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Abstract 

On Phototext Poetry Readings of photographs and poetic texts in juxtaposition 

[M.A. Thesis in Aesthetics] 

 

What is the relation of image and word, of sentences and pictures? What kind of message does this 

combination produce when juxtaposed on a single material plane? And how do we read its 

“infinite” relation? These are the questions at the center of this inquiry. My main interest concerns 

the exact nature of the relation between photographic images and textual elements of poetic 

language when these are juxtaposed in what I call Phototext poetry.  

     The thesis calls into question the conventional reading habits of the conjunction of photographs 

and texts, and seeks to understand the more complex connections intrinsic to the relation 

image/word and its material and perceptual play in poetic works. Does a text always “anchor” the 

multiple meanings of an image, as Roland Barthes argues? What if the alterations of an image could 

“anchor” certain fractions of a poetic, polysemantic textual construct? Is a photograph indifferent 

to the visual, material permutations of texts that certain contemporary poetic practices produce?   

    I discuss phototextual works and collaborations of various kinds, from Molin fontän [„Molin‟s 

fountain‟] (1866) over classic surrealist poetry to language-oriented writing. This last interest also 

shows (with ambiguity) in the thesis‟ two close readings: 23:23 (2006) by Swedish poet Marie 

Silkeberg and The Tango (2001) by American poet Leslie Scalapino. Throughout the study, I also put 

these in relation to other works of various, and related, kinds, such as artists’ books, concrete poetry, 

and phototexts in 20th century art. 

      My theoretization of phototext poetry focuses on questions of function. My perspective on the 

phototextual meeting in poetry is therefore concerned, not with taxonomy, but with local, 

contingent definitions. That is not to say, however, that certain things cannot be attributed to its 
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particular, juxtaposed form. An “unthinkable space” (Michel Foucault), the relation between verbal 

and visual derives its dynamics from the different ways it actually makes itself “thinkable” and, 

furthermore, is materially represented. From Craig Dworkin‟s conception of illegibility, Jacques 

Ranciere‟s term phrase-image, and Roland Barthes‟s obtuse meaning, I try to weave a network of 

connections concerning the reader‟s relation to the photo/text conjunction. My argument that a 

certain phrase can cooperate with a certain part of an image, that a photo can “anchor” a specific 

meaning in a polysemantic text, and that the typographical appearance of a text may well have a 

plastic quality, also suggests a reading that focuses on systems of verbivisual parts and contingent 

intermedial meetings rather than the stable relation of a determining text and a determined image. 

In sum, I argue that the relation of photographs and texts must always be approached as a local 

problem. 

      My second argument is that the phototext is a self-reflexive form – it investigates itself, as it were. 

When a photograph and a (poetic) text are juxtaposed, they try to define their own media 

characteristics. In short, they often investigate the premises for phototextual documentation, 

communication, and aesthetics. The phototextual form therefore shares a photographic trait, as a 

“process of rendering observation self-conscious” (John Berger). 

      I also trace the supplementariness and discursiveness of the relation between image and word, 

and investigate how it affects our reading of this “disjunctive conjunction”. The text and the image 

run through each other, both inside and among us, as Rancière would have it. This, in turn, produces 

a contemporary approach to aesthetics (as a term and philosophical tradition) in this thesis, which 

involves the practice as much as the aesthetic perception of the phototextual combination. However, I 

also see as necessary to negotiate with the ways in which the image-word relation has been 

theorized since the early eighteenth century, as well as with earlier, even ancient, conceptions.  

      In short, the aim of this thesis is to conceptualize the relation of photographs and texts in 

phototext poetry, not by destroying the dualistic positions of the visual and the verbal, but rather by 

re-negotiating them: by approaching them as located inside as well as between these two media, image 

and text. The relation of photographs and poetic text, I therefore suggest, performs its work 

“inside” language, at the same time opening up towards the “infinity of language” (Barthes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Innehåll 
 
 

Introduktion     5 

 
 

  ett. Ögat och örat     19 
  
 Mot heterokosmos    20 
 

Dubos, Laokoön och tecknens estetik   25 
 
Verbalt och visuellt på nytt    32 

 

 
  två. Fotografi och text     40 

 
 Fotografiet som ’självmedveten observation’   42 
 
 Mot en fototextgrammatik    49 

 
 
  tre. Läsningar av det verbivisuella    62 

 
 Boken som topografiskt rum    64 
 
 Mötet vid sprickan - icke-platsen.    71 

 

 
  fyra. Avtrycket av skriften    76 

 
 Med örat mot cesuren - historiens röster   77 
 
 Den textuella kameran    83 

 

 
  fem. Fototextpoesi som seriell form    91 

 
 Seriell form, vertikal läsning    95 
 
 Coda: fototextpoesi som händelse    104 

 
Avslutning      113 
Bibliografi      117 
 

 



5 
 

Introduktion 

 

Denna uppsats är en studie i en otänkbar relation: förhållandet mellan text och bild i 

fototextpoesin. Relationen är otänkbar, eftersom det är ett möte som egentligen aldrig äger 

rum. Likväl är dessa storheter – text och bild – alltid relaterade över den spricka som skiljer 

dem och alltid i någon mening inskrivna i varandra. Betrakta Crowd and not evening or light av 

den nordamerikanska poeten Leslie Scalapino (fig 1). Vad är text och vad är bild i denna 

teckenfigur? Vad är skriftens plastiska linjer på de linjärt uppställda raderna, vad är 

tröjtrycken, reklamtexten och klotterskriften i fotografiets mekaniska reproduktion? Och är 

det så att textens syntaktiska struktur, dess precisa sätt att artikulera saker, säger något mer 

meningsfullt än bilden? Säger bilden i gengäld fler saker, om än ”inte riktigt det” som en 

text kan definiera exakt? Vad säger i så fall den vita ytan mellan skriftlinjerna? Och vad 

förhåller sig vårt betraktande/läsande av denna bild till om inte ett helt strukturellt system 

eller diskurs av bilder? Kanske är det så att detta möte inte börjar här utan redan är 

påbörjat, innan vi ens hunnit tyda dess tecken? Sammansättningar av fotografi och poesi 

har en historia som är nästan lika lång som den fotografiska tekniken själv, men deras 

samspel har inte blivit föremål för ett närmare teoretiskt studium. 

      I denna uppsats vill jag studera den fototextpoetiska formen, hur mening skapas mellan 

fotografi och poesi. Jag vill undersöka hur mening skapas i ett verk som varken fattar 

fotografiet eller texten och än mindre deras relation på ett enkelt eller konventionellt sätt. 

Uppsatsen har två delar: en teoretisk del, där jag ur ett estetisk-filosofiskt perspektiv 

diskuterar villkoren för förhållandet mellan text och bild, och en analytiskt orienterad del 

där två verk får stå som exempel för hur fototextsammansättningen fungerar i praktiken. I 

möjligaste mån ska jag försöka få dessa två aspekter – teori och praktik – att hela tiden 

relateras till varandra.  

      En text läses och en bild betraktas. Det borde innebära att de aldrig kan fungera 

tillsammans, annat än som varandras kommentarer. Men i ett uppslag som det intilliggande, 

läser vi texten och bilden var för sig? Är det inte så att vi både läser och betraktar detta 

uppslag? Vi både läser och betraktar dess två element var och en för sig, och vi både läser 

och betraktar dem tillsammans. Men hur?  
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Historien om förhållandet mellan text och bild är lång, och den pendlar mellan å ena sidan 

skillnad och å andra sidan korrespondens. Idag lever vi i ett multimedialt teckenlandskap 

som gör förhållandet än mer uppenbart och som samtidigt gör denna pendling – mellan 

skillnad och korrespondens – än mer komplex. I vår tid framträder kombinationen av text 

och bild som en ”grundläggande kommunikationscell”, med konstvetaren Régis Durands 

ord.1 Förnyad av informationsteknologins flimrande gränssnitt kan textbildkonjunktionen 

rentav framstå som ”det första multimediadispositivet”.2 Det bör följaktligen finnas ett 

                                                      
1 Régis Durand, ”Utan gemensamt mått?”, övers. Jonas (J) Magnusson, OEI, nr. 18/19/20/21 (2004): 
opaginerad. Där inget annat anges är översättningar till svenskan hädanefter mina egna. 
2 Durand, ”Utan gemensamt mått?”, opag. 

1. Leslie Scalapino, Crowd and not evening or light (1992) 94. 
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stort intresse för hur denna kombination fungerar, inte minst som artefakt. Det är ett 

intresse för om (och i sådana fall hur) det estetiska bruket av fotografi och text skiljer sig 

från dess konventionella användning, och om de estetiska blandverkens okonventionella 

sammansättningar i själva verket kan förändra vår syn på denna konventionella användning.      

Är de rentav estetiska undersökningar av dispositivets potentialer? Vad händer exempelvis 

med textbildkombinationens konventioner om det ena elementet börjar överlämpa sina 

funktioner på det andra elementet, och beståndsdelarnas vanligtvis unika funktioner och 

effekter blir utbytbara? Vad händer vid gränsen mellan fotografi och text, kan en läsare av 

denna inledning nu fråga sig, när de gemensamt upplåts åt den ”verbivisuella” yta som 

poesin erbjuder?3  

      Eftersom denna uppsats är den första övergripande studien av sammansättningen av 

fotografi och poesi, måste vi till att börja med fråga vad detta uttryck är. Leslie Scalapino är 

långt ifrån den enda poet som ställt fotografi och text bredvid varandra. Ser vi till samtida 

svenska författare, märks Katarina Frostenson, Eva Kristina Olsson, Marie Silkeberg, Åsa 

Maria Kraft och Rut Hillarp (fig 2). Höjs blicken mot en historisk horisont uppenbarar sig 

en stor och spretig samling verk som likväl har tillräckligt mycket gemensamt för att kunna 

tillskrivas den beteckning som min uppsats för fram – fototextpoesi. Alfred Tennyson och 

Julia Margareth Cameron, Vladimir Majakovskij och Alexander Rodtjenko, Paul Éluard och 

Man Ray, Charles Bernstein och Susan Bee (fig 2) är några av de samarbeten som kan 

förstås med hjälp av denna beteckning. Att samarbeten som dessa ofta presenteras inom 

bokens ramar gör även närheten till modernistiska fenomen slående, som det tidiga 

avantgardets (dadaismens och futurismens) experiment med typografi och publicistisk 

estetik, olika former av ”konstnärsböcker” (livres d’artistes / artists’ books) och delar av de 

fotografiskt relaterade experimenten i 1950- och 60-talens konkreta poesi. I sin samtida 

form är fototextbegreppet kanske allra starkast förknippat med fototextkonstens estetik 

och konceptualism.4 Svenska exempel som fototext- eller ”bokkonstnären” Lars Olof 

Loeld och konkretistpoeten Åke Hodell (fig 2) visar hur porösa gränserna är mellan 

fototextpoesi och andra flermediala uttryck.  

                                                      
3 Uttrycket ”verbivisuell” lånar jag från Jesper Olsson, Alfabetets användning: Konkret poesi och poetisk artefaktion i 
svenskt 1960-tal (Stockholm: OEI editör, 2005). 
4 Jag bör redan här poängtera att jag inte kommer att skilja fototextkonst och fototextpoesi åt rent principiellt, 
även om jag inte heller påstår att det saknas tendensiösa skillnader mellan dem. Detta är dock för det mesta 
skillnader som mer naturligt härleds till konventionerna hos den genre eller kontext som de enskilda verken 
produceras i, det vill säga karaktäristik som snarare bör tillskrivas konstformen och de respektive 
producenternas genremässiga ”hemhörigheter”. Skillnaderna kan idag göra sig gällande lika mycket inom varje 
enskild konstform, vilket gör en taxonomisk åtskillnad mellan fototextkonst och fototextpoesi irrelevant. De 
är två strömningar som i högre grad utmärks av deras generativa utbyte. Skillnaden mellan fototextkonst och 
fototextpoesi är, kort sagt, en skillnad i användning, mer än något annat. 
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2. A) Eva Kristina Olsson, Offret (1994). B) Rut Hillarp, Strand för Isolde (1991). C) Åsa Maria Kraft, 
Bevis (2005). D) Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault, Endura (2002). E) Lars Olof Loeld, Vid 
Paris Horisont (1979). F) Åke Hodell, Mr. Nixon’s Dreams (1970). G) Paul Éluard/Man Ray, Facile 
(1935). H) Vladimir Majakovskij/Alexander Rodtjenko, Pro eto [Om det där] (1923). I) Alfred 
Tennyson/Julia Margareth Cameron, Idylls of the King (1874) J) Charles Bernstein and Susan Bee, The 
Occurrence of Tune (1981).  
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      Redan på 1840-talet började böcker med inklistrade fotografier att produceras, efter att 

en av den fotografiska teknikens pionjärer, Williams Henry Fox Talbot, publicerat den allra 

första boken av detta slag - The Pencil of Nature (1844-46).5 Så tidigt som 1866 kom svenska 

Molins Fontän, en av de allra första böcker att sammanställa fotografi och poesi. Och de två 

har alltid haft ett nära förhållande. Många har, om vi åter vänder oss till Régis Durand, 

”insisterat på den fotografiska bildens ‟poetiska‟ natur, och genom detta antytt att den 

temporala förtätning som verkar i vissa fotografier närmar sig den poetiska erfarenheten”.6 

Fotografins omedelbarhet och synliggörande funktioner har varit lika relevant för poeter 

som Ezra Pound, som den temporala förtätningen hos poesin varit för fotografer som 

Walker Evans.7 Korrespondensen mellan dem är talande. 

      Vad är ett fototextverk? Ett verk där ”orden och fotografierna […] bidrar likvärdigt till 

dess mening”, om vi följer Jefferson Hunters definition.8 Vad som dock i första hand 

definierar fototextformen är att den sidoställer fotografi och text. 9 Text och bild presenteras 

bredvid varandra på en och samma visuella yta eller i ett och samma verk, men hålls spatialt 

åtskilda och konfronteras som två separata teckensystem. De är därmed beroende av 

varandra, såtillvida att de är del av en gemensam produktion av betydelser, samtidigt som 

de också är skilda åt och återgivna i egen rätt. I den meningen utgör fototextformen, enligt 

litteraturvetaren A Kibédi Vargas taxonomi, en interreferent ordbildrelation.10 Följer vi istället 

konstvetaren Simon Morleys bestämningar har vi att göra med antingen ett transmedialt eller 

                                                      
5 Rolf Söderberg och Pär Rittsel, Den svenska fotografins historia 1840-1940 (Stockholm: Bonnier fakta, 1983), 94. 
6 Règis Durand, ”Utan gemensamt mått?”, opag. 
7 Evans har själv sagt att han lärde sig det fotografiska hantverket, vad man skulle se och ”vad som var 
poetiskt”, av att läsa poeter som e e cummings och TS Eliot . Citerad i Jefferson Hunter, Word and Image: The 
Interaction of Twentieth Century Photographs and Texts (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987), 3. 
8 Hunter, Word and Image, 1. 
9 Begreppet fototextform används här i dess bredare betydelse, och inbegriper då såväl konst och poesi som 
publicistiska uttryck. Det journalistiska reportaget är den tveklöst mest etablerade och välspridda 
fototextformen. Dels i dess första uttryck, som en generell dagspressform med kombinerade text och 
fotoelement som introducerades redan på ett tidigt stadium i publicistväsendets utveckling på 1800-talet. Men 
också i dess mer samtida bemärkelse, såsom det utvecklades under tidiga 1900-talet med fotojournalistiska 
magasin som Life, och inte minst genom pionjärarbeten som Walker Evans och James Agees FSA-projekt Let 
Us Now Praise Famous Men, eller av fotografer som Margaret Bourke-White och Archibald MacLeish. Genom 
åren har fototextreportage utvecklats i allt mer intellektualiserade former, men med samma omisskännliga 
logik. Jean-Paul Sartres och Henri Cartier Bressons D’une Chine à l’autre och John Bergers och Jean Mohr A 
Seventh Man är exempel på detta. Dessa utgör ett slags märg i fototextgenren, inte minst som determinerande 
för en specifik fototextuell narrativitet. Det är dock fråga om en helt egen genre, som oftast tar betydligt mer 
konventionella uttryck än Mohr och Bergers bok. Därför ägnas fototextjournalistiken endast parentetiskt 
intresse i min uppsats. Se vidare, kapitel 2 i Marsha Bryant, red, Photo-textualities: Reading Photographs and 
Literature (Newark: University of Delaware Press, 1996) 85-151. 
10 Varga urskiljer ytterligare två ”morfologiska” förhållanden mellan text och bild; ett ”samexistent” (där ord 
och bild integreras i varandra, som reklamaffischer där orden är inskrivna i bilden) och ett ”samreferent” 
förhållande (där ord och bild hålls avskilda, som i interreferensen, men där de inte presenteras i samma verk utan 
enbart refererar till samma ”företeelse eller föremål”). Se ”Kriterier för beskrivning av ord/bild-relationer” i I 
musernas tjänst (Stockholm: Symposion, 1993), 113. Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 
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multimedialt förhållande, beroende på graden av arbetsdelning (eller hierarki) mellan ord och 

bild.11  

      För det är i högsta grad ett hierarkiskt förhållande vi har att göra med här, åtminstone 

som relationen mellan fotografi och text traditionellt karaktäriserats. Den mest etablerade 

uppfattningen om hur en text förhåller sig till en bild, och vice versa, är som bild/bildtext. 

Att bilden framhäver en mängd betydelsenivåer som texten söker rikta, avgränsa eller helt 

enkelt gör explicita (vilket är karaktäristiken för just detta förhållande) är lika svårt att 

motsäga som att kategoriskt acceptera. Som Roland Barthes betonar ”förankrar” texten 

fotografiet i så måtto att den styr läsarens/betraktarens uppmärksamhet mot vissa aspekter 

av fotografiet. Bilden är enligt Barthes alltid utmärkt av polysemi, alltid impregnerad av en 

mängd betydelser. Men borde inte bilden också kunna avgränsa vissa betydelser hos en 

text? Jag vill mena att det är spelet med, och framför allt kullkastningen av, denna konventionella relation 

mellan en ”vild” bild och ett strukturerande textelement, som kännetecknar den samtida fototextpoesins 

praktik. Vare sig texten aktivt försöker motsäga bildens innehåll eller text och bild helt 

saknar uppenbara, semantiska korrespondenser, är det hierarkin mellan det verbala och 

visuella som ifrågasätts. En central fråga i denna uppsats rör hur förbindelser mellan text 

och bild upprättas om de inte betingas av textens ”förankrande” av bilden. Hur läser vi 

förhållandet mellan text och bild om den förra inte fungerar som en beskrivning av den 

senare?  

       Oavsett om vi väljer att betrakta en målning som ett ”fönster mot världen” (Alberti), 

som ett objekt för det ”ädlare sinnet” (Leonardo da Vinci), som ett öga vars sinnesintryck 

ligger ”närmare själen” (Jean Baptiste Dubos) är det just detta anspråk på bildens 

”naturlighet” som åtskilt den från språkets ord. Samtidigt har det verbala uppmätt ett 

liknande avstånd till det visuella genom att karaktäriseras som närmare ”tingens essens” 

(Platon), som ”sublimt” snarare än bildligt ”skönt” (Edmund Burke) eller allmänt som 

förnuftets uttrycksmedel. Den moderna uppfattningen om var gränsen går mellan måleri 

och poesi, bild och text definierades av Gotthold Ephraim Lessing när han, utifrån olika 

beskrivningar av skultpturgruppen Laokoön, fann poesin vara en temporal konst, som hörs 

och sträcker ut sig i tiden, medan måleriet var en spatial konst som ses och avbildar 

rumsligt. Dualismerna har uppträtt oavlåtligt genom den filosofiska historien för att skilja 

ord och bild som syntaktiskt och plastiskt (efter Lessing), naturligt och arbiträrt (efter 

Dubos), symboliskt och ikoniskt (efter Charles Sanders Peirce), naturligt och mekaniskt (i 

                                                      
11 I det transmediala förhållandet fungerar ord och bild mer som ”supplement” och har en avbytande 
funktion till varandra, medan de i den multimediala relationen på ett mer uppenbart sätt ”samexisterar” på 
samma yta, även om de fortfarande hålls åtskilda. Se Simon Morley, Writing on the Wall: Word and Image in 
Modern Art (London: Thames and Hudson, 2003), 10-13. 
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synnerhet efter Gutenberg), digitalt och analogt (efter semiotiken), mono- och 

polysemantiskt och så vidare. I en viss mening är fototextrelationen ofrånkomligt bunden 

till dessa; i en annan, är den alltid i färd med att upphäva dem. I mötet mellan fotografi och 

poesi blir det ytterst tydligt hur kategoriseringar som beskrivande och beskriven eller 

verbalt och visuellt blir otillräckliga för att beteckna förhållandet. I ett mer traditionellt 

möte mellan fotografi och text kan egenskaper som visualitet, materialitet och polysemi 

enklare tillskrivas enbart fotografiet, men i konfrontationen mellan fotografi och poesi är 

dessa snarare att betrakta som övergripande beteckningar. Det är inte minst poesins spel 

med skriften som en lika algebraisk som piktogrammatisk form (Derrida), och med språket 

som ett reflexivt och syntaktiskt upplöst system, som kan omorganisera mötena mellan 

fotografi och text.12 I sitt användande av en kulturellt etablerad form som 

fototextsammansättningen är det först och främst poesins materiella omförhandlingar av 

sig själv, ett entydigt meningsskapande och det variationsrika betonandet av sin egen 

visuella ”utsida” som får utmäta avståndet till andra fototextlitterära former. 

    Att förklara poesin som en visuell form innebär givetvis inte att den omedelbart erkänns 

som en bild i fotografisk bemärkelse. Lika lite behöver en text som framhäver sin visuella 

(ut-)sida radera alla de verbala, syntaktiska eller semantiska aspekter som den traditionellt 

definieras av. Men en materiellt framhävd eller visuellt stiliserad text gör sitt förhållande till 

ett fotografi till mindre av ett enkelt förhållande mellan verbalt och visuellt. Kanske gör det 

också själva åtskillnaden mellan vad som är verbalt och vad som är visuellt till ett mindre 

intressant uppdrag. Om vi i W J T Mitchells efterföljd hävdar att ”alla medier är blandade 

medier” och att såväl text som bild kan ge verbala och visuella, omedelbara och kognitiva, 

eller temporala och spatiala effekter, är frågan om skillnader mindre väsentlig än ”vilka 

skillnader som skillnaderna (eller likheterna) gör”.13 Som medier betraktade är text och bild 

fortfarande separerade, men deras respektive funktioner är utbytbara. Poesi och fotografi är 

medialt sett åtskilda – de kan här till och med betraktas som oförenliga, men de har heller 

inte egenskaper som är omöjliga att skilja från detta medium. Den mediala skillnaden hålls 

intakt, under det att den materiella representationen av dem ingår en kaotisk blandning. 

Talar vi med Jacques Rancière är text och bild ”inkommensurabla” och i avsaknad av alla 

former av gemensamt ”mått” eller fasta förbindelser, samtidigt som deras materier alltid är 

sammanblandade i vår estetiska tillvaro, ”konstens estetiska regim”. Men i den stora 

samvaro vari de ingår, och som utmärker den konstens estetiska regim som definierar vår 

                                                      
12 Se Jacques Derrida, Of Grammatology, övers. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: John Hopkins University 
Press, 1976). 
13 WJT Mitchell, Picture Theory (Chicago: The University of Chicago Press, 1994), 94, 91. 
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estetiska tillvaro, blir deras materier alltid sammanblandade. Att ett textstycke och ett 

fotografiskt fragment alltid är inkommensurabla i egenskap av Text och Bild och 

tillsammans utgör ett heterogent teckensystem, innebär alltså inte att fototextmötet saknar 

betydelsenivåer som produceras ömsesidigt av dessa ytterligheter. Det är snarare så att varje 

gemensam skapelse mellan text och bild är en tillfällig sådan, och på så vis överskrider de 

båda systemens respektive logiker. Med hjälp av Rancières mångtydiga begrepp fras-bild vill 

jag artikulera en av uppsatsens centrala poänger – att det ”fototextuella” meddelandet produceras 

med ett betecknande som både förhåller sig till, överskrider och på så vis genomskär polerna i dikotomin 

mellan det verbala och visuella.  

       Och fotografiet? Hur skiljer det sig från andra bilder? Hur fungerar det i förhållande till poesin? 

