitt brus. Det vita brusets poetik inbegriper således nya tänkanden och 

alternativa kunskapsformer genom att sammanfoga det som inte kan bindas samman; att genom 

allusioner säga det som inte kan sägas och därav motsätta sig det estetiska uttryckets spektakel. 

Denna icke-produktion utmanar nuets hegemoniska status genom omvägar, 

omkontextualiseringar och omkastningar. En sådan anti-estetiska process frångår hermeneutik, 

närläsning, språkets naturalisering och subjektet som erfarenhetens centrum för att istället dras 

mot skriftens schizofrena situation. Det är just i denna postmoderna kontext som den 

konceptuella poesin växer fram. När Jameson betecknar postmodernitetens karaktäristik 

används Guy Debord och spektaklet för att skissera en karta över senmodernitetens 

samhällsstrukturer. Senkapitalismens kulturella logik karaktäriseras av samma spektakulära 
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bildkultur som framträder i Debords situationistiska analyser.111 När Debord själv återvänder 

till detta porträtt tjugo år efter publiceringen av La société du spectacle beskriver han hur 

spektaklet nu har nått en högre abstraktionsnivå än den som registrerades under 1960-talet. 

Skådespelet svävar inte längre över samhället, det har integrerats som en del av dess verklighet 

och rekonstruerar således det verkliga livet för att det ska passa in i spektaklets premisser.112 

Debord beskriver en utveckling av samtida situationer där samvaron omöjliggjorts då 

individens kontakt med sin omvärld medieras genom bilder som valts ut av andra, och historiskt 

minne är utraderat.113 Det är denna spektakulära situation som präglar vår samtid. Då Jameson 

karaktäriserar postmodernitetens (anti)estetik som förbunden med skriften som erfarenhetens 

fundament, är det möjligt att belysa hur arkivet utgör den plats där skriften existerar. Arkivet 

både registrerar det förflutna och bär på det framtida. Vad som här tydliggörs är det faktum att 

arkivets in- och avtryck aldrig är neutrala. Poesin skapar här nya minnen som genomsprängs av 

andras erfarenheter och vittnesmål. Det finns i arkivets själva princip en aspekt av utradering 

som påkallar ett begär efter minne i brist på arkiv. Frågan är då vad det i denna kontext återstår 

för avantgardet att säga?  

  Avantgardistiska praktiker har genom historien anklagats för ahistorisk nihilism. Att denna 

typ av kritik även tillskrivs den konceptuella poesin kan användas för att ytterligare emfasera 

dess plats i en avantgardistisk diskurs. Det som emellertid ter sig mer intressant, utifrån den här 

uppsatsen, är idén om att det konceptuella skrivandets institutionalisering står i motsats till en 

kritisk radikalitet, som bland annat redogörs för av Johanna Drucker. Jag menar istället att det 

konceptuella skrivandets kritiska radikalitet framträder i introduktionen av ett moment av 

externalisering i institutionen och på marknaden, genom att ständigt beger sig på drift genom 

ett poetiskt material bestående av andras ord, andra teknologier och situationer. Genom 

språkliga re-presentationer, förskjutningar och performativa akter hörs röster som vanligtvis är 

förvisade till litteraturens marginaler. Således förmår den konceptuella poesin blotta 

mångfalden i diskursen. Det är just i relation till historien, och dess avantgardistiska yttringar, 

som konceptuellt skrivande tar form. De konceptuella texter som här används är smyckade med 

referenser till Benjamin, Duchamp, Debord, Mallarmé och Oulipo i ett försök att aktivt skriva 

in sig själva i en avantgardistisk diskurs. Det som Hal Foster beskriver som ett arkiv i arkivet 

skulle då kunna beskrivas som det konceptuella skrivandets försök till självarkivering som 

politisk strategi, genom appropriering, i syfte att motverka ett dominerande narrativ. Genom 

 
111 Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 66. 
112 Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle (Paris: Gallimard, 1992), 18-20. 
113 Debord, Commentaires sur la société du, 23-24, 29, 36.  
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denna tvetydiga position, som samtidigt är frigörande och exkluderande, etableras en 

konstnärlig kritik då osynliga maktvillkor synliggörs. Föreliggande uppsats har genom 

förankring i detta resonemang försökt att påvisa ett vidgande av poesins betydelseregister, 

snarare än att låta en smal avantgardistisk yttring utgöra lösningen på senmodernitetens 

förtingligande strukturer. Den konceptuella poesin framträder här som ett exempel på ett slags 

dokumentets förlängning, genom att introducera icke-litterära material i det litterära. Således 

gestaltas en mångfald röster, förskjutningar och expanderingar i det redan skrivna, vilket enbart 

kan ske då dokumenten avkontextualiseras och främmandegörs i arkivets rymd. Det 

konceptuella skrivandets kritiska radikalitet återfinns därför i dess sätt att utgöra ett kollektivt 

tänkande som i sig är meningsproducerande. Uppsatsen har påvisat att konceptuell poesi 

besitter en dubbel position, vilket bekräftar Druckers kritik på ett sätt som motsäger hennes 

resonemang. Konceptuellt skrivande är tveklöst en del av litterär och akademisk institution som 

präglas av teoretiska fundament som befäster subjektet som dess tyngdpunkt, genom vilken 

närläsning och uttryck bejakas som estetikens primära studieobjekt. Vidare blir konceptuella 

processer produkter på den kapitalistiska marknaden. Parallellt med detta faktum, tycks den 

konceptuella poesin cementera ett moment av externalisering i dessa strukturer. Därigenom 

införs ett moment av antiestetik i estetisk erfarenhet genom poetiska dissonanser och brus.  
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