Följer vi Charles Sanders Peirces klassiska definition skiljer sig fotografiet från andra bilder 

genom att inte enbart vara ett ”ikoniskt” tecken (som avbildar genom likhet). Det är också 

indexikalt såtillvida att det karaktäriseras av sin närhet till eller spår av sin referent.14 

Fotografiet står i ett kausalt förhållande till det avbildade objektet, ungefär som ett 

skoavtryck eller ett skotthål. I den meningen är fotografiet en bild som denoterar sitt objekt 

på ett direkt sätt utan att transformera eller tolka det. Så har också Roland Barthes kallat 

fotografiet för ett ”meddelande utan kod”.15 Fotografiet har ingen specifik mening men 

förvärvar mening utifrån hur det används, som Susan Sontag sagt.16 Att fotografiet också är 

vad det avbildar är ytterligare en tillspetsad formulering, som inte är sällsynt i fotografiets 

teoretiska historia. Men fotografiet är också en abstraktion. Man skulle till och med kunna 

hävda att det på grund av sin exakthet och sitt anspråk på fakticitet är abstraherande i ännu 

högre grad än målade bilder och texter, om vi följer Vilém Flussers fotofilosofi.17 Den 

digitala tidsåldern har inneburit ytterligare en förskjutning; nu bör fotografiet närmast 

beskrivas som en numerisk konstruktion av ett yttre fenomen snarare än som ett kausalt 

”avtryck”.18 Dessa två uppfattningar om fotografiets både omedelbara och abstrakta natur 

är lika motsägelsefulla som parallella och bildar tillsammans den paradoxala hållning som 

hemsöker inte bara fotohistorien utan också dess avspegling i fototexthistorien. 

      Huruvida fotografiet visar något ”verkligt” eller åtminstone ”objektivt” är en så pass 

kulturellt välrotad problematik att det ur fototextsynpunkt blir intressantare att studera hur 

                                                      
14 Charles Sanders Peirce, Collected Papers (Cambridge: Harvard University Press, 1931-58), 2.281, 2:159. 
15 Roland Barthes, “Le Message photographique” och “Rhétorique de l‟image” i Oeuvres complètes (Paris: 
Éditions du Seuil, 1993) 1:939, 1425. 
16 Susan Sontag, On Photography (New York: Picador, 1990), 106. 
17 Vilém Flusser kallar fotografiet en ”abstraktion av tredje graden”, efter texter och målade bilder, i En filosofi 
för fotografin, övers. Jan-Erik Lundström (Göteborg: Korpen, 1988). 
18 “Konstruktion” inrymmer också en viss “produktion” av betydelser. För en diskussion om kameran (och 
andra instrument) som meningsproducerande eller förmedlare av kunskap, se Davis Baird, Thing Knowledge: A 
Philosophy of Scientific Instruments (Berkeley och Los Angeles: University of California Press, 2004). 
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den refereras eller används, snarare än besvaras eller motsägs. Att texten i fototextpoesi inte 

sällan betonar sin funktion som en registrerande apparatur, med ett specifikt ”seende” som 

kan dokumentera, skriva av eller frysa ”yttre” skeenden och rörelser, vittnar om hur starkt 

vanemässig, ja, till och med tematiskt smittsam, denna uppfattning om fotografiet är. Och 

det fotografiska tecknets egenart som ett direkt, objektivt eller osentimentalt tecken, som 

ställer fram betydelser på mångfaldiga nivåer vars tolkningar kan leda åt många olika håll är, 

som ovan antytt, en karaktäristik som modern och samtida poesi inte ställer sig helt 

främmande inför. Men varför blir Charles Bernsteins och Marie Silkebergs poesi så ”bred” 

och citerande bredvid den fotografiska bilden? Och varför är det naturligt för Leslie 

Scalapino att ställa fotografiska serier bredvid den poetiskt förtätade textform hon kallar 

”framing”? Och vilken betydelse har det att dessa miniatyriska textuella frames är 

”hypotaktiska” framställningar, som inom sig bildar beteckningsnätverk både horisontellt 

och vertikalt, och karaktäriseras av mångtydiga, ofta motsägelsefulla betydelsenivåer?  Och 

omvänt, varför är skyltar, trycksaker eller symboler för skrift eller inskription 

återkommande motiv i de fotografier som flankerar texten? Och vilka betydelser får den 

enskilda fotografiska bilden i en sekvens när den ställs mot en text som anammar samma 

sekventiella form? Det är frågor som min uppsats kommer att sätta i rörelse.  

      Vad är fototextpoesi? Att ställa denna fråga är att fråga vad poesi är, vad fotografi är och 

vad de är tillsammans. Vad min studie vill hävda är att svaret på den första frågan besvaras 

just av dessa två följdfrågor. Eller snarare besvaras den av den fototextpoetiska formens 

egenhet att själv ställa dessa frågor. När ett fotografi ställs bredvid en poetisk text tenderar 

den senare att undersöka vad en mekanisk, visuell avbildning är och hur dess eget uttryck 

förhåller sig till den, liksom vice versa; text och bild studerar varandra, de utmanar 

varandras funktioner (eller de attribut som de traditionellt påstås äga). Därmed undersöker 

de också de nya meddelanden som ingen av dem är kapabel att producera på egen hand. 

Inte minst tenderar de fototextuella verken att generera en idé, ett tema eller motiv som 

står i direkt korrelation med den form som presenterar denna idé – vad fototextpoemet 

säger korresponderar med hur det säger det. Detta självrefererande drag kommer jag att 

kalla för fototextpoesins ”reflexiva” vändning. Indirekt formulerar denna reflexivitet frågor 

om vilken kunskap ett fotografi kan besitta, på vilket sätt denna kunskap skiljer sig från en 

texts och på vilka kunskaper de förmedlar tillsammans. Läsaren har en stor betydelse i 

kristalliseringen av denna interreferens. Till saken hör naturligtvis också att samtida poesi 

och fotografi(-konst) generellt sett inte skyr reflexiva undersökningar av det egna mediets 

meningsskapande, och därmed också läsarens. Föreställningen om att fotografin gör 
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”observationen självmedveten”, med John Bergers ord, kommer att aktualiseras på många 

plan i denna uppsats.19 

     Hur närmar man sig ett fototextverk? Enligt Jefferson Hunter förutsätter formen att ord och 

bild ”läses och betraktas simultant”.20 Antingen tolkar vi Hunter på ett mer konventionellt 

sätt och säger att orden läses och bilden betraktas omväxlande så att mening skapas genom 

ett slags dialog. Eller så förstår vi honom ordagrant och hävdar att fototextpoesin kräver att 

vi både läser och betraktar texten på samma sätt som vi både läser och betraktar bilden och 

framför allt att hela den heterogena sammansättningen både blir en semantiskt orienterad 

läsningsakt och en betraktande, visuell ”avläsning” – av text och bild, samtidigt. I enlighet 

med kollagets logik uppmuntrar fototextkombinationen till ett sätt att läsa som både 

beaktar det enskilda elementets (ursprungliga) kontext och det sammanhang som verkets 

olika element bildar tillsammans. Vi vill läsa texten som text och titta på bilden som bild, 

men deras bosättning på en gemensam yta förutsätter utöver en materiell 

sammanblandning också en hybridisering av läsningens logik. Texten, bilden och deras 

gemensamma uttryck ställer på så sätt fram ett oläsbart teckensystem. I Craig Dworkins 

efterföljd förstår jag denna oläsbarhet mindre som en ogenomförbar läsning och mer som en 

”annorlunda”, ”ny” eller paragrammatisk läsning.21 Den är paragrammatisk eftersom den 

upprättar ”beteckningsnätverk” som leder till, ja, till och med framtvingar, nya eller 

okonventionella läsningsstrategier.22 Fototextpoesin gör sam-läsningen av text och bild lika 

”omöjlig” som ofrånkomlig. Att visa hur en sådan betecknande praktik går till och vilka 

typer av läsakter den producerar är ett av mina ärenden i denna uppsats. Att producera eller 

läsa kombinationer av text och bild är en urgammal verksamhet men som i sina variabla 

former och uttryck gör sig ständigt ny och oavbrutet utarbetar nya former för 

betydelseförmedling.  

      En annan väsentlig utgångspunkt i denna magisteruppsats i estetik rör själva 

estetikbegreppet. Estetiken som filosofisk disciplin har, liksom den moderna uppfattning av 

textbildförhållandet som härrör från Lessing och Dubos, formulerat sina distinktioner 

utifrån hur konstobjektet upplevs snarare än hur det görs. En samtida estetisk hållning är 

dock omöjlig att skilja från den konstnärliga praktiken. Inte i så måtto att fokus åter läggs på 

görandet men att det estetiska tänkandet också erkänns som en produktiv, kanske till och 

                                                      
19 John Berger, ”Photography”, i Classic Essays on Photography, red. Alan Trachtenberg (New Haven: Leete‟s 
Island Books, 1980), 292. 
20 Hunter, Word and Image, 2. 
21 Craig Dworkin, Reading the Illegible (Evanston: Northwestern University Press, 2003). 
22 Dworkin, Reading, 12. Definitionen är Leon Roudiez‟. 
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med politisk apparat. 23 Logiken bakom fototextkombinationen sträcker sig såväl till vår 

förståelse av själva sammansättandet som till läsningen av denna konjunktion. 

Produktionen av fototexter är inneboende i sättet att läsa dem, och läsningen blir inte desto 

mindre en aktivt producerande verksamhet i förhållande till fototextverket heterogena 

konstellationer. Detta medger dels ett sätt att knyta den klassiska estetikens idealism till 

konstobjektets materiella aspekter, men också att öppna artefakten mot det diskursiva rum 

som det redan ingår i. Om vi likt Durand erkänner kombinationen av text och bild som det 

första ”multimediadispositivet”, som en grundläggande konjunktion i det moderna 

samhället, måste vi också erkänna att vårt förhållande till den är lika immanent som 

konstitutivt. Det vill säga, det är vi som producerar dessa fototextsammansättningar och 

dess (i många fall fragmentariska) logik, samtidigt som vår förmåga att överhuvudtaget 

kunna läsa/producera dem beror på att vi befinner oss i just den kulturella situation där de 

uppträder. Den heterogena sammankopplingen av text och fotografi som vi närmar oss 

(externt) är alltid redan konstitutiv för vårt sätt att uppfatta den (intern). Denna 

”supplementära” tankefigur återkommer i uppsatsen för att beskriva inte bara förhållandet 

mellan läsare/poet och fototext, utan också – och kanske i ännu högre grad – själva 

förhållandet mellan text och bild, fotografi och poesi.  

      En forskningsöversikt skulle kunna bli hur bred eller hur smal som helst. Det är en fråga 

om teoretisk avgränsning. Att täcka in litteratur som behandlar förhållandet mellan verbalt 

och visuellt vore på sätt och vis att teckna en teoretisk provkarta över hela den filosofiska 

estetiken. Att göra detsamma med utbudet av teoretiserande litteratur kring fototextpoesi är 

oändligt mycket enklare, eftersom det inte finns ett enda längre, sammanhängande verk 

som behandlar ämnet. Däremot finns närstudier av enskilda verk, till exempel Nicole 

Boulestreaus avsnitt om ”fotopoemet” Facile i La Poesie de Paul Eluard, och tematiska studier 

som Renée Riese Huberts läsning av samma diktverk i Surrealism and the Book (för att nämna 

två exempel som blir betydelsefulla i denna uppsats). En forskare vid Växjö universitet 

bedriver för närvarande forskning i ämnet ”fotolyrik”, med Jean-Claude Arnault och 

Katarina Frostensons samt Rut Hillarps fotografiska och poetiska verk. Denna uppsats är 

som sagt den första övergripande studien av kombinationer av fotografi och poesi. Det är 

också den första uppsatsen att diskutera fotografiet i Leslie Scalapinos och Marie Silkebergs 

poesi. 

      Om vi breddar blicken litet och inbegriper fototextlitteratur i en mer generell 

bemärkelse öppnar sig ett något större teoretiskt fält. Genrens pionjärarbete är Jefferson 

                                                      
23 Denna hållning är på många sätt en effekt av Jacques Rancières inflytande på det teoretiska materialet. 
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Hunters Word and Image (1987) som täcker in det mesta av fototextlitteratur, från 

dokumentarism och fotojournalistik till fotoroman och fotoessä. Marsha Bryants antologi 

Photo-textualities (1996) är dock den mest omfattande och nyanserade exposén över den 

fototextlitterära genren och dess problem. Bryant gör redan i inledningen en betydelsefull 

bearbetning av Hunters terminologi; begreppet ”Photo text” blir ”photo-text”,24 vilket är det 

utseende som begreppet vanligtvis tar idag (även phototext). Samma sak gäller naturligtvis 

detta bredare fototextlitterära fält - ett betydligt större utbud finns att tillgå om man räknar 

in enskilda närstudier.  

      Den allt rikare kvantiteten av fototextverk som producerats sedan mitten av förra 

seklet, i synnerhet inom konsten, har dock gjort det fototextuella till ett allt mer bekant 

ämne för estetiska studier. Fototextkonstens funktion i ”konstnärsboken” är också den 

mest teoretiserade. Michael Parrs och Gerry Badgers imponerande tvåbandsverk The 

Photobook (2004/2006) tecknar konstnärsbokens historia, men innehåller även några av 

mina fototextpoetiska exempel. The Photobook är mer kartläggande och mindre teoretiskt 

nyanserad än till exempel Johanna Druckers banbrytande arbete The Century of Artists’ Books 

(1995). Den konstvetenskapliga bok som har tydligast inriktning på fototextverk, nämligen 

Photo Text Text Photo: The Synthesis of Image and Word in Contemporary Art (1996) är en 

periodiserande kartläggning som sammanställdes till ett utställningsprojekt samma år, med 

essäer av Andreas Hapkemeyer och Peter Weiermair. Annan nära angränsande litteratur till 

fototextpoesin, som det växande antalet böcker om intermediala aspekter av poesi och 

konst, kommer att presenteras i mån av relevans. Sammanfattningsvis kan man konstatera 

att det är märkligt att det verkliga intresset för fototextverk väckts först de senaste femton 

åren, i synnerhet om man begrundar den mer än 150-åriga estetiska historia som 

kombinationen fotografi och text har, och inte minst med tanke på den oöverskådliga 

betydelse som fototextkombinationens spridning haft för vår kultur och vårt tänkande – 

från den tidiga fotojournalistiken till nanoteknologiernas multimediala gränssnitt. 

      I första kapitlet diskuterar jag hur man kan närma sig bildtextproblemet. Här 

formuleras det första steget i uppsatsens estetiska linje – från poetiken (målaren och 

poeten) till estetikens perceptuella kategorier (rum/tid). Men här leds också resonemanget 

in på materiella aspekter av textbildrelationen; Jacques Rancières fras-bild och WJT Mitchells 

                                                      
24 Med denna förskjutning poängterar Bryant att fototextförhållandet är ett enkelt förhållande mellan 
fotografisk illustration och beskrivande text. Jag har formulerat min terminologi med liknande avsikter. När 
ordet fototext används ligger betoningen på den sista stavelsen, vilket jag gör tydligt genom att oftast använda 
begreppet med ett extra ändelseord – som fototextverk, fototextpoesi etc. Begrepp som fotopoesi eller 
fotolyrik finner jag otillräckliga eftersom de, utöver associationer till olika former av ”poetiskt” fotografi, 
implicerar en förutbestämd eller konventionell arbetsdelning mellan text och bild. 
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relativistiska tänkande introduceras och etablerar uppsatsens teoretiska ram. Med det andra 

kapitlet träder vi direkt in i fototextproblematikens kärna. Vad är ett fototextverk? Vilka är 

beståndsdelarna och hur verkar de tillsammans? Det är i första hand ett försök att se hur 

fototextobjektet fungerar och vilka uttryck meningsskapandet mellan fotografi och poesi tar. 

Detta genomförs genom att några historiska exempelverk lyfts fram och belyses ur 

”fototextgrammatisk” synpunkt. Kapitlets andra del innehåller en närstudie av Paul Eluard 

och Man Rays Facile.  

      I kapitel tre diskuteras den ”oändliga” relation som bild och text ingår (Michel 

Foucault). Först görs en skiss över boken som verbivisuell form i 1900-talets konst och 

poesi, med exempel från bland annat kubo-futurismens typografiska experiment, 80-talets 

amerikanska language-poesi och ”konstnärsboken”. Vilka effekter kan denna visualisering, 

eller ”topografisering”, av boksidans yta ha för fototextpoesins metoder? Sedan avhandlas 

”oändligheten” i Foucaults begrepp mer precist och det diskursiva förhållandet mellan text 

och bild. Hur ska vi förstå paradoxen av att text och bild är helt åtskilda och samtidigt 

oavlåtligt inskrivna i varandra? När börjar fototextrelationen?  

      Det fjärde kapitlet är en närstudie av Marie Silkebergs fototextverk 23:23. Hur ser 

fototextformen ut i detta självreflexiva poetiska projekt? Kapitlet diskuterar också den 

poetiska textytans fotografiska kvaliteter. I det femte och avslutande kapitlet ventileras 

fototextpoesins karaktär av seriell form. Först diskuteras den seriella formen och dess 

historiska kontext mer generellt, innan Leslie Scalapinos seriella fototextpoesi ägnas en 

närmare studie. Fototextverk i bokform utgör som regel en serie av text och bild. Hur kan 

vi förstå detta seriella meddelande utifrån de begrepp vi tidigare har diskuterat? Vilken 

funktion får den enskilda bilden/det enskilda textelementet i förhållandet till serien och hur 

förstår vi denna följd i sin helhet? Vilken roll/funktion får betraktaren i förhållande till 

serien?  

      Uppsatsens metod får betraktas som tentativ, både i betydelsen att den prövar sig fram i 

en tidigare relativt obevandrad terräng, men också att den gör vissa försöksmässiga 

teoretiska, interdisciplinära sammankopplingar i avseende att följa den riktning som 

påbjuds av fototextformen själv. Det faktum att det är en uppsats i det tvärdisciplinära 

ämnet estetik gör att dess konstruktiva sidor framhävs i högre grad än dess refererande. 

Förhoppningen med en sådan uppsats, som rör sig över flera forskningsfält och discipliner 

(även om denna skrift har en viss litteraturvetenskaplig slagsida), är att den i någon mån 

också producerar nya kunskaper. En studie av en komplex form som 

fototextsammansättningen måste av nödvändighet hållas generell för att bli relevant, 
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eftersom varje enskild fototextsammansättning på sätt och vis definierar förhållandet på sitt 

eget sätt. Närstudierna presenteras därför inte som en begynnande fototexttaxonomi, utan 

både för att visa något om det enskilda verkets specificitet liksom i hopp om att denna 

specificitet säger något om den fototextuella formen – eller åtminstone dess bredd. De tre 

teoretiker som utgör ett slags ryggrad i uppsatsen är Roland Barthes, Craig Dworkin och 

Jacques Rancière. Den poststrukturalistiska anstrykning som karaktäriserar uppsatsen vill i 

mångt och mycket fungera som ett sätt att sammanlänka de frågor och dualistiska 

uppställningar som genomströmmat historien om förhållandet text och bild, med dessa tre 

teoretiker. Det är slutligen med en övertygelse om att även en text av detta akademiska slag 

kan vara öppen för överraskande resultat och idéer som inte var förutsedda när projektet 

tog sin början. Förhoppningsvis ger en sådan ingång också en lika oförutsägbar 

läsupplevelse.  

            Jag skulle vilja betona att denna uppsats inte försöker vara en fototextverkets 

historia, en omfattande inventering av fototextpoetiska verk eller en genredefiniering av 

Fototextpoesi. Däremot vill jag gärna se min uppsats som en ingång till fototextens 

idéhistoria. Det betyder att diskussionerna i denna överlag formalistiskt inriktade uppsats 

hellre rör sig kring de specifika verkens form och idé, snarare än att söka kategorisera och 

kartlägga ett fält av artefakter. Denna uppsats undersöker inte i någon bestämd mening vad 

fototextpoesin är, så mycket som när den är och hur den fungerar.  

      Vad jag dock vill göra är att titta bortom det enkla förhållandet mellan fotografi och 

poesi, som en relation mellan en beskriven eller ”illustrerande” bild och en beskrivande 

text. Jag vill dock inte heller universalistiskt jämställa eller upphäva skillnaderna mellan 

dessa två storheter. De nya läsningsvägar som fototextpoesin föreslår måste överskrida 

ytterligheterna mellan överensstämmelse och inkommensurabilitet. Hur kan dessa se ut? 

För att nå denna förståelse hävdar jag dessutom att man måste ställa fototextverket i 

relation mot en längre historia av tänkandet om förhållandet mellan text och bild. Det är en 

dualismernas historia, som är lika närvarande i antiken som i den poststrukturalistiska 

teorin. Vad säger den oss idag? Kort sagt aktualiserar fototextpoesin ett sätt att tänka kring 

mötet mellan ord och bild som i sin tur kan kasta ljus över de möten som äger rum på den 

fototextuella ytan. Alla dessa frågor vill utforska hur förbindelser upprättas mellan två 

element vars egentliga möte är otänkbart. Låt mig därför slutligen omformulera mitt första 

påstående: detta är en studie i hur det otänkbara tänks, hur det oläsbara läses och hur det 

heterogena mötet kan upprätta tillfälliga korrespondenser. 
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ett. Ögat och örat 

 

Poeten gestaltar flera ögonblick, målaren bara ett. Ett sådant påstående tycks inte skilja sig 

märkbart från att säga att det ena verket är successivt och utsträcker sig i tid, medan det 

andra är statiskt och rumsligt. Ändå kan kunskapen om just denna subtila men högst 

väsentliga modala förflyttning sägas dela den filosofiska historien om problemet bild/text. 

Tillsammans med 1700-talets växande intresse för mediers och teckens specificitet hänger 

denna utveckling samman med att studiet av verbala, visuella och sonora flyttade fokus från 

poetiken och verkets tillkomst, till betraktaren och själva den estetiska upplevelsen av 

objektet. Varseblivningen av de olika tecknen blir huvudämne för studiet av bilder och 

texter, snarare än målarens och poetens objektskapande. Denna förskjutning bör ses som 

del av den omfattande systematisering av konstarterna som utvecklingen av den filosofiska 

estetiken innebär.25  

      Även frågor om huruvida en bild och en text säger olika saker, hur ett konstnärligt uttryck 

förhåller sig till sitt specifika medium och, följaktligen, om de använder olika tecken (kort sagt, de 

frågor som kommer göras aktuella i detta, uppsatsens första, avsnitt) blir högst relevanta 

frågor i denna nya estetiska disciplin. Samtidigt kunde förstås jämförelser mellan verbalt 

och visuellt, om de visade på diskrepanser, verka i motsatt riktning mot en systematisering 

av konstarterna. Detta gäller inte minst Gotthold Ephraim Lessing, som med sin essä 

Laokoon, eller om måleriets och poesins gränser (1766) är först med att särskilja de visuella och 

verbala konsterna genom kategorierna rum och tid, och i och med det befinner sig både i 

de estetiska tankeströmningarnas centrum och ganska långt från idén om ett omfattande 

system för de sköna konsterna. (42) Redan här – vid nödvändigheten att både bejaka 

bildens och textens absoluta heterogenitet och deras oavvisliga affiniteter – återfinns 

grundstoffet till 1900-talets (poststrukturalistiska) förhållningssätt till textbildrelationen och 

ett av uppsatsens centrala problem. Vad är konsternas/mediernas skillnader respektive 

likheter? Och, lika väsentligt, var är/realiseras de – i objektet, hos betraktaren eller i en 

kombination? Är text och bild väsensskilda? Detta är frågor som min uppsats inte kommer 

att kunna besvara. Däremot vill jag aktualisera dess frågor, utifrån en presentation av den 

estetiska tradition som formulerat dem liksom den samtida teoretiska linje vari de ingår. Jag 

vill visa att de är avgörande för en förståelse av de problemställningar som fototextpoesin 

lösgör. 

                                                      
25 Se Paul Oskar Kristeller, Konstarternas moderna system, övers. Eva-Lotta Holm (Stockholm: Raster förlag, 
1996). Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 
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       1. Mot heterokosmos 

 

Den vanligaste begynnelsepunkten för jämförelser mellan det visuella och det verbala är 

Aristoteles mimesis. Idén om att alla konstarter förenas åtminstone i den aspekten att de är 

efterbildande har visat sig vara seglivad. Människan efterbildar, är Aristoteles enkla sats, 

och det är inte bara ett nöje, utan vi skiljer oss ”från andra levande varelser” genom att vara 

”den mest efterbildande”.26 Aristoteles berörde aldrig närmare förhållandet mellan text och 

bild vid sidan av att förena de olika konsterna i denna princip om efterbildning. Om 

diktkonsten, varifrån citatet ovan är hämtat, går dock i mångt och mycket ut på att förklara 

vilka saker som komedin, tragedin, diktningen lämpar sig bäst till att uttrycka och de bör 

avbilda olika saker. Frågan om ett konstverks trohet mot sitt medium eller sin uttrycksform 

är, som vi ska se, en lika efterhängsen som problematisk tanke i textbildrelationens 

idéhistoria.  

      Men mimesisbegreppet är allt annat än otvetydigt i förhållande till idén om av- eller 

efterbildning. Som Stephen Halliwell visat, får mimesisbegreppet en lika ”fluktuerande och 

konstant reviderad behandling av Platon” som av Aristoteles.27 Enligt Platon (och Sokrates 

resonemang i dialogen Kratylos) efterbildar de visuella och sonora/musikopoetiska 

konsterna tingen utifrån sensibla kategorier, det vill säga tingens sinnliga uppenbarelse, 

deras ljud och utseende. Språket – i sin ”namnsättande” funktion (där ”namn” förstås som 

ett slags språkets irreducibla enhet) – skiljer sig därmed, genom att snarare (och sannare) 

efterbilda en essens eller ett vara hos tingen.28 Men Platon hävdar också, genom Sokrates, att 

det trots allt ”inte ens är absolut nödvändigt att lägga in allt som man avbildar sådant det är, 

om det ska bli en bild”, och att bilden alltså egentligen inte heller är avhängig tingens 

sinnliga uppenbarelse. Det innebär i sin tur att vårt förhållande till konstnärlig efterbildning 

som sådant inte kan vara annat än obestämt.29 Att Sokrates dessutom inte nöjer sig med 

annat än den sanning som kommer direkt från tingen själva är en lika betydelsefull 

invändning, eftersom den sätter hierarkierna mellan namnens (primära) och det 

visuellas/sonoras (sekundära) efterbildning på spel.30  

                                                      
26 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe (Göteborg: Anamma Böcker, 2000), 27. 
27 Stephen Halliwell, The Aesthetics of Mimesis: Modern Problems and Ancient Texts (Princeton: Princeton 
University Press, 2002), 38. Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 
28 Se Platon, ”Kratylos”, 423a-e, i Skrifter, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2001) 2:436-437. 
29 Platon, ”Kratylos”, 432b, 2:449. Se Halliwell, Mimesis, 47. 
30 Platon, ”Kratylos”, 439a-b, 2:460. Se Halliwell, Mimesis, 48. En ytterligare komplikation vidhänger poesin, 
inte bara i det sätt som Platon låter den svänga mellan att vara betingad av kunskap (sanning om extern värld) 
eller inspiration (egen, estetisk värld), se Halliwell, Mimesis, 40-42. Som mimetisk konst är poesin hos Platon 
både del av mousike, musikpoetiska konster, samtidigt som den får tjäna som språkligt exempel.  
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     Platons definition av vårt förhållande till mimesis vilar på en paradox, eftersom den 

både är omöjlig och oundviklig. Som Halliwell påpekar är mimesis både dömd till att vara 

en misslyckad representation av sanning, det blotta skuggspelet av idévärldens ljus, 

samtidigt som dessa representationella skuggor är det enda vi människor har att 

begreppsliggöra den ”verkliga” världen med. Vi är alltså, i dubbel mening, utelämnade till 

dessa skuggor. I någon mån är därför hela världen ett slags mimetisk skapelse av en 

gudomlig efterbildare. (71) 

      Den ambivalens som Halliwell urskiljer i de antika texterna av Artistoteles och Platon 

visar deras absoluta relevans för en modern filosofisk-estetisk diskurs. Den distinktion som 

Halliwell gör redan i inledningen av sin bok, mellan värld-reflektion och värld-simulation, 

är talande för hans (ny)läsning av mimesiskomplexet. Med den förra menar han 

efterbildningen som en kopia av ett externt, i ”verkligheten”, existerande objekt eller idé, 

medan den senare signalerar efterbildningen som del av en egen teckenvärld, en konstvärld 

med egna konventioner och beteckningar – ett slags konstens estetiska rymd, eller ett 

”heterokosmos” i Baumgartens ord som Halliwell lånar.  

      Tanketraditionen kring text/bild, måleri/poesi är på många sätt (de paradoxala) 

dikotomiernas teorihistoria. Redan den tidigaste direkta utsagan om förhållandet mellan 

bild och text är en dualism av det märkliga slag som hemsökt denna jämförelsen. Simonides 

av Keos‟ ofta citerade uttalande, såsom det formuleras av Plutarkos, att poesin är en 

talande bild och måleriet är stum poesi, har använts lika mycket, i inverterad form, för att 

helt utplåna gränserna mellan måleri och poesi och betona den ena eller andras 

överlägsenhet. Som ett slags ohotat axiom fick den över många hundra år stå som 

utgångspunkt för jämförelser mellan måleriet och poesin. Lika känd är en sentens ur Ars 

Poetica av Horatius - ut pictura poesis (poesin är som målningen). Och som ett slags absolut 

inteckning för måleriets och poesins homogena natur har den ryckts ur sitt ursprungliga 

sammanhang; som Edward Allen McCormick påpekat är Horatius jämförelse inte så stark 

som gjorts gällande. Horatius verk gjorde, menar han, det ”tillsynes beskedliga påståendet 

att poeten och målaren har likvärdig frihet att företa sig vad de anser värdigt att porträttera 

i sina verk”.31  

      Den främsta orsaken till att bruket av sentenser som dessa två har skiftat så är 

förmodligen att jämförelsen av konsterna, i synnerhet poesin/retoriken och de visuella 

konsterna, utgår från och/eller söker omkasta en tydlig hierarki mellan dessa konster. 

Referenser till den visuella gestaltningens tillkortakommanden, som Filostratus den äldres 

                                                      
31 Edward Allen McCormick, introduktion till Laocoön: An Essay on the Limits of Painting and Poetry, av Gotthold 
Ephraim Lessing (London: John Hopkins University Press, 1984), xii.  
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yttrande om att måleriet endast kan avbilda det synliga, var länge normgivande (och har på 

sätt och vis inte ifrågasatts förrän i modern tid).32 Den första kunskapsindelningen rörande 

de så kallade fria konsterna – grammatik, retorik, dialektik, aritmetik, geometri, astronomi 

och musik, enligt Martianus Capellas schema från 400-talet – omfattade ingen av de som 

senare kom att utgöra de ”sköna konsterna”. Men poesins närhet till retoriken gjorde sig 

gällande i senare scheman som då inbegrep såväl poesi som musik. De visuella konsterna 

var å sin sida snarare bundna till hantverket. (22-23) Konstarterna saknade alltså inte bara 

ett estetiskt system för ömsesidig bestämning, utan lika mycket en klar åtskillnad mellan 

vetenskap och konstnärliga uttryck. När de antika tänkarnas ord traderas genom historien 

måste vi, enligt Kristeller, inse att ”dessa klassiska författare och tänkare som 

konfronterades med de mest utsökta konstverk och dessutom var känsliga för deras 

kvaliteter, varken hade kunskap eller förmåga att skilja mellan konstverkens estetiska 

kvaliteter och deras intellektuella, moraliska, religiösa eller praktiska funktion eller 

innehåll”. Lika litet hade de förmågan att se de sköna konsterna som en estetisk gruppering, 

enligt Kristeller. (23-24) 

      De författare som reflekterade över måleriet och poesin under renässansen ifrågasatte 

allt som oftast den klassiska hierarki där måleriet var underlägset. Som Kristeller säger 

märks måleriets ambition att uppnå samma höga status som poesin och retoriken genom 

den ”populära idén att dra paralleller mellan måleriet och poesin, som första gången slog 

igenom under 1500-talet i traktater om måleriet och som skulle behålla sin popularitet ända 

fram till 1700-talet” (31). Skillnaden mot antikens komparativa maximer var att 1500-talets 

traktater utgick från måleriet och inte poesin, i sina jämförelser mellan ord och bild (31). 

Dessa skrifter, som Albertis Om målarkonsten (1435), bidrog till att närma de visuella 

konsterna till poesin, musiken och en gemensam kategori för de sköna konsterna. 

Instiftandet av konstakademier, som den i Florens år 1563 (Accademia del Disegno), kan ses 

som det avgörande erkännandet för de visuella konsterna, men också för måleriet som den 

högsta i ”bildkonstens klassiska genresystem”, för att tala med Sven-Olov Wallenstein.33 

Parallellerna mellan måleri och poesi blir allt tydligare en komparation mellan bildens 

direkta synlighet och textens hörbara framåtskridande.  

      Under 1400-talets sista år ägnade Leonardo da Vinci sin tid åt att författa den kanske 

mest betydelsefulla av renässansens traktater om måleriet, och den som i starkaste mån 

hävdat dess överlägsenhet över poesin - Trattato della Pittura. Skriften är mer känd under 

                                                      
32 Se Irma A. Richter, ”Poetry and Painting”, kommentar i Paragone: A Comparison of the Arts, av Leonardo da 
Vinci (London: Oxford University Press, 1949), 36-38. Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 
33 Sven-Olov Wallenstein, Den sista bilden (Stockholm: Eriksson och Ronnefalk, 2002), 79.  
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namnet Paragone (”jämförelse”), som också fick ge namn åt denna 1500-talsstrid mellan 

målaren och poeten. Enligt Leonardo är fundamentet för måleriets överlägsenhet att det 

tilltalar det ”ädlare sinnet”, det vill säga synen.34 Poesin kan inte se det avbildade, menar 

han, utan kan endast höra en (sekundär) beskrivning av vad som (primärt) har setts. 

Leonardo får då anledning att använda och transformera Simonides maxim, och omvandla 

poesin från ”talande bild” till ”blind målning” (59). Även om Leonardo här först och 

främst är ute efter att jämföra konsterna, och bibehålla den utbytbarhet mellan dem som 

finns hos den antika sentensen – vi kan kalla båda två för antingen poesi eller måleri, menar 

Leonardo (58) – är hans huvudsyfte uppenbart, att vrida om den inneboende hierarkin i 

Simondes devis. 

      Poesin och måleriet är båda ute efter att imitera naturen så troget som möjligt, men de 

har olika metoder, tillstår Leonardo. (59) Poesin är överlägsen måleriet i presentationen av 

ord, medan måleriet är överlägset när det kommer till att avbilda ”fakta” (52). Leonardos 

poäng är dock att metoderna är olika ”sanna”. Det enda sant naturliga med poesin är att 

orden kan framföras med den mänskliga rösten. (51) Poesin är emellertid lika stum som 

måleriet om den inte kan uttolkas, vilket inte heller låter sig göras utan motstånd, enligt 

Leonardo. Språket i sig är dessutom mindre ädelt eftersom det uppfunnits av människan, 

medan måleriets naturliga objekt skapats av Gud. Det är därför ädlare att avbilda sann och 

faktisk likhet, än att mer indirekt avbilda människans språk och handlingar. (53).  

      Ögat står mot örat, fakta står mot ord. Denna naturliga likhet och fakticitet som 

målningen besitter enligt Leonardo, gör den också paradoxal; målarens bild är en 

avbildning, och samtidigt tycks dess naturlighet och fakticitet vara så starka att avbildningens 

gräns mot sin referent i gengäld blir svagare. På många sätt menar Leonardo att målningen 

ställer oss som inför objekten själva, och även om det alltid är fråga om en avbildning ger 

de samma effekter hos oss. Vi smeker bilder av våra älskade, vi tillber avbildningar av våra 

gudar, ja, Leonardo framhåller till och med att han sett hundar skälla åt målningar 

föreställande andra hundar (53-54). Även om Leonardo inte uttalat skiljer text och bild med 

avseende på tecken gör han ändå den distinktion mellan naturligt och artificiellt som blir 

väsentlig för formulerandet av texten och bildens teckenteoretiska åtskillnad (och som 

formuleras första gången i Jean Baptiste Dubos estetik). Poesin, skriver Leonardo, 

”uttrycker sina ämnen med imaginära skrivna bokstäver, medan måleriet framställer genom 

identiska reflektioner av vad ögat tar emot, som om de var verkliga” (49). Naturlig likhet 

definieras av synen och är därför endast indirekt nåbar för poesin, genom abstrakta 

                                                      
34 Leonardo da Vinci, Paragone: A Comparison of the Arts (London: Oxford University Press, 1949) 51. 
Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 
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beskrivningar. Måleriet är ett slags ”naturfilosofi” i motsats till den ”moralfilosofiska” 

poesin, menar Leonardo och utvinner därmed en viktig association med de för tiden högt 

stående (och som fria konster identifierade) naturvetenskaperna. Som Kristeller påpekar, 

betonade Leonardo också närheten mellan måleriet och matematiken och försökte på sätt 

och vis definiera måleriet som en vetenskap, och målaren som ett slags vetenskapsman.(30)   

      En av ögats främsta egenskaper är, enligt Leonardo, att det kan uppfatta simultana 

fenomen eller rättare sagt göra en omedelbar, hel bild av en uppsättning delar. Det är 

genom ögat vi effektivast inhämtar kunskap om vår omgivning, förstår oss på handlingar 

och förlopp, gör oss en uppfattning om olika saker. Men simultaniteten är också Leonardos 

vassaste vapen i försvaret av måleriet som den högsta konstarten. Effekten av ett ”änglalikt 

ansiktes vackra proportioner” blir som starkast eller sannast i en målning, eftersom det 

skapar en ”harmoni” och dess delar når ögat simultant, samtidigt (59). Om en dikt vill 

förmedla skönhet måste den beskriva alla de delar, separat, som verkar i målningen genom 

samtidig harmoni. Delarna av ett vackert ansikte når oss successivt i dikten så att vi när den 

sista delen beskrivits, ”hindrade av vår glömskhet”, inte kan göra oss en uppfattning om 

helheten. Med en sådan formulering, som något omvandlad ska komma att genljuda hos 

Lessing, kan vi på ett uppenbart sätt se hur ett system av dualismer börjar göra sig gällande; 

polariteten mellan helheten och delen, det simultana och det adderande, naturen och det 

artificiella, ögat och örat, är från och med paragone-litteraturen normgivande för teorin om 

relationen mellan text och bild. 

      Även om Leonardo talar om ”imaginära skrivna tecken”, simultaniteten hos bildens 

element och kanske är den förste att uppmärksamma poesins och måleriets skillnader 

utifrån hur de uppträder i våra sinnen, är det likväl viktigt att poängtera det faktum att hans 

text tydligt utgår ifrån konstnärens perspektiv och förlägger själva skapandet av 

konstverken, målningen och dikten, i centrum för sin argumentation. Att han vill skriva 

bort måleriet från hantverkets skrå – dit det främst förpassats med referens till själva 

utförandets manuella, mekaniska karaktär – genom att framhålla att poeten faktiskt är 

utelämnad till pennan på ett liknande sätt, är symptomatiskt för hans sätt att utgå från 

konstnärens praktik. (56). Men att Leonardo, om än försöksmässigt, ändå slår an så många 

av de idéer och teoretiska konstellationer som skulle komma att bli till grundbegrepp i 

studiet av bild/text-problematiken efter honom, gör det möjligt att kalla Trattato della Pittura 

för ”det mest fullständiga system för de sköna konsterna som vi har ärvt av renässansen”, 

med Kristellers ord (33). Framförallt är det frågan om vad ett konstärligt medium 

egentligen är och hur vi ska förhålla oss till å ena sidan dess materiella bas och, å den andra, 
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de specifika konventioner som kan hjälpa vår avläsning, som generellt börjar kristallisera sig 

i 1500-talets stora utbud av traktater.35 

 

 

                                      2. Dubos, Laokoön och tecknens estetik 

 

Det tidiga 1700-talets idéer kring bilden och texten, måleriet och poesin, skiljer sig inte på 

ett omstörtande vis från medeltidens och renässansens, men de innebär en subtil 

perspektivförskjutning. Det är i mångt och mycket en förskjutning som kan sägas gå från 

konstnären till betraktaren.  Den växande akademiska sfären hade givit respons i form av 

”en viktig och omfattande teoretisk och kritisk litteratur kring de visuella konsterna”, med 

Kristellers ord (37). Samtidigt tränger ett modernt tänkande, eller ett tänkande kring det 

moderna, fram med debatter som det La querelle des Anciens et Modernes som skakade den 

franska akademin i slutet av 1600-talet. (38) Konstarterna och naturvetenskaperna förhåller 

sig i denna moderna diskurs parallellt till varandra såtillvida att de influerar och avgränsar 

sig från varandra. Naturvetenskaperna ger sin systematiska, matematiska sida åt konsten, 

(en modern teoretiker som Charles Perrault och hans systematiska hållning till konstarternas 

relationer är tidsenlig) och samtidigt upprättas en tydligare gränsdragning mellan vetenskap 

och vad som skulle bli de sköna konsterna. En sådan klar distinktion hade varken funnits i 

antikens, medeltidens eller 1600-talens konstdiskussioner (39).  

      Under det tidiga 1700-talet börjar tänkare som J.P. de Crousaz uppehålla sig vid det 

sköna (i Traité du Beau) och visa en vilja att mer analytiskt skilja mellan skönhet och godhet.  

Ur vår textbild-synvinkel innebär detta sköna, tillsammans med en begynnande 

teckenteoretisk hållning, att en klarare estetisk ingång till förhållande mellan måleriet och 

poesin synliggör sig. Den ”estetiker” som personifierar denna utveckling är Jean Baptiste 

Dubos som med mastodontverket Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (1719) lade 

grunden till en textbildestetik genom att förlägga distinktionerna mellan måleri och poesi 

till betraktarens upplevelse. 

      Dubos menar att poesin och måleriet är lika såtillvida att de framkallar ett slags 

fantompassioner (phantômes de passions) hos oss genom själva imitationen av vad de 

representerar. ”Målarna och poeterna framkallar artificiella passioner hos oss, genom att 

presentera imitationerna av de objekt som är kapabla att framkalla reella känslor.”36 Det är 

                                                      
35 Wallenstein, Sista bilden, 81-82.  
36 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (Paris: Jean Mariette, 1719), 24-25. 
Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. Citatet lyder i original: “Les peintres & les poëtes 



26 
 

egentligen ingen avgörande skillnad mellan dessa två känslor, de är två intryck inom samma 

”genre”, så när som på att de känslor som imitationerna ger upphov till är mindre starka. 

En kopia av objektet framkallar också en kopia av känslan som det verkliga objektet skulle 

ha frambringat (25). Denna skillnad i vår upplevelse av objektet och dess avbildning finns 

redan hos Aristoteles, som menar att ”det som vi betraktar med vämjelse när det uppträder 

i verkligheten gläder vi oss åt att betrakta på bild, även den mest detaljerade, exempelvis 

bilder av de mest avskyvärda djur eller av lik”.37 Dubos refererar också till Aristoteles men 

menar inte att människan gläder sig åt efterbildningen för att hon finner stor njutning i att 

lära sig något, som den antike filosofen hävdar.38 Den artificiella känsla vi känner inför 

avbilningar, i såväl poesi som måleri, är en ”ren lust” (plaisir pur, 27) – lust, eftersom det är 

en distanserad, estetisk upplevelse, och ren, eftersom den är befriad från annan motivering 

än genom just själva denna estetiska erfarenhet. Det är en ”fundamental sekularisering av 

konstbegreppet”, för att tala med Sven-Olov Wallenstein.39 Denne har också, i ett avsnitt 

om Dubos i Den sista bilden, betonat den förskjutning som detta lustbegrepp innebär. 

 

Här flyttas fokus från konstnären till betraktaren, vilket är den ‟subjektiviserande‟ 

förutsättningen för konstens ‟estetisering‟. Frågan är inte längre hur ett konstverk görs, utan 

hur det upplevs, och vilken funktion det fyller i betraktarens psykiska ekonomi.40  

 

Även om Dubos tidstypiskt nog inte förhåller sig hierarkiskt till poesin och måleriet – de är 

båda materiella objekt som framkallar en ren lust – menar han att deras effekter är olika 

och framför allt olika kraftfulla. Måleriets kraft är större än poesins, hävdar Dubos och 

motiverar det med två argument. ”Det första är att målningen uppträder för oss genom 

synen”, skriver Dubos och ansluter sig, om än mer subtilt, till Leonardos ögonkult (375). 

Ögat har empiriska kvaliteter som inga andra sinnen besitter, ger en mer ”trovärdig” 

perception och man kan säga att ”ögat är närmare själen (plus près de l'ame) än örat är” 

(376).41 För det andra – och detta är Dubos signum – nyttjar måleriet och poesin olika 

tecken. Måleriet använder sig av naturliga tecken (signes naturels) under det att poesins är 

arbiträra och instiftade (signes arbitraires et institués, 376). Fördelen med måleriets naturliga 

tecken, menar Dubos, är att deras ”energi” inte är beroende av utbildning. De har en 

                                                                                                                                                                      
excitent en nous ces passions artificielles, en nous présentant les imitations des objets capables d' exciter en 
nous des passions veritables”.  
37 Aristoteles, Diktkonsten, 28-29. 
38 Aristoteles, Diktkonsten, 29. 
39 Wallenstein, Sista bilden, 88. 
40 Wallenstein, Sista bilden, 37.  
41 Min kursiv. Denna ögats närhet till själen skiljer på ett intressant sätt Dubos från Lessing. 
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omedelbarhet, en direkthet som vem som helst kan erfara. Och han går så långt som till ett 

försök att formulera vad som låg latent redan hos Leonardo: kanske använder sig måleriet 

inte av tecken över huvud taget? (376) ”Det är naturen själv som målningen ställer under 

våra ögon […] Objektens figurer, deras färger, ljusets reflektioner och skuggor, slutligen allt 

som ögat kan förnimma, det finns i tavlan som vi ser det i naturen” (376-377). Den 

uppmärksamma läsaren märker att dessa av Dubos‟, och inte minst Leonardos, argument 

tenderat att återuppträda i fotografiets teorihistoria. Fotot uppfattas som ett naturligt 

avtryck, ett positivistiskt redskap som uppställer fakta och som har ett kausalt förhållande 

till sin referent. Att det avbildande tecknet förbinds till sin referent genom ett slags 

navelsträng, att de kan sägas vara i grunden identiska, är den tanke som får Paragone och 

Dubos att hemsöka fotohistorien. Jag ska återkomma till det. 

      De naturliga tecknen baseras på likhet och kausalitet, eftersom de avbildar med 

”samma former som vi ser i verkligheten” (377). Poesins ord däremot är tecken som inte är 

trogna naturen via likhet, men de väcker fortfarande, om än på mekanisk väg, verkliga 

kopior av de idéer och känslor som dess avbildade objekt ger. De är därför bara ”delvis 

artificiella” (artificielle en partie), menar Dubos (377).  Den idé som finns inskriven i ordet 

väcks dessutom mer omedelbart och mer njutningsfullt om vi hör ordet reciteras, istället 

för att läsa det och så att säga arbeta fram dess betydelse (388-391). Det väsentliga här är 

förstås att bildens tecken ställer fram det imiterade objektet på det ”naturliga” sätt som det 

uppträder för oss i verkligheten, medan texten arbiträra tecken uppradas efter varandra och 

ger upphov till idéer som läsaren samlar och gör till hela intryck. Måleriets förtjänster är 

direktheten, samtidigheten, men poesin kan avbilda mer komplexa ”passioner” och inre 

idéförlopp.42 

      Vi kan så, med hjälp av Wallenstein, skärskåda två (estetiska) tendenser hos Dubos och 

hans sätt att behandla de olika konstarternas uttryck; en syntetisk tendens, där text och bild 

hittar en gemensam grund ”med avseende på den estetiska relation som betraktaren intar i 

förhållande till dem”, och en analytisk-centrifugal tendens, där förhållandet tid/rum ”för 

första gången blir till ett problem som bryter upp enheten.” Först hos Hegel ser vi hur 

denna sista tendens fullbordas, menar Wallenstein.  

      Textbild-problematiken blir med Dubos alltså ett psykologiskt problem av estetisk natur 

avant la lettre. Den filosofiska estetikens första steg verkar på flera fronter, och över en 

längre tid, men får namnet estetik först på 1750-talet då Alexander Gottlieb Baumgarten, i 

sin Aesthetica, introducerar den som en ”vetenskap för sinnlig kunskap”, men också 

                                                      
42 McCormick, introduktion till Laocoön, xviii. 
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förstådd som en konstteori.43 Och man kan, som Kai Hammermeister, säga att Aestheticas 

huvudsakliga syfte är att etablera den senare med hjälp av den förra, förutsatt att vi antar att 

de går att skilja åt.44 För textbild-problemet innebär den estetiska förskjutningen, som vi 

delvis sett med Dubos, att distinktionerna utgår från betraktaren, men också att de 

dualistiska kategorierna modifieras. Det mest uppenbara exemplet är Lessings Laokoön och 

textens tidslighet och successivitet ställd mot bildens temporala rumslighet, som hade flera 

föregångare. Till exempel hävdar den engelske estetikern James Harris, i Three Treatises 

(1744), att de olika konsternas mimetiska förmågor begränsas (på olika sätt) av deras 

respektive medium. Måleriet kan, med sina färger och figurer, endast avbilda ett ögonblick 

och bara antyda rörelser och ljud. Poesins verktyg, å sin sida, är just ljud och rörelse och 

begränsas endast av språkets gränser – poesin kan, med andra ord, uttrycka allt som språket 

kan ställa fram i idéer.45 Moses Mendelssohn, Lessings samtida, hade förmodligen större 

inverkan på Laokoön; i essän Künste und Wissenschaften (1757) skilde han, i Dubos efterföljd, 

på naturliga och arbiträra tecken, men med en mer systematisk separation av konstarternas 

uttryck.46 Men distinktioner som Edmund Burkes, den mellan det sköna och det sublima, är 

minst lika betydelsefulla i det här sammanhanget.47 

      Att måleriet och poesin bör anpassa sina respektive uttryck till sitt specifika medium är 

ett av Lessings påståenden i sin Laokoon, oder über die gränsen der malerei und poesie (1766). 

Titeln kommer från skulpturgruppen med samma namn, och Lessing tar teoretiskt avstamp 

i de olika sätt på vilket myten om Laokoön har beskrivits – varför skildras den trojanske 

prästens öde, som tillsammans med sina söner straffas av gudarnas giftormar för att ha 

varnat för grekernas trähäst, på olika sätt i olika medier? Johann Joachim Winckelmann, 

som får utstå mycket kritik genom Lessings text, hävdar i sin analys av skulpturen att 

Laokoöns milda ansiktsuttryck vid ormarnas bett ska signalera en beundransvärd stoisk 

attityd. Det är inte ett särskilt starkt argument, hävdar Lessing, inte heller är Laokoöns 

ansiktsuttryck en effekt av konstnärens begränsade hantverksförmåga. Det är, istället, 

mediet som av nödvändighet dikterar en sådan begränsning. Eftersom måleriet endast 

avbildar ett ögonblick, och därtill förlitar sig till skönhet, skulle en fixering av ett våldsamt 

                                                      
43 Se § 1 i Alexander Gottlieb Baumgarten, Aesthetica (Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1961), 
1. 
44 Kai Hammermeister, The German Aesthetic Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 7. 
45 McCormick, introduktion till Laocoön, xvi-xvii. 
46 McCormick, introduktion till Laocoön, xix-xx. För Mendelssohn var estetikbegreppet, om det skulle fortsatta 
att utvecklas, det mest lämpade för en gemensam klassificering av alla konstarter, så att de skulle slippa 
förbindas enbart utifrån mimesis. Se vidare Kristeller, Konstarterna, 57. 
47 Se Edmund Burke, Filosofisk undersökning om ursprunget till våra begrepp om det sublima och det sköna, övers. Per 
Dahl (Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1995). Se W J T Mitchells Iconology (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1986), 121-149, för det sköna/sublima och Burkes inflytande på Kant samt 105, 
110-111 för Burkes betydelse för Lessing. 
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vrål bli groteskt i längden, och ”skriket var tvunget att bli dämpat till en suck”.48 Om 

måleriet försöker uttrycka något övergående, som överskrider ögonblickets pregnans, gör 

det inte bara ett motbjudande men också ett svagare intryck (20). Det gäller således för 

målaren att välja sitt (”fruktbara”) ögonblickliga motiv med omsorg.  

    Det finns däremot ingenting, menar Lessing, som kan övertala poeten att ”pressa ihop 

sin bild till ett enskilt ögonblick” (23). Han framställer inte heller flera bilder till en helhet. 

Poesins språkliga medium hänför sig till en succession av bilder, till skeendet och den gradvisa 

utvecklingen. Poesin är enkelt uttryckt mindre begränsad av sitt medium än måleriet, den 

kan uttrycka såväl ett yttre förlopp som inre flöden i dess helhet; Laokoöns skrik kan 

därmed uttryckas kompromisslösare, i all sin groteskhet, utan att bli motbjudande. Lessing 

utvinner här en kategori för distansering hos poesin, som i sin upplösning av det statiskt 

rumsliga öppnar det avbildade för en intellektuell reflektion som överskrider måleriets 

materialitet. Poesins bilder fungerar bäst på ett immateriellt plan där dikten gör oss mer 

uppmärksamma på ämnet än på själva orden, alltså en form av målerisk illusion men utifrån 

den poetiska reflektionens immateriella premisser.49 

      Trots att Laokoön inte är en hierarkiserande skrift, utan snarare definierar den gode 

konstnären som den som bäst anpassar sin utsaga efter sitt medium, hävdar ändå Lessing 

att poesins möjligheter är större. Det gör han inte minst genom att betona de reflektiva, 

immateriella kvaliteter som gör att litteraturen kan avbilda både synliga och osynliga bilder 

– ”hela kategorier av bilder som poeten tar i anspråk som sina egna måste nödvändigtvis 

vara utom räckhåll för konstnären”.50 Möjligen är det lika paradoxalt som betydelsefullt att 

poesins fördel också ligger i dess bildskapande. När Lessing till sist når fram till sin 

berömda distinktion gör han det utifrån de två synliga bilder, eller handlingsförlopp, som 

konsterna har att välja mellan; vissa bilder, menar Lessing, är mer ”lämpliga” för måleriet 

än för poesin.  

 

I det ena fallet är handlingen synlig och framåtskridande, de olika delarna uppträder efter 

varandra i en sekvens av tid, och i det andra är handlingen synlig och statisk, dess olika delar 

utvecklas i en rumslig samexistens. (77) 

 

                                                      
48 Lessing, Laocoön, 17. 
49 Wallenstein, Sista bilden, 75  
50 Som Mitchell påpekar finns en likhet i Lessings höga värdering av poesins tidslighet och dess skildrande av 
både det osynliga och det synliga, med Kants formulering av den rumsliga kategorin som basis för 
perceptionen av externa objekt och den tidsliga kategorin som basis för alla perceptioner av både interna och 
externa objekt. (107) 
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Måleriet kan framställa bilder från båda dessa, men de två bildernas implicerade förlopp 

passar olika väl för det måleriska mediet. Det är så, motiverar Lessing i en betydelsefull 

passage, eftersom konstmediernas specifika tecken måste ha en ”ett lämpligt förhållande till 

det betecknade tinget” (78). Och eftersom måleriet använder sig av rumsliga figurer och 

färger kan det endast avbilda objekt vars helheter eller delar är spatialt sammanhängande, 

under det att poesin, som uttrycker sig genom ”ljud artikulerade i tiden”, endast kan skildra 

objekt vars helheter och delar är konsekutiv, betingade av följd. Objekt i rum kallas kroppar, 

sekvenser i tid kallas handlingar. Följaktligen, kan Lessing konkludera, att kroppar är 

måleriets sanna ämne, medan poesins sannaste uttryck sker genom handlingar.51 Kroppar 

existerar visserligen också i tiden, påpekar Lessing, och handlingar kan inte ske utan 

kroppars hjälp. Måleriet kan alltså avbilda tid indirekt genom kroppar, men, som sagt, 

endast ett ögonblick i tiden; och poesin kan avbilda kroppar förutsatt att de är handlande, 

och då endast en specifik egenskap hos denna kropp. Det förklarar också varför det 

”fruktbara ögonblicket” – Shaftesburys begrepp från 1714, som Lessing återanvänder – är 

det mest lämpliga för måleriet att avbilda.52  

      Lessing uppehåller sig alltså inte vid vad poesin och måleriet kan utan vad dessa bör 

göra. Språkets arbiträra tecken skulle till exempel, utifrån sin sekventiella natur, kunna 

framställa en kropp och dess delar i en ordning som både är trogen mot hur kroppen 

uppfattas i verkligheten och samtidigt är troget mot språkmediet. Men det är endast en av 

”språkets egendomligheter”, menar Lessing, och inte i linje med ”poesins strävan” som är 

att skapa en illusion som överskrider språkets materialitet.  Successionen av bilder är inte en 

torr beskrivning, här finns snarare en performativ kvalitet hos poesin – den skapar vad den 

ställer fram för läsaren. Lessing menar att vi exempelvis i Homeros beskrivning av Akilles 

sköld kan se ”ursprunget och formationen av vad som i målningen endast kan betraktas 

som redan färdigställt och formerat”. Detta ger i sin tur upphov till en mer aktiv 

perception. (84) Här döljer sig en uppfattning om språkets sublimitet, som ställs mot 

måleriets bundenhet till skönheten.53 Skönheten förutsätter att alla dess delar är sidoställda, 

vilket enligt Lessing är något som endast måleriet kan avbilda eller beskriva. (115) Poesin, 

                                                      
51 Litteraturvetaren Wendy Steiner har hävdat att Lessings analogi mellan måleri och poesi är denna ikonicitet, 
i betydelsen trohet mot sina respektive lämpliga ämnen. De delar samma strävan att vara ikoner av 
verkligheten, menar hon. Se The Colors of Rhetoric: Problems in the Relation between Modern Literature and Painting 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 13. 
52 Ulrich Weisstein, ”Litteratur och bildkonst: historia, systematik och metoder”, i I musernas tjänst, red. Ulla-
Britta Lagerroth et al. (Stockholm: Brutus Östlings Förlag Symposion, 1993), 80. 
53 Mitchell nämner Edmund Burke som en viktig föregångare med hänvisning till dualismen 
skönhet/sublimitet, men också i densamma mellan femininitet och maskulinitet. Implicit hos de båda, menar 
Mitchell, är den fallocentriska uppdelningen mellan de vackra, feminina objekt som tillfredställer ögat och den 
sublima vältaligheten hos den maskulina, subjektiva poesin. Se Mitchell, Iconology, 110. 
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med sin formlösa kraft, framställer skönheten genom dess effekter, men kan på så sätt 

också skildra fulheten utan att det blir groteskt. Fulheten så att säga ”avväpnas” eller 

intellektualiseras i poesins successiva, abstraherande form. (128) 

      Men vad är det som gör att Lessings kategoriseringar av de dualismer vi sett redan före 

honom (mellan synligt/osynligt, statiskhet/succession, naturliga/arbiträra tecken, 

kropp/handling) blir särskilt verkningsfulla, dels i förhållande till antiken men kanske 

framförallt till en tänkare som Dubos? Först och främst är det systematiken i hans 

distinktion mellan text/bild. Det karaktäristiska för Lessing är reduktion av konstarternas 

relation till kategorierna tid och rum. I den meningen är Lessings distinktion en estetisk 

motsvarighet till vad Newton gör, i fysikens objektiva bemärkelse, liksom Kant, i 

metafysisk, subjektiv.54 Ytterligare en betydelsefull avgränsning mellan Lessing och Dubos 

estetik betonar hur Lessings förhåller sig mer systematiskt även till konsterna. Dubos 

definierar de naturliga och artificiella tecknen, som vi sett ovan, men denna semiotiska 

hållningen har även Lessing. Den avgörande skillnaden mellan dem är att Lessings 

semiotiska analys ”först fullbordas i den fenomenologiska, där tecknets estetiska mening 

sammanfaller med hur vi upplever det som ett inre och mentalt fenomen”, med 

Wallensteins ord.55 Det är visserligen väsentligt även hos Dubos att fokus flyttas mot 

betraktaren (han menade exempelvis att den bildade publiken snarare än konstnärer var 

bättre uttolkare av verken). Men det är först med Lessing som tecknets estetiska natur 

sammanfaller med betraktarens estetiska respons. Vad Lessing därmed genomför är en 

”väsentlig och avgörande derealisering av det fysiska objektet, en estetisk 

idealiseringsprocess som sker via fantasins arbete”56. Tecknens estetiska mening 

konstitueras alltså i första hand utifrån kategorier hos subjektet snarare än hos 

konstobjektets egenskaper. Bild/rum och text/tid blir till varseblivningsformer som 

Wallenstein jämför med Kants ”åskådningsformer” och förlänger sedan resonemanget till 

vad han ser hos Lessing som en ”specifik estetisk intentionalitet, som Lessing kanske är 

den förste att tematisera”.57 Lessings intentionalitet, menar han, förklarar en dikts mening 

till att den sträcker ut sig i tiden, även om vi faktiskt skulle kunna betrakta dikten som en 

sammanhållen rumslig form; på samma sätt är meningen med en målning att den möjliggör 

                                                      
54 Se Mitchell, Iconology, 96. 
55 Wallenstein, Sista bilden, 90.  
56 Wallenstein, Sista bilden, 90. 
57 Wallenstein, Sista bilden, 90. Litteraturvetaren Joseph Frank menade på 1940-talet att Lessings främsta 
förtjänst i Laokoön var att han introducerade mediala och perceptuella kategorier i det estetiska förhållandet 
mellan text och bild. Se The Idea of Spatial Form (New Brunswick: Rutgers University Press, 1991), 6-8. Wendy 
Steiner är mer försiktig och menar att Lessing själv inte tydligt talar i termer av perception och varseblivning. 
Hon medger dock att Laokoön introducerar nyare begreppsarter än de som textbildproblematiken tidigare 
hade inneslutit. Se Steiner, Colors, 12. 
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ett omedelbart beskådande av dess alla delar, även om vårt sökande med blicken över de 

olika elementen i bilden faktiskt är ett förlopp i tiden. 

 

 

                               3. Verbalt och visuellt på nytt 

 

Vi skulle kunna genomlysa Lessings argument närmare genom att vända oss till ett av 

historiens allra tidigaste fototextpoetiska verk, Molins fontän. Boken består av Johannes 

Jaegers fotografier av John Peter Molins skulpturala fontän, jämte diktverser av Karl 

Wetterhof och Herman Sätherberg.58 Fontänen som idag står att finna i Kungsträdgården i 

Stockholm, uppfördes ursprungligen som en modell under 1866 års Konst- och 

industriutställning i Stockholm.59 Att utställningen var förlagd till Industripalatset vid Karl 

den XIII:s torg innebar indirekt att den också förlades till platsen där vattendraget som 

tidigare skilt Blasieholmen från Norrmalm dragit fram och som bar namnet Näckeström. 

Detta ville Molin göra uppenbart i skulpturens motiv.60 Gränsen mellan olika 

”vattenkulturer” – mellan Mälaren och Östersjön – utgör också symboliskt motiv i vattnets 

transport mellan fontänens olika nivåer. Ikonografin är hämtad från nordisk mytologi och 

föreställer gestalter som Näcken och Ägir. Karl Wetterhof börjar med tio verser som, 

avskilda från fotografierna, spelar med skulpturens övergripande teman, för att sedan 

närstudera varje enskild sida av fontänens bottenskulptur. I den första av dessa diktar 

Wetterhof kring skulpturens huvudgestalt, Näcken. De första fyra raderna - ”Än sitter 

drömmande Näcken / Med harpan i sitt sköt, / Der fordom den yra bäcken / Sin väg till 

hafvet bröt – beskriver strömkarl, samtidigt som de också antyder själva fontänens 

förhistoria och placering över Norrmalms och Blasieholmens skarv, där ”fordom den yra 

bäcken” bröt sig fram mot havet.61 Vi förstår här att dikten är tillkommen efter fontänens 

färdigställande – en tillkomstordning som Lessing ägnar mycket utrymme angående 

Laokoöngruppens tidsbestämning – och de efterföljande verserna fortsätter denna tendens. 

Det är utan tvekan fråga om en ekfras, en bildbeskrivande dikt som gör vad Lessing påstår 

att poesin inte bör göra (och vad Vergilius, i Lessings uppfattning, historiskt sett inte heller 

kunnat göra i förhållande till skulpturen av Laokoön). Den söker återge en statisk bild 

genom att vandra över dess olika delar. Kort sagt, den uppvisar en strävan mot det spatiala 

                                                      
58 Johannes Jaeger et al., Molins fontän (Stockholm: P. A. Nordstedt & Söner, 1866). 
59 Notera att Molins fontän tillkom hundra år efter Lessing skrev Laokoön.  
60 ”Den poetiska idé, hvarom det konstverk vittnar, som MOLIN skapat /…/ har, kan man säga, blifvit väckt 
af sjelfva den plats, der det står”, skriver förläggaren i en efterskrift. Molins fontän, 29. 
61 Jaeger, Molins fontän, 18.  
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i Lessings bemärkelse. Är den spatial också i ordets starkare betydelse? Betraktar man ett av 

uppslagen (fig 3) ser man hur versen följer fontänens spatiala form, och inte bara beskriver 

skulpturkroppens olika delar utan följer den med en spatial rörelse, uppifrån och ner. Den 

”höga” Himingläfa fäller ned sina ögon mot den på vågen flytande Unn; den blickande 

rörelsen blir lika rumslig uppenbar i diktversen som i fotografiet av skulpturen.62  En sådan 

invändning skulle dock Lessing avfärda som enbart en ”språkets egendomlighet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ändå är det just språkets spatiala sida som oftast anförs som kritik av Lessings 

Laokoön. Att poesins text inte bara är en succession i tid men också sträcker ut sig rumsligt 

har formulerats på flera olika sätt i förhållande till Lessings distinktion, men inte alla 

upphäver den. Joseph Franks reflektioner över spatialitet menar inte spatial i explicit 

materiell betydelse utan mer i termer av anti-narrativ, något som bryter mot textens 

naturliga kronologi – det vill säga, spatialitet som en form av a-temporalitet.63 I den 

meningen lösgörs inte det textuella från Lessings temporala grepp, som Mitchell 

uppmärksammat.64 Wendy Steiner drar samma slutsats som Mitchell, men menar likt Frank 

att spatialitet är en kategori i perceptionens spatiotemporala samlande (erfarenhet) snarare 

                                                      
62 Jaeger, Molins fontän, 20. 
63 Frank, Spatial form, 129. 
64 Mitchell, Iconology, 96. 

 

3. Johannes Jaeger och Herman Sätherberg, Molins fontän (1866) 20-21. 
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än en egenskap hos litteraturen och det litterära konstverkets materiella bas som sådan.65 

Försök till poetisk spatialitet (som den ekfrastiska dikten) hänvisar därför, menar Steiner, 

till en idé om rumslighet hos konsten snarare än att själv överskrida den. Det är ett 

misslyckande eller möjligen en lyckad gestaltning.66 Oöverbryggbarheten i Lessings 

temporala/spatiala distinktion upprätthålls så även hos Steiner. Steiners förhållningssätt, 

anmärker Mitchell, är därför enbart en ”psykologisk version av den ‟lämpliga relation‟ 

mellan medium, innehåll och avkodningsprocess som Lessing postulerar i Laokoön”.67 

      För Lessing skulle dock en bildbeskrivande dikt i teorin mycket väl kunna ge samma 

helhetsintryck som en tavla, men det förutsätter att vi kan läsa den på bråkdelen av en 

sekund – det är alltså en fråga om perceptuell hastighet och minnesförmåga (det senare 

hävdar som sagt även Leonardo). Men i linje med vad Wallenstein kallade Lessings 

”estetiska intentionalitet” är det inte vad poesin bör göra. Som Mitchell påpekar, med 

hänvisning till att båda kan avbilda både kroppar och handligar men är olika lämpliga i 

frågan, är skillnaden mellan måleriets ”direkta” och poesins ”indirekta” tecken en skillnad i 

grad, snarare än en skillnad i art. (101-102) Visserligen är Lessing ständigt (och medvetet?) 

motsägelsefull, menar Mitchell, men ”det skulle inte finnas någon anledning att säga att 

genrerna inte bör blandas om de inte kunde blandas”. (104)  

       Molins fontän är inte ett gott exempel på litterär spatialitet, skulle man kunna hävda, 

särskilt med tanke på den strikta – metriska, kronologiska – formen hos den bundna 

versen. Men – och det är helt väsentligt – även om visuell poesin på ett mer uppenbart sätt 

förhåller sig till det textuellt spatiala, är det nödvändigt att erkänna att alla texter, i någon 

mening, är spatiala. Om vi talar med Mitchell, som får sägas representera en lika stor del av 

den kritik som utfärdats mot Lessing som en mer sentida förståelse av språkets spatialitet, 

måste vi förstå texten som spatial i ”sträng bemärkelse”, det vill säga även som en egenskap 

hos alla texter som sådana. (98) En text är med andra ord alltid lika spatial som temporal 

och linjärt läsbar. Mitchells grundläggande premiss är att ta sig an en ”spatio-temporal 

konstruktion”, som inte skiljer dessa kvaliteter från varandra. 

 

En dikt är inte bokstavligt temporal och figurativt spatial: den är bokstavligen en spatio-

temporal konstruktion. Termerna ”rum” och ”tid” blir endast förställda eller olämpliga när 

de abstraheras från varandra såsom självständiga, antitetiska essenser som definierar ett 

objekts natur. (103) 

                                                      
65 Steiner, Colors, 38-42. 
66 Steiner, Colors, 42. 
67 Mitchell, Iconology, 99. 
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En väsentlig reservation måste dock införas här. Om vi väljer att förstå spatialitet som en 

visuellt materiell egenskap hos texten måste vi följa litteraturvetaren Fredrik Hertzbergs 

påpekande att alla texter inte är materiella. En text gör sig materiell. Och även om vi väljer 

att ”läsa fram” materiella egenskaper hos en text så är det fråga om en specifik användning 

av denna text.68 Jag kommer att få anledning att utveckla resonemangen i denna visuella 

aspekt av texten i nästa kapitel. Vi kan för stunden nöja oss med att konstatera att det 

problem som Mitchell identifierar inte är själva formuleringen av tid och rum som två 

distinkta kategorier, utan att de görs essentiella för två olika medier. Skillnaden mellan poesi 

och måleri på basis av arbiträra, tidsliga och naturliga, rumsliga tecken är inte detsamma 

som en skillnad mellan text och bild, menar Mitchell, utan en skillnad mellan det verbala 

och det visuella som två självständiga kategorier. (102-103) Vi kan förstå Mitchell (i 

synnerhet i ljuset av hans senare texter) som att han menar att den ”spatia-temporala 

konstruktionen” också har den relativistiska effekten att visualitet och verbalitet blir till 

kategorier som uppstår tillfälligt i olika typer av teckensystem, och inte kategoriskt kan 

reduceras till en specifik konstforms uttryckssätt. 

      Detta relativa förhållningssätt till det verbala och visuella är visserligen starkt förbundet 

med de artefakter som integrerat olika medier i kompositformer, men det är en lika 

närvarande och kanske än mer relevant problematik i ”oblandade” medier - text- och 

bildmedierna tagna var för sig. Detta är enligt Mitchell något som det ”interartiella”, 

komparativa forskningsfältet haft en intuitiv kunskap om utan att kunna greppa det som ett 

explicit problem och vad det innebär.69 ”Bildtextproblemet är inte något som konstrueras 

‟mellan‟ konsterna, medierna eller olika representationsformer, men en oundviklig fråga 

inom enskilda konstformer och medier”, som han säger i den senare Picture Theory.70 Alla 

konstformer är ”sammansatta” former, av text och bild, menar Mitchell; ”alla medier är 

blandade medier”, där olika koder, diskursiva konventioner och kanaler kombineras. (94-

95) För honom är det en av vårt samhälles diskursiva effekter, där texten och bilden alltid 

                                                      
68 ”Att säga att all dikt är materiell […] är paradoxalt nog att bortse från diktens materialitet, det är en 
metafysisk syn”. Fredrik Hertzberg, ”Tio teser om materialitet”, Tuli & Savu Net, http://tuli-
savu.nihil.fi/sivu.asp?c=292&p=85,271,272,290,292. 
69 De ”interartiella” eller komparativa studier som avses är den textbildteoretiska strömning under 1980-talet 
som i Erwin Panofskys och Ernst Gombrichs efterföljd ägnade sig åt det verbalas och visuellas estetiska 
korsvägar. Med föregångare som Jean Hagstrums The Sister Arts (1958) och Mario Praz Mnemosyne (1972) 
publicerades inom loppet av några år till exempel Wendy Steiners The Colors of Rhetorics (1982), Albert Cooks 
Figural Choice in Poetry and Art (1985), Mary Ann Caws The Art of Interference (1989), Thomas Jensen Hines 
Collaborative Form (1991) och Claude Gandelmans Reading Pictures, Viewing Texts (1991). Dessutom hölls den 
första internationella konferensen om ”Ord och bild” i Amsterdam, april 1987; tidskriften Word & Image: A 
Journal of Verbal/Visual Enquiry startade 1984. Theo D‟Haens antologi Verbal/Visual Crossings 1880-1980 
(Amsterdam: Rodopi, 1990) är en bra översikt över detta decenniums verbal/visuella teori. 
70 Mitchell, Picture Theory, 94.  
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måste ses som redan inskrivna i varandra, och deras dialog som alltid redan påbörjad före 

varje materiell sidoställning. Detta supplementära förhållande mellan text och bild kommer 

att diskuteras närmare i nästa kapitel. 

      Den oöverbryggbarhet som det verbala och det visuella uppvisar i Lessings Laokoön har 

filosofen Jacques Rancière karaktäriserat som en ”frånvaro av gemensamt mått”.71 Som ett 

åtskiljande mellan konsterna och ett uttryck för deras respektive autonomi utgör denna 

avsaknad av gemensamt mått också den ”modernistiska kärnan” i vad Rancière kallar för 

konstens estetiska regim.72 Detta estetiska paradigm kan dock, i hans uppfattning, inte 

reduceras till denna statiska separation (det är just företrädet för en teoretisk dynamik, före 

ett dialektiskt tänkande, som utgör främsta kritiken av modernitetsbegreppet i Rancières 

formulering av den sista regimen). Förhållandet mellan verbalt och visuellt blir följdenligt, 

varken underordnat det gemensamma måttets inneboende hierarki eller den 

inkommensurabla separationens kategoriskhet, utan underställd en logik där det 

gemensamma måttet är en ”ensam skapelse”, en tillfällig sammansättning, endast möjlig 

genom en ”konfrontation med blandningens avsaknad av mått, i all dess radikalitet”. (146) 

Detta mått, av kontingent karaktär, formulerar han senare genom begreppet frasbild. Men 

för att denna teoretiska figur helt ska rätta in sig i det förestående fototextsammanhanget 

bör vi först försöka utvinna fler aspekter i Rancières estetiska tänkande. 

      Rancières regimer skulle kunna kallas för ”system av perception, aktion och tänkande”, 

som definierar en epoks konstbegrepp och utifrån vilken dess konstobjekt görs begripliga.73 

Konstens, nu drygt två sekel långa, estetiska regim – som är den tredje efter bildens etiska 

regim och konsternas representationella regim – utmärker sig som både singulär (i sin bestämda 

singularisform, Konsten) och som just allt annat än singulär, i egenskap av sin regellösa, 

icke-hierarkiska definition av konsternas fält. Det är konstens autonomi ”som samtidigt är 

en heteronomi”.74 Det är en estetisk regim eftersom ”konstens identifikation här inte längre 

                                                      
71 Jacques Rancière, ”La phrase, l‟image, l‟histoire” i Le Destin des images (Paris: La Fabriques éditions, 2003), 
41-78. Hädanefter hänvisar jag till Christina Kullbergs översättning, ”Frasen, bilden, historien”, i Texter om 
politik och estetik (Lund: Propexus, 2006). 
72 Som tre versioner av denna modernistiska kärna formulerar Rancière en ”optimistisk, rationalistisk” version 
(som ekar av Clements Greenbergs puritanism och framhåller formalismens vurm för kraften hos konsternas 
specifika materialitet); och, som en andra, ”Adornos dialektiska version (som en iscensättning av två 
separationer, även inbegripet polariteten mellan konstens rena former och formerna för samhällets liv)”; och 
en tredje, närmare bestämt Lyotards ”patetiska” version, där avsaknaden av gemensamt mått tar formen av en 
sublim katastrof. Se Rancière, ”Frasen, bilden, historien”, 143-145. 
73 Gabriel Rockhill, “The Silent Revolution”, SubStance, nr 1 (2004): 55. 
74 Jonas (J) Magnusson och Kim West, introduktion till Texter om politik och estetik, av Jacques Ranciére 
(Propexus: Lund, 2006), 15. 
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utförs genom en distinktion bland sätten att göra, utan genom urskiljandet av ett sinnligt 

sätt att vara som tillhör konstens produkter”.75  

      Konstobjekten definieras som sådana i det att de tillhör denna specifikt sinnliga regim. 

(212) Men denna sinnlighet är alltför nyanserad, och oavlåtligt återkommande i Rancières 

tänkande, för att inskränkas till en ”estetisk” förskjutning från skapandet till 

varseblivningen av konstobjektet. Ett bärande element i Rancières estetik är att den 

estetiska upplevelsen av konstobjektet (vilken form det än må ta) inte kan särkopplas från 

den ”enkla praktik” som ligger bakom dess tillkomst. Den estetiska utgångspunkten sedan 

Lessing, hur konstverkets tecken upplevs, är alltså, enligt Rancière, alltid sammanflätad med 

förhållandet för detta objekts praktiska tillkomst. Men inte som ett hantverk, ett görande i 

motsats till ett sägande – dessa både ingår i ett ”nätverk för det sägbara”. ”Konsternas enkla 

praktiker”, förklarar Rancière, ”låter sig inte separeras från den diskurs som definierar 

villkoren för att de uppfattas som konstnärliga praktiker”.76 Konstens praktiska sida ”är i 

själva verket konstens historicitet”, säger han; den konstnärliga praktiken och den estetiska 

förnuftsapparturen alltid är avhängiga den systematisering av tänkandet, handlandet och 

varseblivningen som utgörs av de konstärliga regimerna. I den ”sinnliga” regimen är aisthesis 

och poiesis, alltid interrelaterade, ”men de förhåller sig till varandra i själva avståndet mellan 

deras respektive förnuft”.77 

      Rancière läser därför Lessings spatio-temporala distinktion som en separation som inte 

utesluter återkopplingar. Avsaknaden av gemensamt mått behöver inte innebära att ordens 

bokstavlighet måste ställas mot den visuella bildens omedelbarhet. ”Från det faktum att 

Vergilius framställning av Laokoons lidande inte låter sig översättas exakt i skulptörens 

sten, kan vi inte sluta oss till att ord och former hädanefter skiljer sig från varandra /…/ 

Kanske kan vi sluta oss till det motsatta”. För när det gemensamma måttet väl lösts upp, är 

inte längre bara konstarternas former som är analoga i sin avskildhet – ”det är 

materialiteterna som blandas direkt”, om än först på ett idémässigt plan. När tanken på det 

gemensamma måttet upplöses och ger plats åt en ”stor kaotisk sammanställning, en stor 

likgiltig blandning av betydelser och material”, blir de mått som verkligen upprättas, av 

naturen en tillfällig kombination. (146) Så oscillerar konstobjektet mellan det helt 

inkommensurabla hos medierna och den materiella sammansmältningen. 

      Denna sammansmältning, som Rancière kallar den stora parataxen, är diskursiv och i 

högsta grad del av hans estetisk-politiska tänkande. Och han finner den i såväl Flauberts 

                                                      
75 Jacques Rancière, “Delandet av det sinnliga” i Texter om politik och estetik (Lund: Propexus, 2006), 212. 
76 Jacques Rancière, La Parole muette (Paris: Hachette Littératures, 1998), 8. 
77 Jacques Rancière, introduktion till Vi vantrivs i estetiken, i Texter om estetik och politik (Lund: Propexus, 2006), 
83. 
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realistiska roman som i Apollinaires, Boccionis och Schwitters blandestetik. (147) Verbalt 

och visuellt är endast begripliga som kategorier inom denna blandmediala ”gemenskap”, 

inte som litteraturens, bildkonstens eller musikens särskilda uttrycksformer. Detta stora 

parataktiska fält gränsar dock, som Rancière ser det, alldeles nära till två polärt motställda 

territorier, vilka han identifierar som ”schizofreni” och ”konsensus”. Något förenklat kan 

de båda sägas beteckna ett slags ”berusning”, men där den förra står för excessen, det 

”explosiva”, heterogena och den senare för varans, kommersialismens logik och det 

uniforma – kort sagt, står den ”rasande konsten” mot ”det stora samtyckets dvala”.  

      Den estetiska konstens mått som verkar inom den stora parataxen – alltså det som 

ovan benämndes som ett tillfälligt mått – närs av dessa två sidor och är därför i grunden 

motsägelsefullt. Ranciére kallar det för fras-bilden. (149) Och redan i den första definitionen 

av detta begrepp kan vi känna igen drag från Mitchell; Rancière avser ”någonting annat än 

föreningen mellan en verbal sekvens och en visuell form”. Fras-bilden kan komma till 

uttryck i, eller appliceras på, såväl traditionellt verbala (exempelvis en roman) som visuella 

former (”förhållandet mellan det sagda och osagda i ett fotografi”), lika väl som i olika 

montage- eller blandformer. 

 

Frasen är inte det sägbara, bilden är inte det synliga. Med fras-bild menar jag föreningen av 

två funktioner som skall definieras estetiskt, det vill säga genom det sätt på vilket de upplöser 

det representationella förhållandet mellan text och bild. I det representationella schemat 

avsåg textdelen handlingarnas ideala förlopp; bildens funktion var att tillföra en närvaro som 

ger köttslig närvaro och beständighet. Fras-bilden omstörtar denna logik. (149) 

 

      Det verbivisuella kaos som iscensätts av konstens stora paratax organiseras av 

frasbildens dubbla krafter, det vill säga frasens kontinuerliga, sammanlänkande och bildens 

uppbrytande, isärkopplande kraft. Med frasen motverkas det schizofrena och med bilden 

motverkas den likgiltiga gemenskapens homogena ”sömn”. På så sätt fortplantas kraften 

hos den stora parataxen utan att riskera att falla in i antingen det rent schizofrena eller i 

konsensus. 

      Frasen och bilden är kategorier som överskrider det verbala och visuella. På så vis 

undgår Ranciére den naturliga arbetsdelning, och den lika förrädiska under- och 

överordning, som tycks inneboende i bildtextförhållandet. Ranciére kallar det också för ett 

montage, i ordets bredare betydelse, som ”ett mått på det måttlösa eller som en 

disciplinering av kaoset”. (151) Vi har, som läsare, förmågan att avläsa det ”måttlösa” 

förutsatt att vi ”förvärvat någonting genom det som vissa kallar modernitet”, det vill säga 
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det som Rancière formulerat – för att undvika ”de temporala indikatorernas inneboende 

teleologier” – som konstens estetiska regim. (142) I fråga om fototextsammansättningen, 

som trots allt står i vårt blickfång, skulle vi därför kunna säga att den förutsätter en viss 

logik, för praktik och perception, som är förenlig med vår tillvaro. En logik, som inte är 

desto mindre heterogen, men som vi har förmågan att framställa eller avläsa eftersom vi 

lever just i denna ”paradoxala”, sinnliga regim. Det här kapitlet har därför inte bara 

skisserat en specifikt estetisk hållning till det verbala och det visuella - bilden, texten och 

dess relationer. Det är också ett ramverk för sättet att tänka kring fototextverken i denna 

uppsats.  

      Text och bild är två distinkta och olikartade fenomen, samtidigt som de genomsyrar 

varandra och är nästintill omöjliga att skilja från varandra, inte minst med tanke på deras 

relations långa (teoretiska) historia. På sätt och vis kan man säga att fototextverket 

iscensätter denna relation genom sin sidoställning (juxtapositionering); text och bild är 

åtskilda men samtidigt är de helt avhängiga varandras funktioner. I så måtto är det en 

excellent materiell iscensättning av bildtextproblematikens fulla komplexitet. Mitchell säger 

i Picture Theory att den bästa förebyggande metoden mot förenklande, komparativistiskt 

tänkande kring förhållandet bild/text är att ”hävda bokstavlighet och materialitet”, det vill 

säga att vända sig till ”faktiska konjunktioner av ord och bild” (91) - som den illustrerade 

dagstidningen, filmen eller fototextverket. Här ser vi också en modern förskjutning av 

estetikbegreppet, från estetisk idealism till korrelationen mellan läsning/materialitet. Vår 

estetiska förståelse av det praktiska fält där fototextsammansättningar görs, att vända oss till 

fototextobjektet och den omöjliga, ”disjunktiva konjunktion” som den gestaltar – vår 

förmåga att avläsa går alltid tillbaka till det objekt som (och på vilket sätt?) gjort sig 

oläsbart. 
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två. Fotografi och text 

 

      One welcomes illustration … as a separate and independent subject of publication, carrying its   

      text in its spirit, just as that text correspondingly carries the plastic possibility. 

 

             Henry James, förord till The Golden Bowl. 

 

Säger en bild och en text olika saker, på olika sätt? Eller är det bara en skillnad i medium, i 

sättet som de respektive teckensystemen bearbetar sina referenter? Dessa frågor har jag 

diskuterat i inledningen. Det följande kapitlet ställer andra, mer precisa men högst 

närbesläktade frågor. Vad är ett fotografi? Vad skiljer det från andra bilder? Vad är en 

(poetisk) text?78 Och hur – vilket är mest centralt – förstår/läser vi fotografiet och texten 

när de ställs bredvid varandra? 

      Vi skulle kunna spetsa till det hela något och påstå att det inte finns några kvalitativa 

skillnader mellan en text och en fotografi. Det är givetvis inte sant, men frågan är heller inte 

obefogad i en kultur som genomströmmas av mediala blandformer och där verbalt och 

visuellt inte alltid låter sig uttryckas avskilt. Vad är text och vad är bild i den moderna 

stadsbilden? Vad är text och vad är bild i modern poesi? Ur ett samtida perspektiv är dessa 

frågor lika slitna som relevanta, lika mycket grundläggande sanningar som möjliga att spela 

med. Några sidor ur Katarina Frostensons och Jean-Claude Arnaults diktbok tillika 

fototextverk Överblivet är signifikativa (fig 4). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vad är Text och vad är Bild i dessa uppslag? Den moderna stadsbildens teckenlandskap 

ställer i Överblivet fram många verbala uttryck inom fotografiets visuella ram; skyltar, 

boktitlar, reklamaffischer inskjuter en språkligt läsbar nivå i bilden. Och den textuella ytan 

                                                      
78 Mitt syfte är inte att söka besvara dessa frågor i någon bestämd mening, så mycket som att ställa dem och på så sätt 
komma närmare frågan om hur fotografi och text fungerar tillsammans i fototextpoesin. 

  

4. Frostenson och Arnault, Överblivet (1988) 20-21, 26-27. 
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är inte alltid lika samlad som i uppslaget ovan, utan har genomstuckits av visuella element 

och lösryckta fraser är rumsligt utspridda. Arkets vita, textlösa delar aktiveras, själva ordens 

visuella materialitet framträder och visar de ”plastiska möjligheter” som texten bär. Verbalt 

och visuellt verkar alltså både mellan medier och inom varje medium, och som kommande 

kapitel ska visa både före, under och efter det reellt materiella mötet på exempelvis en 

boksida. Som det tidigare kapitlet nämnde är det inte skillnaderna i sig som är intressanta, 

utan vilka skillnader som skillnaderna eller likheterna gör.  

      Där börjar också vår studie av fototextobjektet, vid frågan om hur denna ”disjunktiva 

konjunktion” fungerar, det vill säga hur den verkar, läses och producerar betydelser. I fallet 

Överblivet verkar den lika effektivt i syfte att återge det parisiska stadslivet som att iscensätta 

det ”asfaltens minne” som står i verkets centrum. Vad det är som asfaltens omedvetna 

gömmer anar läsaren först när fotografier föreställande Charcots gamla klinik La Salpètriere 

skymtar förbi och associerar till den hysteriforskning som en gång bedrevs där. Det är ett 

fenomen som genljudit även på andra ställen i Katarina Frostensons poesi och dramatik.79 

De övriga bilder som omger Charcotkliniken bland Överblivets uppslag visar de höga 

skyskrapornas och lyktstolparnas falliska sträckning uppåt, bort från asfalten. Och 

insprängda dyker här andra bilder upp, som på ett konsekvent sätt istället visar stadens 

hålrum, håligheter, och avbefolkade platser – broviadukter, trapphus, tygtrasor vid 

vägbrunnar och överallt ”asfalt”. Texten både föregriper och följer efter, formerar sig 

ömsom luftigt ömsom i tunga textblock. Vad Överblivet tycks företa är ett slags 

könsbestämning av urbana platser och objekt, där falliska skrapor och stadens 

underjordiska system möter varandra. Boken gör denna iscensättning som för att få 

asfalten att minnas och konfrontera vad som en gång utspelade sig på dessa platser 

      Men hur skapas sådana betydelser, eller hur fördelas de mellan text och bild? Finns det 

några förutbestämda roller? Säger den ena något som den andra aldrig skulle kunna säga? 

Det är de frågor som de följande sidorna kommer att undersöka. Det är nödvändigt att 

börja vid botten, vid det grundläggande problemet: saknar fotografin och språket ett 

gemensamt mått? Frågan om huruvida fotografiet/bilden och texten är ”utan gemensamt 

mått” aktualiserades i ett utställningsprojekt i Frankrike år 2003 under just namnet Sans 

commune mesure. I textantologin med samma namn ingick texter av bland andra Régis 

Durand och Jean-Luc Nancy. Inte minst har den essä av Rancière som diskuterats ovan - 

Frasen, bilden, historien – blivit en integrerad del av detta projekt.80 Frågan om det 

gemensamma måttet ställer relationen mellan text och bild vid en rand, ”mellan ett 

                                                      
79 I synnerhet pjäsen Sal P, som hade premiär 1996 på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. 
80 Dessa tre texter finns i svensk översättning publicerade tillsammans i OEI, nr. 18/19/20/21 (2004): opag. 
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bekräftande av deras irreducibla skillnader och ett studium av deras inte mindre uppenbara 

konvergens och komplementaritet”, i Régis Durands formulering.81 Att formulera några 

generella principer för detta förhållande menar Durand är ”svårt, och kanske lönlöst” 

eftersom varje enskilt verk som kombinerar text och bild på ett unikt sätt förhåller sig till 

denna relation och frågan om dess natur. Vad såväl Durand som Rancière säger, om än på 

olika sätt, är att det gemensamma mått som tillskrivs relationen mellan text och bild måste 

ha en tillfällig karaktär. Dialektiken dem emellan måste betraktas som lika omöjlig som 

ofrånkomlig, och kanske fullständigt utelämnad till den koreografiska funktion som utgörs 

av läsningen. Det tillfälliga är också det specifika, varför vi måste börja läsningen av det 

gemensamma i det enskilda. Här nedan kommer jag att undersöka de attribut, 

föreställningar och funktioner som tillskriv(it)s respektive teckensystem, med syftet att på 

ett bättre sätt sedan kunna förklara de temporära sammankopplingar som karaktäriserar 

deras relation.     

 

 

            1. Fotografiet som ’självmedveten observation’ 

 

 
              Any photograph is physically mute. It talks through the mouth of the text written beneath it.  

 
    Jean-Luc Godard och Jean-Pierre Gorin, A Letter to Jane. 

 

Vad är ett fotografi? Ett svar är: en bild som på många sätt är mer än en bild. Enligt 

semiotikern Charles Sanders Peirce är den fotografiska bilden ett tecken som både är 

ikoniskt82 (baserat på likhet, likt bilden) och indexikalt (har ett kausalt förhållande till sin 

referent med karaktären av spår, likt skoavtrycket eller kulhålet).83 Och Peirces definition 

har varit efterhängsen. Att den fotografiska bilden är paradoxal beror enligt Hubert 

Damisch på att vi både ser den som ”fullständigt overklig” och aldrig betvivlar det faktum 

att dess kemiska process avbildar ett veritabelt ”spår” av objektets verklighet.84 Fotografiet 

                                                      
81 Durand, ”Utan gemensamt mått?”, opag. 
82 Definitionen av det ikoniska, eller tecknets förhållande till objektet som definierat av likhet, är enligt Nelson 
Goodman och W J T Mitchell vad som problematiserar hela det semiologisk-strukturalistiska projektet. 
Argumentet är att likhet är en relativ snarare än bestämd kategori och därmed lösgör sig från den presumptivt 
systematiska teckenordning som semiotiken söker göra anspråk på. Enligt Goodman är denotativ den enda 
karaktär som kan tillskrivas bilden, vilken enligt honom också gäller för ordet. Se vidare Nelson Goodman, 
Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols (London: Oxford University, 1969) och W J T Mitchell, 
“Pictures and Paragraphs: Nelson Goodman and the Grammar of Difference”, i Iconology, 53-74. 
83 Peirce, Collected Papers, 2.281, 2:159. 
84 Hubert Damisch, ”Notes for a Phenomenology of the Photographic Image”, i Classic Essays on Photography, 
red. Alan Trachtenberg (New Haven: Leete´s Island Books, 1980), 288. 
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är i vår förståelse både en abstraktion av det den avbildar och har samtidigt en lika 

navelsträngslik som faktisk koppling till sitt objekt (som en ”absolut sanning”, för att tala 

med Edgar Allan Poe).85 Även i strukturalismens stora projekt att inrätta alla teckensystem, 

inklusive de visuella, under lingvistiken och retoriken tillskrivs fotografin dessa 

associationer av omedelbarhet och naturlighet.86 Att fotografiet kan förstås som ett 

”meddelande utan kod” (message sans code), som Roland Barthes uttrycker det, uppmäter inte 

bara det fundamentala avståndet mellan bild och text utan också mellan måleri/bild och 

fotografi.87 Bilden skiljer sig från skriften/språket eftersom dess förhållande till det 

avbildade objektet inte är arbiträrt, utan bygger på likhet; bildspråket är inte beroende av en 

”institutionell reserv” av tecken för att skapa sina meddelanden. Det som i sin tur skiljer 

den fotografiska bilden från andra bilder är enligt Barthes att dess betecknande inte är en 

transposition av det betecknade. Det fotografiska tecknet är, till skillnaden från den av 

målarens pensel ”kodade” bilden, en direkt gestaltning av föremålet som är dess referent. 

Här ser vi också hur fotografiets inträde ger upphov till (semotikens och strukturalismens) 

helt nya dualismer i bildtextförhållandet. Den klassiska polariteten mellan 

sensibel/intelligibel, direkt/kognitiv, öga/öra inte så mycket byts ut som kompletteras med 

analog/digital, okodad/kodad etc.88   

      Att fotografiet definieras som ett slags urskillningslös, visuell avskrift innebär också att 

det fattas som rikt på information men fattigt på mening. Alla bilder karaktäriseras av 

polysemi, skriver Barthes i Bildens retorik, eftersom de har en ”flytande kedja” av signifikat 

som kan ge många olika betydelser hos betraktaren/läsaren. (1421) Att fotografiet 

dessutom saknar en subjektiv skapares intention eller riktning innebär att den måste ta hjälp 

utifrån, från en text för att beteckna en specifik mening. ”Som Wittgenstein hävdade om 

orden, att betydelsen är användningen – så också för varje fotografi”, som Susan Sontag 

uttryckt det.89 Den får mening genom sitt sammanhang, sin (språkliga) kontext. Det är 

utifrån denna (politiska) aspekt av bildens ”förankring” som Walter Benjamin kunde fråga: 

”kommer inte bildtexten att bli fotots viktigaste beståndsdel?”90   

                                                      
85 Edgar Allan Poe, ”The Daguerreotype”, i Classic Essays on Photography, red. Alan Trachtenberg (New Haven: 
Leete´s Island Books, 1980), 38. 
86 För en ingång till strukturalismens ”visuella retorik” och framför allt dess efterverkningar i samtida 
kulturteori, se Beate Allert, red, Languages of Visuality (Detroit: Wayne State University Press, 1996).  
87 Roland Barthes, “Le Message photographique” och “Rhétorique de l‟image” i Oeuvres completes (Paris: 
Éditions du Seuil, 1993), 1:939, 1425. 
88 För en vidare diskussion, se Anthony Wilden, ”Analog and Digital Communication”, i System and Structure 
(London: Tavistock, 1972).  
89 Susan Sontag, On Photography (New York: Picador, 1990), 106. 
90 Walter Benjamin, “Liten fotografihistoria”, i Bild och dialektik, övers. Carl-Henning Wijkmark (Stockholm: 
Brutus Östlings förlag Symposion, 1991), 58-59.  
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      Texten (eller det språkliga meddelandet) kan ha två funktioner i förhållande till den 

fotografiska bilden, enligt Barthes – antingen som förankring (ancrage) eller som avbyte 

(relais). (1421) I den första funktionen förankras bildens ”osäkra tecken”. Språket 

benämner/bestämmer en eller flera ”väsentliga” betydelser i den oändliga betydelsemängd 

som fotografiet återger. Att på detta sätt avgränsa, rikta eller kontextualisera det visuella 

innehållet (och på så vis ”dirigera” läsaren, kontrollera läsakten) är, som Barthes uttrycker 

det, textens sätt att välja den ”riktiga nivån för perceptionen” (le bon niveau de perception, 

1422). Det är ett sätt att ”avambiguisera” bilden, för att tala med Kibédi Varga (110), vilket 

har en lika nominativ som ideologisk funktion. Den andra funktionen – avbytet – är enligt 

Barthes mer sällsynt. Här har orden och bilden ett komplementärt förhållande; de förenas 

på en ”högre nivå”, nämligen historiens, anekdotens eller diegesens nivå. (1422) Hans 

exempel på dylika textbildrelationer är filmen och tecknade serier men också relationer som 

innehåller stillbilder. I en senare text nämner han ”fotoromanen” som ytterligare ett 

exempel.91 

      Bildtextförhållandet har en uppenbart språklig slagsida hos Barthes. ”Dubblerar bilden 

viss information i texten, som ett fenomen av redundans”, undrar han, ”eller bidrar texten 

med ny information till bilden?” (1420-1421). Som Marsha Bryant har poängterat är det 

symptomatiskt att Barthes här inte reflekterar över möjligheterna att bilden skulle kunna 

föra in nya betydelsenivåer i texten eller att texten kunde vara redundant i förhållande till 

bilden.92 Det är både en överdeterminering och en reduktion av det språkliga meddelandets 

potential; texten blir en normerande, bestämmande instans i förhållande till bilden, 

samtidigt som den inskränks till en beskrivande funktion. Att denna idé om texten som 

beskrivande bildtext är klassisk innebär alltså inte att den är okomplicerad. En 

kulturteoretiker som Walter Benjamin var som sagt både medveten om den fotografiska 

bildens politiska sprängkraft och liksom bildens komplexa förhållande till sitt diskursiva 

sammanhang, eller det sätt på vilket den förhöll sig till just bildtexten. Om fotografiet mer 

eller mindre alltid vidlåds av kravet på autenticitet kan dess inskrivning i det specifika 

sammanhang som också i mångt och mycket bestämmer dess mening, till exempel ett 

journalistiskt reportage, inte alltid undanröja dess tendens till chockverkan på betraktaren. 

”Här måste bildtexten ingripa, och i fotografiet kugga in det bokstavliggörande av 

livsvillkoren utan vilket varje fotografisk konstruktion blir osäker”.93 Rädslan för ”osäkra 

tecken” är alltså lika stark hos Benjamin som hos Barthes, just eftersom det är en kraftfull 

                                                      
91 Se kapitel 5 i denna uppsats. 
92 Marsha Bryant, introduktion till Photo-textualities, 13. 
93 Benjamin, citerad i Durand, ”Utan gemensamt mått?”, opag. 



45 
 

osäkerhet. Fotografiets paradoxala karaktär av absolut, direkt och transformationslös 

denotationsbild, och Barthes samtidiga förståelse av det som något ”absolut nytt och 

omöjligt att ta sig förbi”, förändrar inte textens förhållande till det fotografiska 

meddelandet (1425). Men samtidigt aktualiserar den intressanta dimensioner av deras 

förhållande såtillvida att vi faktiskt, för att tala med WJT Mitchell, ”fortfarande inte vet 

exakt vad bilder är, vilken deras relation till språk är… och vad som kan göras med och åt 

dem” (Picture Theory, 13). Borde inte detta ”faktum” öppna för andra sätt för texten att 

förhålla sig till bilden än som beskrivande eller bestämmande? 

      Passagen ovan sätter fingret på två mycket viktiga aspekter av fototextproblemet. Först 

och främst, den mest konventionella orsaken till att fotografier över huvud taget infogas i 

eller relateras till en text: som hänvisning till eller spel med idén om en autenticitet, 

illustrerande verifikation, dokumentation eller bevis. Men det belyser också det mest 

konventionella svaret på hur vi närmar oss ett fotografi som relateras till en intilliggande 

text: som underordnad en extern, textuell och meningsbestämmande instans. Det första 

gäller förstås inte enbart i fotojournalistik, didaktisk litteratur och andra fototextformer 

utan i användningen av fotografier i stort; dess funktion av ”bevisföring” är inte bara utbredd, 

utan dess mest vedertagna attribut.94  

      Att fotografiets dokumenterande funktion gör världen tillgänglig, och att det 

fotograferade objektet blir mobilt har konsekvenser som inte minst rör det estetiska 

objektet, artefakten. Benjamins essä ”Konstverket i reproduktionsåldern” har fungerat som 

teoretiskt strålknippe kring reproduktionsteknologiernas både distanserande och 

tillgängliggörande funktion i betraktarens förhållande till konstverket.95 Men i takt med 

1900-talskonstens ”dematerialisering” fick fotografin och andra dokumentationsteknologier 

ökad relevans inte bara för konsumtionen utan också produktionen av estetiska, 

konceptuella händelser. Marcel Duchamps ready-made och funna objekt öppnade alltså 

inte bara konstrummet för helt nya, icke-estetiska objekt utan likväl, i denna dialog mellan 

konceptet och fotografiets syfte, en ny dimension åt det konstnärliga eller dokumenterande 

fotografiet.96 Som för att följa den modernistiska estetikens väg bort från avbildningen – 

vilket av naturliga skäl var mer komplicerat för ett mekaniskt reproducerande medium som 

fotografin – intog fotografiet i/som konceptuell konst ett generativt förhållande till 

objektet, och därmed ett reflexivt förhållande till sig själv. ”Fotot per se hävdar ingen 

                                                      
94 I juridiska tvistemål värderas exempelvis fotografiet som en starkare bevisföring än en redogörelse i ord på 
basis av dess universalitet, det vill säga att även ”lägre” varelser än människan kan förstå det. Se Mitchell, 
Iconology. 
95 Se Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern”, i Bild och dialektik, 60-96. 
96 Brandon Taylor, Avant-Garde and After: Rethinking Art Now (New York: Harry N. Abrams, 1995), 10. 
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konstärlig kvalitet”, som Andreas Hapkemeyer  har beskrivit dess plats i fototextverket; 

”det är endast ett funnet objekt”.97 Fotografin rörde sig i och med detta ”i riktning mot att 

upptäcka de kvaliteter som förefaller vara inneboende i mediet”, för att tala med Jeff Wall.98 

I ett oscillerande mellan det fiktiva och det faktiska kan alltså fotografins dokumenterande 

funktion omförhandlas till att lika mycket verka mot själva avbildningen av objektet. Det är 

en uppfattning om att fotografiet varken transformerar, tolkar eller är naturligt avbildande, i 

egentlig mening. Fotografiet gör snarare ”observationen självmedveten”, för att låna en 

formulering av John Berger.99  

      Konceptkonsten har liksom minimalismen en närhet till det verbala, textuella. 

Minimalismen har inte minst av sina motståndare i bildkonstens puritanska formalister 

kritiserats för att vara just absolut beroende av det lingvistiska meddelandet, antingen som 

titel, bildtext eller som en bestämning av annat slag. Fototextkonsten, som är en del av 

”fotokonceptualismen”, gör en dygd av (komplexiteten i) detta beroendeförhållande. 

Bildens beroende av en ”förankrande” text undersöks inte sällan genom att de problem 

som är inneboende i fototextformens dubbelbetecknande betonas. Det vanligaste 

fototextuella konstgreppet är förmodligen approprieringen av bilder eller objekt, det vill säga 

praktiken att rycka en bild eller ett föremål ur dess ursprungliga kontext och ge den nya 

betydelser genom att placera den i ett nytt, estetiskt sammanhang. I denna 

rekontextualisering har inte sällan det språkliga en motsägande funktion, som ett slags mot-

bildtext. Bild/bildtext-konstellationen behåller då sin form men gör ett subversivt bruk av 

den ”förankrande” funktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
97 Andreas Hapkemeyer, ”Image and Word, Photo and Text”, i Photo Text Text Photo: The Synthesis of 
Photography and Text in Contemporary Art (Edition Stemmle, 1996), 9. 
98 Jeff Wall, “‟Tecken på likgiltighet‟: aspekter av fotografi i, eller som, konceptuell konst”, i Konceptkonst, 
övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Raster förlag, 2006), 211. Wall poängterar, i motsats till 
Hapkemeyer, hur denna fotografiska idé ursprungligen härrör från den fototextuella reportageformen och dess 
”nyttoinriktade”, snarare än estetiserade, bild. Men fototextkonsten har som Wall påpekat även skapat en 
position mellan det faktografiska och det subjektivistiska, det aktivistiska och formalistiska. (215-216) På sätt 
och vis gjorde fotokonceptualismen fotografiet till autonom konstform genom själva negationen av just 
denna formalistiska idé, menar han. (217) 
99 Berger, “Photography“, 292. 

 

5. Laura Padgett. 
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       I fototextkonsten introducerar bilden det grundläggande temat, kan Andreas 

Hapkemeyer fylla i, under det att texten bidrar med en ”(ofta ironisk) analys eller 

vägledning för handling”, och på så sätt inför en ”explicit betydelsenivå” i bilden.100 Även 

om han påpekar deras komplementära förhållande menar Hapkemeyer att textens 

huvudsakliga funktioner är att specificera händelser i bilden genom att namnge dem, att 

arbeta mot bildens meddelande eller att inskjuta nya betydelser i bilden.101 Hapkemeyers 

uppfattning om texten och bildens relationer påminner kort sagt mycket om den tidige 

Barthes‟: det textuella elementet har i huvudsak kontrollerande funktioner på bilden. Annars 

tycks många fototextkonstnärer se den dubbla formen som ett slags ömsesidig prövning av 

de båda systemens anspråk. Fototextkonstnären Ken Lum har antytt att texten har ett slags 

underkännande funktion på fotografiets presumtiva objektivitet. Genom att ställa fram ett 

eget bildskapande (semantiskt och/eller visuellt) kan bilden sägas betona fotografiets 

oförmåga att fånga en ”verklig” erfarenhet. 102  

      Konstnärer som John Heartsfield, Duane Michals, Douglas Huebler, Barbara Kruger, 

Vito Acconci (fig 6), Martha Rosler, Ken Lum, Laura Padgett (fig 5), Bruce Nauman och 

Ian Breakwell har alla arbetat med fototextkombinationer i antingen singulär eller seriell 

form. Och vare sig det handlar om en registrering eller dokumentation av yttre, ”objektiva” 

förlopp (som i Hueblers Duration pieces och Breakwells fototextserier), appropriering av 

bilder eller ett visst bildspråk (som Victor Burgins eller Barbara Krugers reklamrelaterade 

eller -estetiserade konst) eller att jämföra den lika stora ”bristfälligheten i [de] två 

deskriptiva system[en]” text och bild (som i Martha Roslers Bowery-serie),103 är nyckelordet 

självreflexivitet. Alla dessa är utöver exempel på konjunktioner av text och bild (eller inre och 

yttre, intimt och offentligt) också en kommentar till den representationella form vilken de 

själva iscensätter eller uppträder i. Jag menar att man kan gå längre än att härleda detta 

självreflexiva drag till en specifikt modernistisk logik inskriven i fototextverk från det 

konceptuella området; vi skulle kunna tala om det som ett kännetecknande drag hos det 

konstnärliga fototextverket. Som vi kommer att se är det självreflexiva högst närvarande 

även i fototextpoesin.   

                                                      
100 Hapkemeyer, ”Image and word”, 12. 
101 Hapkemeyer, ”Image and word”, 11. 
102 Peter Weiermair, ”Between Text and Photo”, i Photo Text Text Photo, 35. 
103 För en generell beskrivning samt en nyanserad och idérik diskussion av de estetiska konsekvenserna av 
flera av dessa fototextuttryck, se Cecilia Grönbergs essä ”Foto text text foto”, OEI, nr. 18/19/20/21 (2004): 
opag. 
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      Avsnittet om fototextkonst är infogat här av främst två orsaker. Dels eftersom den 

tillsammans med fototextpoesin är den vanligaste estetiska fototextformen. Och dels 

eftersom det inte finns några kvalitativa skillnader mellan fototextpoesi och konceptuell  

fototextkonst – här föreligger snarare 

skillnader i grad än i art.104 Vi bör 

därför närma oss den fototextuella  

formen som ett slags matris vilken 

anpassas till konventionerna och 

formspråket i den konst- eller 

uttrycksform som den används i. Att 

ett fototextverk av en poet i högre 

grad utnyttjar eller betonar språkets 

”utsida” och visuella form är 

förmodligen en effekt av att den 

automatiskt skriver in sig i en utveck- 

ling som är karakteristisk för modern och samtida poesi. På samma sätt antyder ofta 

konstvetare att fototextkonstverkets huvudsakliga betydelse förläggs till bilden.105 Ofta är 

dessa genremässiga idiom i textbildverk dessutom en konsekvens av kollaborationer eller 

utbyten med andra genrer (som exempelvis de typografiska experimenten i den ryska 

futurismen, se nedan). Fototextformen är ju dessutom i sig interdisciplinär och flermedial. 

Kort sagt är fototextkonsten inte enbart en nödvändig referens i förhållande till 

fototextpoesin, utan ett lika viktigt element i vår förståelse av fototextlitteraturens samtida 

estetiska sammanhang.  

     Vad denna avslutande reflektion över fototextkonsten vill visa hänger samman med det 

ämne som hela avsnittet kretsat kring – bildtextens konventionella funktion som en 

”förankring” av bilden. Den första paragrafen i ett hypotetiskt (och avantgardistiskt) 

fototextpoetiskt manifest skulle vara upplösningen av denna konventionella relation och 

viljan att lösgöra bilden och texten från deras traditionella funktioner. Upplösningen av det 

konventionella förhållandet mellan ett fotografi och en bildtext är alltså den domän som 

förenar fototextkonst och fototextpoesi. Den skillnad som jag dock ändå vill framhålla 

                                                      
104 Intressant nog har Peter Weiermair hävdat att fototextkonst under 90-talet visat större intresse än tidigare 
för experiment med narrativa strukturer. Konstnären Peter Hutchinson har dessutom utvecklat en fototextuell 
disciplin som han kallar “narrative art”. Weiermair, ”Between”, 33. 
105 Se exempelvis Hapkemeyer, ”Image and Word”. Martin Parr och Gerry Badger definierar också sitt 
begrepp ”fotobok” som ett konstverk ”vars huvudsakliga meddelande bärs fram av bilden”. Martin Parr och 
Gerry Badger, The Photobook: A History, (London: Phaidon, 2004), 1:6. 

 

6. Vito Acconci, Grasp (1969) 
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mellan dessa två är att fototextpoesin genomför denna omvändning av bildtextrelationen 

med en större palett av operationer som i högre grad accentuerar språkets visuella 

potentialer. Det är detta påstående som de återstående delarna av denna uppsats ska 

försöka underbygga. 

 

       2. Mot en fototextgrammatik 

 

Fototextverket som litterär form förhåller sig till en lång och synnerligen variationsrik 

historia av illustrationer. Den första kända illustrerade boken sägs vara en egyptisk 

papyrusrulle från cirka 1980 f Kr.106 Redan på 1400-talet förekom ”illuminerade” böcker 

(med måleriska illustrationer), men det är först med 1500- och 1600-talens utgivning av 

illustrerade biblar, reselitteratur, diktböcker och annat, som man kan börja tala om 

illustrationen som kulturellt etablerad.107 En konstnärlig zenit nåddes i det sena 1700-talet 

med William Blakes illuminerade böcker, som ägnats särskilt stort intresse i 

textbildproblematiserande teori.108 

      Det är i egenskap av illustration som fotografiet första gången träder in i poesiboken, i 

de engelska antologiböcker som sidoställde citerade diktstrofer och piktorialistiskt 

fotografi.109 Kollaborationer mellan poeter och fotografer, som i den svenska boken Molins 

fontän eller i Julia Margaret Camerons och Alfred Tennysons ’Idylls of the King’ and other poems 

(1874),110 blev allt vanligare under 1800-talets andra hälft. Fototextformen har också ett 

naturligt förhållande till 1800-talets utveckling av det publicistiska väsendet, och det var 

inte sällan just i form av följetonger i dagspress som romaner ursprungligen publicerades i 

fotoillustrerad, seriell form. En av de författare som tidigt hade ett – inte helt 

oproblematiskt – förhållande till fotografiet var Henry James. I en berömd nyutgivning av 

hans samlade verk lät James ett fotografi av den då 23-årige Alvin Langdon Colburn pryda 

omslaget på varje bok i samlingen. Att fotografiet därmed hölls ”separat och oberoende” 

från texten, som citatet i början av detta kapitel förklarade, är signifikativt för hur James 

uppfattade denna relation mellan fotografi och text. James uppmuntrade illustrationen så 

länge den hölls avskild och inte fungerade som en ”hallucination” i textens ställe, det vill 

                                                      
106 Ralph F. Bogardus, Pictures and Texts: Henry James, A.L. Coburn, and New Ways of Seeing in Literary Culture 
(Michigan: UMI Reasearch Press, 1984), 53. 
107 Bogardus, Pictures and Texts, 53. 
108 Se särskilt WJT Mitchells omfångsrika behandling av William Blakes ”illuminerade” verk genom Picture 
Theory. 
109 Ett av historiens tidigaste exempel är Philip Henry Delamottes antologi The Sunbeam från 1857. Se Parr och 
Badger, Photobook, 1:61. 
110 Se Parr och Badger, Photobook, 1:69. 
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säga inte på dess bekostnad. Den ståndpunkt som James intog, med sin “sofistikerad[e] 

förståelse av skillnaderna mellan skrivet och synligt språk” är förenlig med den separation 

av text och bild som än idag är intakt i fototexten.111 Förhållningssätten, bruket eller spelet 

med formen är radikalt olika, men sprickan, gapet eller separationen kan ännu tolkas som 

en iscensättning av den ”sofistikerade förståelsen” av det verbalas och visuellas skillnader. 

      Själva åtskillnaden mellan text och bild på den materiella ytan är som tidigare nämnts 

ett av de bestämmande karaktärsdragen för själva fototextformen. Och lika mycket är det 

spelet med eller (den åtminstone metaforiska) överträdelsen av denna gräns som 

fototextpoesin dramatiserar. Eftersom sammansättningen mellan fotografi och text redan 

är en kulturellt etablerad form erbjuder den i sin estetiska användning ”en unik plats för att 

genomlysa hur litteratur och fotografi arbetar med och mot varandra för att skapa strategier 

för representation och läsning”, som Marsha Bryant skriver.112 Hur skillnaderna och 

likheterna i funktioner iscensätts i fototextverket är inte bara en formfråga, även om de 

visuella korrespondenserna mellan text och bild som två visuella uttryck som sagt framstår 

som särskilt utmärkande för fototextpoesin. Lika utmärkande är det faktum att relationen 

mellan text och bild sker på flera nivåer samtidigt. Koreografin mellan text och bild tar 

förmodligen lika många uttryck som det finns fototextverk, varför det blir nödvändigt att 

rikta uppmärksamheten mot ett konkret exempel. De kommande sidorna kommer att rikta 

blicken mot Man Rays och Paul Éluards fototextverk Facile – få böcker har gestaltat 

relationen mellan text och bild på ett lika berömt som kontroversiellt sätt.  

      Att text och bild ”arbetar med och mot varandra”, som Bryant föreslår, är en egalitär 

syn på den verbivisuella ekonomin eftersom den säger att både bild och text kan vara 

redundanta, båda kan föra in betydelser i varandra men också motsäga varandra. Facile visar 

detta spel på ett mycket dynamiskt sätt, så att mötet här blir ett slags verbal/visuell politik. 

Men snarare än en maktkamp mellan två betecknande system visar den på ett samtidigt 

avstånd och ett ömsesidigt beroende. Text och bild arbetar både med och mot varandra, 

eller snarare mot deras konventionella relation. Den gör det dels genom att låta Éluards ord 

utgöra ett slags ”förskjutna bildtexter”, som Bryant kallat fenomenet på ett ställe, snarare än 

att fungera bildbeskrivande.113 Och dels gestaltas ett formalistiskt spel där det textuella 

materialets yttre gränser följer den fotograferade kvinnans konturer (se fig 7). Rays 

nakenstudie av Éluards hustru, den surrealistiska ”musan” Nutsch, och makens 

symbolistiska kärleksförklaringar tycks vara ett förhållande mellan betraktande och 

                                                      
111 Bogardus, Pictures and Texts, 52. 
112 Bryant, introduktion till Photo-textualities, 12.  
113 Bryant, introduktion till Photo-textualities, 13. 
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betraktad. I den meningen kan Facile sträckas mot de dualiteter mellan manligt och 

kvinnligt, subjekt och objekt, sublimt och vackert som funnits immanent i 

textbildförhållandet ända sedan dess estetiska pånyttfödelse.114 

      Facile är inte bara Paul Éluards 

första verkligt fotografiska projekt, 

det är också det första i en rad av 

samarbeten mellan Éluard och Man 

Ray. Redan 1937, två år efter Facile, 

kom en fristående uppföljare – Les 

Mains libres – med dikter och 

teckningar. Men Facile var ett arbete 

som med Nutsch inräknad 

involverade också en fjärde 

konstnärlig kraft – grafikern Guy  

Lévis Mano. Denne ingick ett nära samarbete med Man Ray vid utformningen av volymen. 

Och det är redan här på den grafiska nivån som bokens surrealistiska tendens uppenbarar 

sig, enligt surrealistforskaren Renée Riese Hubert.115 När vi betraktar verket som en svit 

”exemplifierar fotografierna surrealismens paradox, de motsättningar som den strävar efter 

att förena”.116 Hubert talar här om ett spel mellan ljus och mörker i Man Rays 

”solariserade” fotografier som framverkar ett slags poröshet i gränsen mellan kropp och 

bakgrund/ark, men som också gäller mellan bildelement och texttryck. Den typografiska 

konstellationen accentuerar det faktum att fotografi och text uppträder på samma yta. Man 

Ray hade tidigare endast infogat bild och text antingen på separata sidor eller åtskilt dem 

horisontellt på sidan.117 Att texten här tilläts stiga närmare och träda innanför fotografiets 

yttre gräns möjliggjorde en ny dimension i textens och bildens interaktion. På flera av 

uppslagen följer den poetiska textens marginal en plastisk linje i fotografiets motiv; texten 

närmast ”omfamnar” den kvinnliga kropp som gestaltas i fotografierna. Éluards 

symbolistiska dikter som är ett slags meditationer över kvinnans olika naturer tar också 

                                                      
114 För mer om denna ideologiska aspekt av bildtextförhållandet, mellan ”(talande) själv och (betraktad) 
annan”, se WJT Mitchell, Picture Theory, 5. Se även dennes Iconology, om sublim text och vacker bild i Edmund 
Burkes filosofi.  
115 Renée Riese Hubert, Surrealism and the Book (Berkeley: University of California Press, 1987), 74. Här kan 
parentetiskt inflikas att Martin Parr och Gerry Badger karaktäriserar Facile som ett verk som är surrealistiskt 
“snarare genom association än stilistiskt”. Parr och Badger, Photobook, 1:105.  
116 Hubert, Surrealism, 74. 
117 Hubert, Surrealism, 78. 

 

7. Paul Éluard och Man Ray, Facile (1935). 
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materiell plats vid det seriella fotoporträttet av Nutsch och hennes kropps geometri.118 

Text- och bildelementen träder aldrig bokstavligt in i varandra, men skiljelinjen mellan dem 

blir fluktuerande vilket enligt Hubert gör att den surrealistiska ambiguiteten hos verket 

ökar.119   

      Att närheten mellan text och bild också vill representera ett närmande mellan en man 

och en kvinna torde vara ett av verkets mer uppenbara associationer. Det är en reflexiv 

korrelation mellan en idémässig och en formellt representativ nivå i verket, av det slag som 

jag redan påstått är utmärkande för fototextformen. Att studera närmare hur det verbala 

och visuella fungerar tillsammans på bokens sida innebär därför oftast att företa mer än en 

formalistisk analys av verket. Med andra ord säger det representationella mötet mellan text 

och fotografi på boksidan också någonting om det möte som äger rum på den symboliska 

nivån, mellan kvinnans kropp och diktjagets kärleksförklaring. Men vad säger det? Och 

hur? Frågorna får hänga i luften ett slag.  

      Litteraturvetaren och Éluard-forskaren Nicole Boulestreau kallar Facile för ett 

”fotopoem” och förklarar att hon med det menar att dess betydelser ”växer fram enligt det 

skriftligas och figurativas reciprocitet”. Dess betecknande är en ömsesidig, dialogisk 

process, menar hon, där text och bild endast är organisatoriskt skilda och genom läsningen 

förenas under det unisona meningsbildandet.120 Litteratur- och medievetaren Mary Ann 

Caws påstår något liknande när hon säger att det verbala och visuella är två urskiljbara 

röster (som visserligen kan ingripa i och störa varandra), men som ofrånkomligen 

producerar en icke delbar, gemensam mening.121 Det är dock nödvändigt att vara försiktig 

med den här typen av ”kollaborationsmodeller”. Fototextverk produceras på olika sätt och 

fungerar inte alltid som ett ”äktenskap” mellan en fotokonstnär och en författare, som 

Marsha Bryant invänt mot Caws modell. Bryant ser hellre att en fototextanalys på ett 

alternerande sätt kryssar mellan kollaborativa modeller och det konventionella 

bild/bildtext-förhållandet.  

      Att påstå att betydelseproduktionen i ett fototextverk är helt ömsesidig och konsekvent 

och jämlikt fördelad frånser det faktum att vi har att göra med två olika typer av medier. 

Lika onyanserad blir den hållning som talar om två ontologiskt åtskilda uttryck som alltid 

inrättar sig i ett hierarkiskt system. Varje utsaga om hur text och bild förhåller sig till 

                                                      
118 Ordvalet här kan associera till Alfred Stieglitz ”seriella porträtt” av Georgia O‟Kieff, och idén om 
porträttet som en både ögonblicklig och successiv skapelse. 
119 Hubert, Surrealism, 78.  
120 Nicole Boulestreau, “Le Photopoème Facile: Un Nouveau Livre dans les années 30”, i Le Livre surréaliste 
(Paris: Mélusine IV, 1982), 165. Citerad i Hubert, Surrealism, 76. 
121 Mary Ann Caws, The Art of Interference: Stressed Readings in Visual and Verbal Texts (Princeton: Princeton 
Unversity Press, 1989). 
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varandra måste vara relativ, tillfällig och redo att omförhandlas – det redogjorde föregående 

kapitel för. Men kategorierna verbalt och visuellt, text och bild består alltid. Som Gilles 

Deleuze och Fèlix Guattari hävdat är dualismer inget vi önskar konstruera, men som vi 

likväl ofrånkomligen måste passera igenom. De är vår ”nödvändiga fiende”, eller de gamla 

möbler som ”vi förevigt möblerar om”.122 WJT Mitchell vill mena något liknande i sin 

kommentar till Jefferson Hunters fototextanalyser i Picture Theory. Att (över- och 

under)ordna fotografi/bild och text i oppositionella termer som direkt/kognitiv eller 

offentlig/intim är en så pass välrotad praktik, såväl kulturellt som socialt, att de både är lika 

svåra att motsäga som de samtidigt är de vanligaste offren för kritik eller (slentrianmässig) 

omkullkastning. Fototextpoesin är ”ett komplext dispositiv”, som Nicole Boulestreau säger 

i en senare skrift. Ett komplex som ”i skapandet av nivåer (plans) och spelet mellan dessa 

nivåer, väcker skriftens alla register”.123 Vår begreppsliga apparatur för fototextkomplexet 

måste alltså ta hänsyn till komplexiteten både inom och mellan medierna. Vi bekräftar 

dualismens åtskillnad mellan text och bild samtidigt som vi medger att det inom dessa 

storheter sker omvandlingar och investeringar av nya betydelsenivåer så att interrelationen 

dem emellan blir mer komplex än i termer av en ”förening”, ett ”samspel”, en ”dialog” 

eller ett ”äktenskap”.  

      Om fototextpoesin utnyttjar ”skriftens alla register” bör det betraktas som ett 

huvudsakligen verbalt uttryck. Men i så fall är det en skriftlig konst som också betonar alla 

de register av texten som också är visuella. Att infoga en bild bredvid en text gör att läsaren 

definierar texten som något annat än bild, som dess bestämmande komplement. Men i 

fototextpoesin är det paradoxalt nog också denna sidoställning som erkänner att texten kan 

dela några av bildens visuella egenskaper samtidigt som den behåller sin kommenterande 

funktion. Oavsett vilka förbindelser som då upprättas mellan text och bild är det ett möte 

mellan delar snarare än helheter. Mötet mellan fotografi och poesi i ett fototextverk är 

egentligen flera, temporära möten som sker samtidigt, på olika plan. En textfras förhandlar 

med en viss del av ett fotoelement; ett foto avgränsar en viss betydelse av ett fragmentariskt 

textstyckes polysemi; textens typografiska linje följer en plastisk dito i fotografiet – så är 

den poetiska fototexten alltid en förhandling mellan enskildheter i ett nätverk, som ömsom 

underkastas och ömsom överskrider dualismen mellan verbalt och visuellt.  

 

 

                                                      
122 Gilles Deleuze och Félix Guattari, A Thousand Plateaus, övers. Brian Massumi (London: Continuum, 2004), 
23. 
123 Nicole Boulestreau, Le Poésie de Paul Éluard (Paris: Klincksieck, 1985), 191. 
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      Innan vi återgår till hur Facile utför 

dessa kopplingar måste blicken höjas i 

ett försök att greppa var, i vilket 

sammanhang och hur, med avseende 

på vilka aspekter av den fotografiska 

bilden som vi bör läsa Rays och 

Éluards verk. I den modern(istisk)a 

form för vilken Facile kanske är 

exemplet par excellence är fototext-  

verket nära besläktat med fenomen som ”konstnärsboken” (artist’s book) och förstås 

generellt den estetiska revolution som det modernistiska avantgardets öppnande av bokens 

”alternativa rum” innebar (se nästa kapitel). Fotografiska konst(närs)böcker som Anton 

Giulio Bragaglias Fotodinamismo futurista, Lásló Moholy-Nagys Bauhausverk Malerei Fotografie 

Film (fig 8), Germaines Krulls studie i industriella konstruktioner Métal och Franz Rohs och 

Jan Tschicholds Foto-Auge har inte bara vissa stilistiska gemensamheter med Facile, som en 

fotografisk ”New vision”.124 De är alla del av de avantgardistiska strömningar i 

mellankrigstidens Europa som närde en vurm för bokformens fotografiska 

uttryckspotential.125 Bokens variabla former och fotografiet var även två av surrealismens 

främsta utlopp. Samtida med Facile är en uppsjö fotokonstnärliga och inte sällan litterärt 

orienterade böcker. Här börjar (okonventionella) kombinationer av text och fotografi bli ett 

etablerat konstnärligt uttryck. Utöver ett klassiskt exempel som André Bretons Nadja 

produceras en rad starkt stiliserade fototextlitterära verk. Tjeckiska poeten Vítězslav 

Nezvals alfabetiskt ”koreografiska kompositioner” i ABECEDA (1926, fig 9), 

fototextpoesin i Lise Deharmes och Claude Cahuns Le Cœur de pic (1937) Léon-Paul 

Fargues och Roger Parrys Banalité (1930), Gustavo Ortiz Hernàns Chimeneas (Skorstenar, 

1937) och Man Rays fotoböcker som La Photographie n’est pas l’art (1937) är ett litet men 

stilmässigt spretigt urval av dessa.126 Nezvals verk är en modernistisk fototextklassiker. 

Hans formalistiska ingång var att vägra alla typer av ideologiska teman och istället utgå ifrån 

”det mest abstrakta poetiska objektet - bokstaven”, och dess form, ljud eller funktion.127 

Genom att sätta dem i relation till Milča Mayerovás kroppsliga bokstaveringar ville han 

                                                      
124 Moholy-Nagy kallade för övrigt sina sammansättningar av fotografi och text för ”Typofoto”. 
125 Se Parr och Badgers avsnitt om den modernistiska fotoboken, i Photobook, 1:82-115. 
126 Se not 125. 
127 Vitězslav Nezval. Förord till ABECEDA/Alphabet, övers. Jindřich Toman och Matthew S. Witkovsky (Ann   
 Arbor: Michigan Slavic Publications, 2001), 9. 

 

8. Lásló Moholy-Nagy, Malerei Fotografi Film (192x) 
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upprätta ”ett möte mellan två autonoma konster som löser en gemensam uppgift parallellt 

och inom gränserna för deras funktioner”.128    

    Vad som kommer till 

uttryck i dessa verk är 

inte minst det djupt 

ambivalenta förhållande 

som den surrealistiska 

fotokonsten hade till 

det textuella. Vid sidan 

av de språkliga tecknens 

envisa intrång i den 

fotografiska bilden har 

detta, som Rosalind 

Krauss visat, även 

manifesterats i de  

surrealistiska fotografernas motiviska intresse för handen.129 Att kamerans öga sökt sig mot 

den mänskliga handen, och nästan lika ofta fotografens egen hand, signalerar inte bara 

fotografiets och fotografens roller av konstruktion och kompositör, menar Krauss. Inte 

heller enbart för visa på dess likvärdighet som två minnestekniker, vilka registrerar och 

lagrar nuet för framtida avläsningar.130 Det belyser dessutom hur bundna fotografiet och 

texten är till varandra. Det var på Moholy-Nagys påstående att framtidens analfabet är den 

som inte kan läsa bilder snarare än ord som Walter Benjamin svarade med den ovan 

citerade frågan, om inte bildtexten kommer att bli fotots viktigaste beståndsdel. Oavsett 

hur man väljer att se på bildtextens funktioner är förhandlingen mellan denna fråga och 

svar talande också för surrealisternas intresse för det komplexa förhållandet mellan 

skrivande och fotografi. Breton infogade exempelvis inte fotografier i Nadja för att ”stödja” 

berättelsen eller driva den mot en objektiv verklighet. Redan 1920 hade han poängterat det 

nära förhållandet mellan fotografi och automatismens (o)medvetandeström.131 Och om 

Breton såg sin Nadja som ett akronologiskt, atemporalt narrativ (i likhet med 

tidsdimensionerna i Freud omedvetna)132 utgjorde inte bilden heller en fixerad temporal 

                                                      
128 Nezval, förord till ABECEDA, 10. 
129 Se t. ex. Rosalind Krauss, ”When Words Fail”, October nr. 22 (1982): 91-103. 
130 Krauss, ”When Words Fail”, 95. 
131 Krauss, ”When Words Fail”, 98. Bretons användning av fotografiet kan också ses som en attack mot 
realismen, med dess ”eget” vapen. 
132 Se Julia Kristeva, kapitel 1.3, “The Scandal of the Timeless”, i Intimate Revolt: and, The Future of Revolt, övers. 
Jeanine Herman (New York: Columbia University Press, 2002), 25-42, för ”tidlösa” aspekter av Freuds 

 

9. Vitězslav Nezval. ABECEDA [Alfabet] (1926) 42-43. 
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punkt i opposition mot ett kronologiskt narrativ. Fotografiets ologiska konjunktion av då 

och nu, eller av det som har hänt och skall hända, verkar snarare med texten. 

Litteraturvetaren Marja Warehime hävdar att fotografierna ”föreslår en temporal 

komplexitet som genljuder i Nadjas textuella komplexitet”.133 Bild och text verkar 

tillsammans i riktning mot en diskontinuerlig narrativitet, och där fotografiet snarare 

fungerar som ett explosant fix där det latenta omedvetnas vilda begär görs manifest.134 

Slumpmässiga urval av fotografier i syfte att subversifiera narrativet är än idag en högst 

relevant funktion för fotoromanen, inte minst i WG Sebalds prosa.135 

      Facile uppvisar en annorlunda men inte desto mindre tät relation mellan text och bild. 

Krauss påpekar att handens motiv bara är en del av den ”självinskription av kroppen” som 

hon menar är utmärkande för hela surrealismens relation till fotografin.136 Kroppen 

betecknar ett (omedvetet) språk som vi inte har tillgång till på annat sätt än genom 

skrivandet eller fotografin. Fotograferingen av en kropp som ett slags språklig inskrivning 

är möjligen mindre uppenbart förknippad Facile än med ett fototextverk som Nezvals 

ABECEDA. Men att kroppen i Facile blir en symbol för en representativitet eller 

reproduktivitet i mer generell bemärkelse är inte desto mindre framträdande. ”Tu sacrifies 

le temps”, skriver Éluard. ”Tu es la resemblance”. Hans kärleksdikter brukar enligt Hubert 

alltid ”åkalla… kvinnans kreativa krafter”, så också här. Kroppen beskrivs som en 

avbildning som lösgör sig från tiden, men det är också en avbildning som är aktiv och 

snarare blir ett slags produktion av naturen. I motsats till primitivismens landskapsblivande 

kvinnogestalter blir Éluards kvinnobild istället den av en namnlös ”skapare av landskap”.137   

      Éluards dikter, Man Rays fotografier och Nutschs kropp dramatiserar ett triangulärt 

förhållande mellan text, bild och kropp. Éluards fria vers håller sig i täta kolonner, är tydligt 

linjär och enkelt läsbar, medan bilderna fungerar som större tablåer, tydligt avskilda från 

texten om än i ett följsamt formellt spel med den. Det starkt metafysiska eller symbolistiska 

                                                                                                                                                                      
uppfattning om det undermedvetna. Se även Mary Ann Doane, ”Temporality, Storage, Legibility: Freud, 
Marey and the Cinema” i Critical Inquiry, nr. 2 (1996) 313-343, för en diskussion om förhållandet mellan det 
omedvetna, tiden och kronofotografiska serier. 
133 Marja Warehime, ”Photography, Time, and the Surrealist Sensibility”, i Photo-textualities, 47. 
134 Denna karaktär av explosant fix har Breton själv tillskrivit fotografiet. 
135 Se exempelvis W G Sebalds roman Austerlitz. Fotografiets funktion i Sebalds romaner är ett allt vanligare 
ämne för närstudier. För två svenska exempel, se Arne Melbergs artiklar ”Sebalds prosa” i Artes, nr 2 (2005) 
och ”Dokumentära bilder bryter upp fiktionen”, i Svenska Dagbladet, 3 september 2005 eller Steve Sem-
Sandbergs ”Sebalds metod var att skriva litterära stilleben”, i Svenska Dagbladet, 7 mars 2006. 
136 Krauss, ”When Words Fail”, 98. Det kan vara värt att jämföra Krauss ord om handen i fotografiet med en 
poets utsaga om handen som motiv i poesin. Krauss skriver att det fotografiska avantgardet i stort var besatta 
av handen “som en manifestation för den naturliga impulsen att anstifta och lämna spår”. Katarina 
Frostenson har skrivit att ”[p]oetens upptagenhet med handen vittnar om ett avstånd; mellan huvudet som 
tänker, det osynliga, och handen som skriver, som konkret utför och till stor del låter förvandlingen ske. 
Handen går över det vita papperet, formar den svarta strömmen”. ”Tal” i Lyrikvännen, nr. 1 (2006), 17. 
137 Hubert, Surrealism, 82. 
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draget i dikterna ställer sig i en iögonfallande kontrast till den kroppsliga passionen i Rays 

bildspråk. Lika oundviklig att upptäcka vid läsningen är politiken mellan manligt och 

kvinnligt, betraktande och betraktad, talande subjekt och stumt objekt. Éluards lyriska 

diktjakt besjunger mångordat bilden av kvinnan, den fixerade och stumma stenstoden av en 

kvinnokropp i fotografisk form. Men så finns det, i enlighet med många av surrealismens 

(fotografiska) kvinnogestaltningar, en subtil men märkbar ambivalens… 

 

Nue dans l‟ombre et nue éblouie  Naken i skugga och bländande naken   

Comme un ciel frissonnant d‟éclairs  Som en himmel skälvande av blixtar 

Tu te livres à toi-même   Du ger dig till dig själv 

Pour te livrer aux autres   För att ge dig själv till andra138 

 

…en ambivalens i begärets riktning. Kvinnan ska fortfarande ”ge [s]ig själv till andra”, men 

hon ger sig, i första hand, till sig själv. Hon är som ovan antytt en ”kreatör”, en producent 

av en självtillfredsställelse. Det begär som projiceras på henne, har sin grund i den 

narcissistiska dubbelriktning som konstituerar hennes eget begär. På flera ställen i texten 

görs referenser till ögon utan att en enda bild visar Nutschs ögon, så när som på ett där 

ögonlocken är stängda. Kvinnan som fallos (eller paradoxala förhållande till fallos) är 

klassiskt surrealistisk motivisk mark – tänk bara på Man Rays fotografier av kvinnohalsar. 

De otaliga experimenten med manipulationen av kvinnliga modellers ögon (eller, ofta 

litterära, referenser till kroppsliga ögon) var ett lika falliskt relaterat motiv. 

Dubbelriktningen hos kvinnokroppen i Facile förstärks ytterligare av de ”solariserade” 

effekter som fotografierna har.139 Deras estetisering av motivet verkar snarare 

underminerande av det fotografiska mediets objektivitet, och införlivar en abstraherande 

effekt på motivet. Många av surrealismens fotografier positionerar ”kvinnor som ‟objekt 

för den manliga blicken‟ (den feministiska formeln är sann här)”, som Hal Foster skrivit. 

”Men ibland uppvisar dessa fotografier också en ambiguitet, eller på annat sätt avhöljer en 

ambivalens, som inte så lätt låter sig bli förstådd, när denna blick returneras av kvinnan, 

som om den var refuserad”.140 I den meningen är dualismen mellan manligt subjekt och 

kvinnligt objekt i Facile genomströmmad av en lika stor skorrande ambivalens som 

förhållandet mellan text och bild.  

                                                      
138 Paul Éluard och Man Ray, Facile (Saint Denis: Musée d‟art et d‟histoire, 1935), 7. 
139 ”Solarisering” är den postproduktiva teknik som Man Ray sägs ha upptäckt av misstag vid ett 
mörkrumsmissöde, och som skapar de säregna ljuseffekter vi ser på den vänstra bilden i fig 7.  
140 Hal Foster, ”Violation and Veiling in Surrealist Photography”, i Surrealism: Desire Unbound, red. Jennifer 
Mundy (Princeton: Princeton University Press, 2001), 203. 
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      Facile inordnas på så sätt i den övergripande ambivalens som kan befästas med det 

surrealistiska fotografiets eroticism. Och surrealistiska konstfotografer som Hans Bellmer, 

Georges Hugnet, tjecken Jindřich Štyrský och Man Ray har inte bara denna ambivalens – 

mellan betraktande och betraktat, masochism och sadism, erotiskt begär och fasa – i sitt 

fotografi gemensamt. De har alla experimenterat med den fototextlitterära formen. Hans 

Bellmers berömda dockor ”illustrerades” av Paul Éluards dikter i Les Jeux de la poupée 

(1949), som visar på ett lika intressant förhållande mellan fotografi och text som mellan 

kropp och språk. Bellmers idéstoff kan ge oss nya sätt att tänka kring hur vi närmar oss ett 

fotografi och en text i läsningen.     

      Bellmers dockarbeten, som idag ägnats en otalig mängd analyser, är några av 

surrealismens mest egenartade verk. I sina karaktäristiskt ologiska sammansättningar av 

dockans kroppsdelar är de ett slags groteska projektionsytor för det ohämmade begärets 

förvrängda objektsfixering. Bellmer har sagt att han “försökte ordna om de sexuella 

elementen på en flickas kropp som ett sorts plastiskt anagram”. Han ger med den språkliga 

metaforen – anagrammets omordnade bokstäver – kroppslig form åt en bokstavlig, 

intellektuell praktik. ”Kroppen är som en mening”, har Bellmer sagt vidare, ”som inbjuder 

oss att omarrangera den så att dess verkliga natur blir uppenbar genom en serie ändlösa 

anagram”. Det obehindrade begärets fasor tar alltså en intellektualiserad och inte minst 

lingvistisk form; det är ett språkligt förfrämligande, som exponerar kroppens ”verkliga 

natur”. Men det viktigaste för Bellmer är inte själva diskontinuiteten i denna fragmenterade 

kropp, utan de nya konjunktioner som uppstår i ”lederna”. ”En saknad extremitet”, som 

Hubert förklarar, signalerar ”inte en frånvaro (omission) men en möjlig sammansättning 

(commission)”. Det är kontinuiteten i den sammanhängande rörelsen av ständiga 

isärkopplingar och sammanfogningar som konstituerar den anagrammatiska logiken. Vad 

jag vill mena är att denna logik även kan skrivas över på den fototextuella form som Les 

Jeux de la poupée företräder. 

       ”Genom spelet kastas dockan in i en tidlös flux”, skriver Hubert.141 Dockans ständigt 

förnybara konfigurationer representeras genom ett lika mångfaldigt alternerande av 

fotografiska vinklar, ljus- och färgeffekter. Bildernas anagrammatiska språkspel ger ett rikt 

flöde av singulära aspekter för poeten att spela med. Det är ett dynamiskt moment, att 

bildens multipla betydelser lägger ett slags omvälvande grund till poeten, menar Hubert.142 

Här finns många möjligheter att bilda en textuell frasering av de olika kroppsplatserna, 

vilket Éluard tar tillvara på. Utifrån bilderna kan delarna omorganiseras eller ge plats åt 

                                                      
141 Hubert, Surrealism, 141. 
142 Hubert, Surrealism, 141. 
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varandra. Surrealismens genomkorsande associationskedjor – där vi ser ett öga som dias 

likt ett bröst, för att tala med Bataille, eller de ”ormbunkslika ögon” som Breton i en 

liknande förskjutning ger sin Nadja – låter nya meningskonstellationer upprättas.143 Och 

”världen blir oskarp”, för att tala med Barthes.144  

      Den slumpmässiga sammansättningen av heterogena element var en ”standardiserad 

surrealistisk praktik” ända sedan Lautréamonts berömda förklaring av skönheten i ”det 

slumpmässiga mötet på ett dissektionsbord mellan en symaskin och ett paraply”. Idén om 

en cadavre exquis, och slumpspelet i kollaborativa möten, genomströmmar hela den 

surrealistiska konstpraktiken. Bara själva det interartiska mötet mellan en fotograf som Man 

Ray och en poet Paul Éluard postulerar detta slumpmoment, även om det är en medveten 

handling som gjort att deras respektive uttryck hamnat bredvid varandra. Vad som 

intresserar oss här är framför allt de läsakter som denna sammanstötning av texten och 

bildens storheter ger upphov till. De fragmenterade delarna förutsätter att läsaren intar ett 

”avstånd” i läsningen, så att en kontinuerligt sammanlänkande (mot)kraft kan upprättas.145 

Att det alltså är läsningen som tillhandahåller denna aktiva, producerande förmåga och som 

ger mening åt det slumpmässiga mötet på dissektionsbordet är lika mycket en surrealistisk 

”standard” som den disjunktiva sammansättningen i sig. Att läsaren/konsumenten tillskrivs 

en aktiv roll var en lika stark idé i surrealisternas estetik som i situationisternas 

mikropolitiska aktiviteter. De senares politisk-litterära praktik détournement – alltså, 

approprieringen av ett objekt i ett nytt estetisk sammanhang – var som bland andra Craig 

Dworkin påpekat ett sätt att göra konsumenten till producent.146 Den gick ut på att bryta 

mönster i, snarare än att försöka upphäva, logiken som (alltid) redan konstituerar 

konsumtionssamhällets alla praktiker. Kontaktytorna mellan surrealismen och 

situationismen – med uttryck i kollage, kollaborativa verksamheter, plagiat, dépaysement 

(dekontextualisering av bekanta objekt) och ”objets trouve” (funna objekt) – är många och 

väldokumenterade.  

                                                      
143 Inte minst kan det tjäna som exempel för hur fototexten används i meningsskapandet, och som praktik för 
den kroppsliga ”nedflyttningen” av kvinnans ögon. “Den enda staty jag vet som har ögon”, säger Breton på 
ett ställe i Nadja, i anslutning till ett fotografi som inte visar mer än en kvinnas höftparti, iförd en kort kjol. Se 
vidare, Hubert, Surrealism, 268. 
144 Roland Barthes, ”Ögats metafor” i Kritiska essäer, övers. Malou Höjer (Lund: Bo Cavefors förlag, 1967), 
266. 
145 Att distanseringen är nödvändig för att man skall kunna avläsa en heterogen sammansättning som en 
kontinuitet påpekas av flera. Jean-Clarence Lambert menar att det är en kausal förutsättning för Lautréamonts 
metaforiska dissektionsbord, och för att ”skapa en illusion av kontinuitet”. Lambert, Dictionnaire générale du 
surréalisme, under rubriken “Cadavre Exquis”. Citerad i Hubert, Surrealism, 54. Notera även en liknande aspekt 
hos Rancière, som menar att vår tillvaro i konstens estetiska regim möjliggjort vår läsning av heterogena 
element på grund av ”det avstånd som intagits i förhållande till en viss form av gemensamt mått”. ”Frasen, 
bilden, historien”, 142. 
146 Dworkin, Reading, 10.  
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      Vad som enkelt uttryckt kan sägas sammanlänka alla dessa med fototextformen är den 

kollagets logik som, med Groupe μ:s ord, ger upphov till en ”dubbel läsning”147. Läsningen är 

dubbel i så måtto att den både tar hänsyn till den kontext som definierar det enskilda 

elementet och det nya sammanhang som konstituerar helheten. Även om fototextanalyser 

måste vara uppmärksamma på hur en fototextsammansättning skapats – av exempelvis ett 

approprierat bild- eller textmaterial från två helt skilda kontexter eller som ett originalarbete 

där text och bild producerats för det enskilda verket – är denna dubbelhet högst gällande 

för hur själva läsningen arrangeras. Eftersom fototextsammansättningen som bekant är en 

”kulturellt etablerad form” vilar denna dubbelhet mycket i det sätt som de respektive 

medierna ”felanvänds” i förhållande till varandra, för att tala med Dworkin. Denne menar 

att alla läsakter i någon mening kräver en medskapande läsare. Men det som i realiteten 

karaktäriserar läsningar av heterogena sammansättningar som situationisternas kollage är att 

de anstiftar en ”kreativ felanvändning av etablerade koder” för läsning. Läsaren intar, i och 

med detta okonventionella förhållningssätt till läsmaterialets objekt, en ”paragrammatisk” 

hållning. Alla läsningsstrategier som utmanar en texts normativt stipulerade logik genom att 

postulera ett “beteckningsnätverk som inte är tillgängligt genom konventionella läsarvanor” 

är, i Leon Roudiez definition, paragrammatiska läsningsstrategier.148  

      Bellmers anagrammatiska bildlingvistik, Bretons fotografier i Nadjas narrativ, och 

Éluarddikternas sätt att undly den ekfrastiska bildtextens karaktär i förhållande till såväl 

Bellmers som Man Rays fotografier, förenas därmed även på läsarens sida – de är alla 

kreativa felanvändningar av en ”kulturellt etablerad” sammansättning mellan text och bild. 

Att de inte bara omdirigerar den konventionella läsningen av en litterär text genom att 

infoga visuella element utan också utmanar en lika litterär som publicistisk textbildlogik – 

det diskuterade bild/bildtextförhållandet – är vad som gör att de framtvingar 

paragrammatisk läsning. Även om detta spel mellan sammanstötning och kontinuitet i 

någon mening alltid gestaltas i verket är vi inte helt fel ute om vi talar om en diskontinuitet i 

den materiella representationen, mellan text och bild, och ett kontinuitetsskapande i själva 

läsningen. Det tillkännager åtminstone de estetiska implikationer som talet om 

paragrammatik eller andra former av generativa läsakter kan associera, och inte minst de 

nya fototextuella konstellationer som en sådan paragrammatisk logik i sin tur kan tänkas 

producera.  

                                                      
147 Groupe μ, ”Collages”, Revue d’esthetique, 3-4 (1978). Citerad i Dworkin, Reading, 13.  
148 Citerad i Dworkin, Reading, 12. Denne hänvisar i sin tur till Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, 
övers. Margaret Waller (New York: Columbia University, 1984) 256. 
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      Det är sammanstötningen mellan fotografiet och den poetiska texten som två 

visualiserande maskinerier, och att ”skriftens alla register” aktiveras, som definierar poesins 

fototextdynamik. De kollaborationsmodeller eller bild/bildtextförhållanden som tidigare 

tillskrivits fototextlitteraturen menar jag är otillräckliga för att beskriva vad som händer i 

fototextpoesin. De olika relationer som upprättas mellan enskilda delar i text- och 

bildmaterialet, de polysemantiska aspekterna av en poetisk text (som vi ska närma oss 

längre fram) och de olika läsningsriktningar som aktualiseringen av boksidans visuella 

dimensioner möjliggör, gör det istället nödvändigt att tala om just en ”paragrammatik”. En 

sådan ingång till läsningen av fototextpoesin erkänner att betydelser skapas mellan fotografi 

och text genom de tillfälliga, okonventionella förbindelserna i en relation som finns överallt 

och som allt som oftast håller sig till givna, logiska regler för sin användning.  

      Som det närmast påföljande avsnittet skall beröra är det en relation mellan text och bild 

som i diskursiv bemärkelse (alltid) redan är påbörjad. Utgångspunkten är att det är denna 

”omöjliga” relation som också utspelas på boksidan. Utforskandet av den blir alltså 

samtidigt till en undersökning av bokens yttre gränser och dess karaktär av både estetisk-

filosofisk och inte minst flermedial uttrycksform. 
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tre. Läsningar av det verbivisuella 

 

I verkligheten är varje bild och varje text i sig förmögen att vara en text eller en bild. Denna 

förmåga aktualiseras i blicken eller i läsningen. 

    

Jean-Luc Nancy 

 

Det fototextuella objektet kan passas in i (minst) två modernistiska rörelser. I den ena rör sig 

den litterära, poetiska texten mot det visuellt konkreta, och i den andra söker bild- och 

konceptkonsten ett alternativ till utställningsrummet, och finner det i boken. Taget i ett 

omfång är dessa på sätt och vis sammanlänkade i en boksidans estetiska rörelse, ett slags 

intensifiering av det visuella uttrycket hos en traditionellt sett verbal uttrycksform.  

     Språkets ”utsida”. Från Mallarmés Coup de dés och Apollinaires Calligrammes över 

Imagistdikternas både idé- och formmässiga bildlighet, till det tidiga modernistiska 

avantgardets (dadaism, surrealism, rysk och italiensk futurism) typografiska lekar i hastighet 

och emfas, och senare den konkreta poesins fulla utveckling av den verbivisuella estetiken 

(med angränsningar i lettrismen och situationismen), till language-poesin från sjuttiotalet och 

framåt – denna linje är en uppenbar om än krängande rörelse mot allt mer nyanserade 

visuella uttryck inom bokens pärmar.  

      Bildens boksida. När konsten ”dematerialiserades” blev den fotografiska 

dokumentationen av den estetiska händelsen till en konstnärlig praktik i egen rätt och en 

lika viktig som experimentell uttrycksform. Som en parallell utveckling fick konstnärer 

anledning att leta efter alternativa representations- och uttrycksmöjligheter, och sökte sig 

bland annat mot det ”alternativa rum” (alternative space) som annonser, trycksaker samt bok- 

och tidningssidan erbjöd.149 Det är ett rum eller en plats som sedermera blev en egen 

konstform – artist’s book (eller konstnärsboken, som jag för enkelhetens skull kommer att kalla 

den nedan).150  

      Vad säger dessa två modernistiska rörelser? Att ”[a]lla böcker är visuella”, om vi talar 

med Johanna Drucker. ”Alla böcker är dessutom taktila och spatiala – det fysiska är 

grundläggande för deras mening”.151 De två rörelserna – den textuellt visuella och 

                                                      
149 Se Barbara Moore & Jon Hendricks, "The Page as Alternative Space: 1950 to 1969", i Artists' Books: A 
Critical Anthology and Sourcebook, red. Joan Lyons (Rochester: Visual Studies Workshop, 1987), 87-95. 
150”Konstnärsboken” är Leif Erikssons försvenskning av begreppet Artist’s book eller artists’ books. Den svenska 
1900-talskonsten har för övrigt ett rikt uppbåd av verk inom denna genre, inte sällan med konjunktioner av 
fotografi och text. Se Leif Eriksson, Konst i bokform (Stockholm: Föreningen Svenska tecknare, 1998). 
151 Johanna Drucker, The Century of Artists’ Books (New York: Granary Books, 1995), 197. 
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konceptuellt ”inbundna” – förenas i intresset för bokens visuella aspekter, och då inte bara 

som en ”spatio-temporal konstruktion” (Mitchell) utan som ett fysiskt och materiellt 

objekt. Här är bildens kaotiska värld alltid redan inskriven i texten, och textens logik träder 

oavlåtligt in i bildens. Men bilden relateras inte till texten och vice versa på ett förutbestämt 

sätt; det är i mångt och mycket varje ny läsning som organiserar denna relation. Jean-Luc 

Nancy skriver:  

 

Genom att betrakta bilden textualiserar jag den alltid på ett eller annat sätt, och genom att 

läsa texten imagerar jag den. Dessa aktualiseringar är oräkneliga: ingen text har sin egen bild, 

ingen bild har sin egen text.152  

 

Detta är ett påstående som i högsta grad är relevant för fototextpoesin. De verbala och 

visuella kategorierna är snarast aspekter hos betraktaren och det är läsningen som utför 

deras kaotiska blandning. Den ”modernistiska” boksidan upplåter sig åt både textens och 

bildens materialitet, antingen de integreras direkt i varandra eller sidoställs på arket. I 

fototextpoesins befinner sig bild och text i samma rum och måste läsas såväl åtskilt som 

tillsammans. Som vi ska se är detta en simultan åtskillnad och korrespondens som även 

formuleras i den poststrukturalistiska textbildteorin. Bild och text är både helt olika och 

ständigt interrelaterade, och ingår därför en relation som Michel Foucault kallade 

”oändlig”.153   

     Att betrakta fototextestetiken utifrån detta modernistiskt estetiska och 

postmodernistiskt teoretiska ramverk (vilket följande kapitel är tänkt att göra) är 

betydelsefullt av flera anledningar. Dels eftersom vi då förstår fototextpoesin i en diskurs 

som på ett sömlöst sätt placerar textens och bildens moduleringar inom ramen för boken 

som konstnärlig form,154 men också eftersom det öppnar hela det komplexa spel mellan 

verbalt och visuellt, text och bild som denna nya yta dramatiserar. Den aktive läsare som vi 

redan har stiftat bekantskap med visar sig vara en betydelsefull utpost i detta spel. 

 

 

 

 

                                                      
152 Jean-Luc Nancy, ”Distinkt oscillation”, OEI, nr. 18/19/20/21 (2004): opag. 
153 Michel Foucault, Les Mots et les choses (Paris: Gallimard, 1966), 25. 
154 Den samtida poesin har då och då även genomgått rörelsen i motsats riktning, då den flyttats upp på 
galleriets väggar, vilket naturligtvis är lika betydelsefullt i detta sammanhang. Jag tänker främst på Charles 
Bernsteins och Jay Sanders poesiutställningsprojekt Poetry Plastique, där bland annat delar av Leslie Scalapinos 
The Tango ingick. 
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 1. Boken som topografiskt rum     

  

Det har hävdats, att först efter sekelskiftet 1900 kunde bild och text verka tillsammans, och 

inte bara som två konstverk som samlats, i en bok. 155 Det är inte bara William Blakes 

illuminerade böcker som motsäger ett sådant påstående. Samtidigt har utsagor som dessa 

en viss poäng, eftersom det är modernismens kulturella klimat som på bästa sätt iscensätter 

denna textbildsamvaro. Det förrevolutionära Ryssland kommer att tjäna som exempel de 

närmsta sidorna; där provade konstnärer och författare varandras roller och ingick framför 

allt kollaborativa projekt som möjliggjorde ”parallella upptäckter i ord och linjer och färger, 

så att poesi och bilder utvecklades tillsammans”.156 Den estetiska revolution som i 

futurismens och konstruktivismens namn föregick nationens var kanske i första hand en 

typografisk revolution. De kunskaper som talar om den inverkan som boktryckarkonsten 

och typografin haft på moderniteten som en specifikt visuell kultur är idag väl etablerade.157 

Här öppnar boken ett slags ”topografiskt” rum, för att tala med Jay Bolter, där skriften 

framträder som både verbal och visuell.158 I likhet med Jacques Derridas skriftbegrepp – 

som visar dess dubbelhet av artificiellt och naturligt, algebraiskt och piktogrammatiskt – 

problematiserar den topografiska dimensionen vårt sätt att uppfatta skriften som entydigt 

verbal. Eftersom tankar om bilden som ”mer naturlig och direkt, som ett tecken baserat på 

likhet med och närhet till vad det betecknar”, med Jesper Olssons ord, ”kommit att mäta upp 

avstånd[et] mellan verbalt och visuellt under modern tid” blir det visuella till en synnerligen 

utmanande aspekt av skriften.159 Som också W J T Mitchell framhållit är det just 

skriftspråkets visuella sida som problematiserat uppfattningen om det verbala som bildens 

naturliga motsats, men också uppfattningen om ordets överordning över bilden i mer 

generell bemärkelse.160   

      Tidsandan i de konstnärliga samarbetena inom den ryska futuristboken definierades av 

en rad slagkraftiga –ismer med en lika renodlad som våldsam estetik - i huvudsak Malevitjs 

suprematism, Tatlins konstruktivism och Marinettis (italienska) futurism. Majakovskijs 

                                                      
155 Williard Bohn, Visual Poetry (Newark: University of Delaware press, 2001), 18.  
156 Susan P. Compton, The World Backwards: Russian Futurist Books, 1912-16 (London: The British Museum 
Publications, 1978), 11. 
157 För en vidare diskussion av typografi och modern litteratur, se Johanna Drucker, The Visible Word: 
Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923 (Chicago: Chicago University Press, 1994) och Jerome J. 
McGann, Black Riders: the Visible Languages of Modernism (Princeton: Princeton University Press, 1993). 
158 Se Jay David Bolter, Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing (Hillsdale: Erlbaum, 
1991). 
159 Olsson, Alfabetets användning, 289. Se vidare i denna bok, hela kapitel 5 om ”Skrift/bilder”, 281-389. 
160 Mitchell, Picture Theory, 117. En vidare diskussion om de estetiska och formella implikationerna av skriftens 
grafiska utformning i ett fototextverk (t. ex. skillnaden mellan hand- och maskinskrift) skulle här kunna 
nyansera resonemangen ytterligare.  
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samarbete med grafikern El Lissitzky, Dlja golosa [För rösten] från 1923, (fig 10) tillkommer 

i epicentrum av denna eruptiva formalism, och är tidsenligt formgiven. Utformade likt en 

poetisk adressbok med index i högermarginalen, arbetar El Lizzitskys typografi fram en 

zaum-lik fonetisk extravagans hos texten.161 Sättningen i bjärt röd och skarpt svart skickar 

Majakovskijs explosiva röst till  

 sidans yta. En ”ny ordning hade etablerats inom  

typografiska experiment”.162 Utöver ett politiskt 

och socialt engagemang fanns i denna estetik en  

djup fascination inför modernitetens teknologiska 

utveckling, som vid sidan av (automo)bilen, radion 

och fonografen också bestod i den fotografiska bild-  

ens potential. Fotografiet revolutionerade inte bara  

reklamindustrin som för övrigt var ett viktigt element 

 i Majakovskijs och Alexander Rodtjenkos samarbeten.163 Det uppmuntrade fler redaktörer 

till att mer extensivt infoga illustrationer i sina publikationer.164 Och givetvis gav det en allt 

rikare tidskriftskultur, där inte minst Vorticisternas Blast – lika delar inspirerande för som 

inspirerade av en sådan som El Lizzitsky – var bland de stilbildande.165  

      Litteraturvetaren Stephen Hutchings har visat hur den ryska högmodernismen genom 

sitt nära förhållande till fotografin är ”uppsnärjd med den visuella moderniteten som sådan, 

förutan vilken varken sovjetisk kommunism eller konsumentkapitalism kunde ha visat sig 

hållbar”.166 Han menar att den ryska litterära modernismen var mer än ett svar på 

fotografiet och till stora delar föddes ur sitt utbyte med detta nya medium. (57) Dessutom 

satte det i synnerhet i Majakovskijs poesi den poetiska rösten i en direkt relation till en 

uttalat politiskt och offentlig estetik. Det mest berömda exemplet på Majakovskijs 

förhållande till fotografiet är samarbetet med Rodtjenko i Pro eto [Om det där] (fig 11), en 

fototextpoetisk kärleksförklaring till Lili Brik, och den nya teknologin.  

      En viktig aspekt av fotografins stora betydelse för den nya mediekulturen var inte bara 

dess ”demokratiska natur”, som Hutchings formulerar det, men också ”dess indexikala 

                                                      
161 Drucker, Artists’ Books, 55-56. 
162 Compton, Backwards, 65. 
163 Se Christina Kiaer, Imagine No Possessions: The Socialist Object of Russian Constructivism (Cambridge: MIT Press, 
2005), för en bredare diskussion av konstruktivismens förhållande till reklam. För det kommersiellas betydelse 
för typografin i stort, och den modernistiska poesin i synnerhet, se Johanna Drucker, The Visible Word, 91-
222. 
164 Bohn, Visual Poetry, 19. 
165 Compton, Backwards, 42. 
166 Stephen Hutchings, Russian Literary Culture in the Camera Age (New York: Routledge Curzon, 2004), 57. 
Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 

10. V. Majakovskij och El Lissitzky, Dlja golosa (1923) 
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band till sitt avbildade objekt”. (59) Den fakticitet som fotografiet kunde göra anspråk på 

gav röst åt en hel litterär genre i det tidiga 20-talet (literature fakta) med dagboksestetik, 

tidningsklipp och reseskildringar som konstnärligt utlopp. (59) Majakovskijs och 

Rodtjenkos fototextverk förstås bäst både i linje med och i sin reaktion mot denna 

dokumentaristiska strömning. 

      Om det där har filmiska kvaliteter; texten har vid upprepade tillfällen en scenario-

liknande form som följer Rodtjenkos fotomontage. (I en parentes nämner Hutchings att 

Majakovskij så tidigt som 1918 spelade in tre filmer, till vilka han både skrev manus och 

själv figurerade i som huvudroll, 61). Som vi såg tidigare har kollagets delar dubbel verkan, 

dels i förhållande till sin gamla kontext och dels i det nya sammanhang där de ingår. Om det 

där ställer därför inte helt enkelt det fiktiva språket mot en dokumentär avbildning av 

objektet. Snarare lösgörs hela systemet från det dokumentära; hela bokens visuella 

framställning ger ett omisskännligt arrangerat intryck. 

      Om den poetiska texten ger 

uttryck för Majakovskijs diktsubjekts 

karaktäristiska röst kan fotografierna 

visa poetens ansikte och hans ögons 

maniska blick mot Lili Brik. 

Hutchings menar att bildtext-

sekvensen visar ett spel mellan 

Majakovskijs roller som betraktande 

subjekt (text), betraktat objekt (foto) 

för att formera ett lika betraktat som 

betraktande diktjag. (63) Tillsammans 

med Lili Briks obevekliga blick, riktad 

rakt mot  

kamerans lins, upprättar fototextsekvensen ett spel med verkets jaguppfattning. Hutchings 

lägger stor vikt vid förhållandet mellan fotografiskt öga (photographic eye) och poetisk jag 

(poetic ”I”) – ett förhållande som Om det där gör lika visuellt dynamiskt som det är fonetiskt 

samklingande. I Om det där verkar ”öga” och ”jag” både som villkor för och 

omstrukturerande på varandra. (63) Det är också en spänning, konfrontation mellan det 

intima ”diktjaget” och diskursens offentliga subjekt, eller rentav en upplösning av avståndet 

mellan dem. 

11. V. Majakovskij och A. Rodtjenko, Pro eto (1923) 46-47. 
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      Enligt Hutchings sker utbytet mellan verbalt och visuellt i Om det där på tre nivåer: det 

”metafysiska mötet mellan textuell mening och visuell närvaro”; den ikoniska nivån, där 

ordet blir bild, alltså i paritet med det typografiska exempel vi såg i Dlja golosa ovan; och så 

den ”dialog mellan visuellt och verbalt”, som enligt Lotman, är nödvändig för kulturers 

utveckling. (72) Man bör här tillägga en nivå, nämligen materialets – boksidan som en ny, 

omvandlad yta för representation. Det är denna nivå som verkligen möjliggör mötet mellan 

text och bild, som gör det synligt. Det är till och med den plats där text och bild kan göra 

varandras synlighet synlig. Återstoden av detta avsnitt ska uppmärksamma detta 

synliggörande, och hur den påverkar läsarens sätt att närma sig fototextkombinationen. 

      Något förenklat skulle vi kunna tala om den ryska futurismens genomgripande 

formalistiska revolution som en främmandegörning av den litterära texten.167 Tecknets 

separation från det betecknade, som iscensätts ”genom att fokusera perceptionen på 

signifikatets materiella natur”, ställer läsarens förhållande till texten i ett nytt ljus.168 Eller 

rättare, ljuset skickas mot läsaren själv, läsakten och seendet av texten. Att styra 

uppmärksamheten mot textens grafiskhet, arkets blad och de flimrande kedjorna av 

bläcktecken kan, som Craig Dworkin har visat, i den visuella poesins mest extrema eller 

konkreta form rendera en oläsbar text. Textuella överlagringar där bokstävernas, ordens 

textrader skriver över varandra (ett klassiskt exemplet är Charles Bernsteins Veil, fig 13) 

eller linjära diktrader tryckta i en icke-linjär spretighet över sidan, eller rent av spegelvänts 

(som hos Susan Howe, se fig 12) är olika sätt att försvåra en traditionell läsning och på så 

sätt föreslå, eller rentav tvinga fram, nya läsningsstrategier. Det sedvanliga sättet att följa 

textrader – från vänster till höger, uppifrån och ner på sidan – blir om inte helt omöjligt så 

åtminstone reducerad till en alternativ av många möjliga läsningar. Att denna oläsbara 

textmassa trots allt kan kallas läsbar (vilket Dworkins verktitel gör klart) är för att läsaren 

tillskrivs en aktiv roll i meningsskapandet, liknande den vi såg i 

surrealisternas/situationisternas ”aktivistiska” samlande. Den grafiska oläsbarheten 

framkallar liknande paragrammatiska läsningar. Faktum är att ”alla läsningsstrategier som 

utmanar en texts normativt referentiella grammatik genom att forma ‟beteckningsnätverk 

som inte är tillgängliga genom konventionella läsevanor‟ är”, i Dworkins läsning av Leon 

Roudiez öppna definition, ”paragrammatisk”. (12) Att en visuellt ”förvrängd” text alltså 

                                                      
167 Begreppet främmandegörning (eller förfrämligande) tar jag här liksom Dworkin i en bredare definition 
som den abstraherande praktik vilken kan få stenen att framstå som sten. Begreppet kommer ursprungligen från 
Viktor Šklovskij. Se ”Konsten som grepp” [1917], i Form och struktur, red. Kurt Aspelin och Bengt A. 
Lundberg (Stockholm: PAN/Norstedts, 1971), 45-63. 
168 Ann Jefferson, “Literariness, Dominance, and Violence in Formalist Aesthetics”, i Literary Theory Today, 
red. Peter Collier och Helga Geyer-Ryan (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 130. Citerad i Bohn, Visual 
Poetry, 19.  
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alltid är läsbar genom en eller annan paragrammatisk läsmetod, liksom i någon mening 

aldrig blir enbart visuell eller helt ”a-lingvistisk” är en del av läspraktikens spel.  

      Och att det här finns en spänning mellan själva läsning(sförsök)en och tecknens 

materiella förutsättning är en väsentlig iakttagelse; textmaterialet korrelerar på ett avgörande 

sätt med ögat. Dworkin påpekar att den konventionella läsakten hänger samman både med 

en uppfattning om ögat som ett icke-fysiskt, transparent ”fönster” och idéer om texten i 

typografisk standardisering. Han talar med William Blake för att belysa den lika 

problematiska som konventionella tanken att vi ser genom ögat och inte med det (58). Och 

tittar vi bakåt i historien (eller i denna uppsats) ser vi att ögats relation till texten uppfattats 

som allt annat än naturlig; ögat, synen är måleriets domän (inte poesins), och ett slags 

fönster (ut) mot naturen, och (in) mot själen. Även Lessing menar att poesin talar till örat, 

och litteraturens bilder endast är de idéer som vi 

visualiserar i läsakten – inte själva texten. Så sent 

som 1962 skrev Maurice Merleau-Ponty att det 

”fantastiska med språket är att det för fram sin egen 

försummelse”; läsningen av typografiskt uppställd 

text var enligt honom en ”osynlig operation”.169 

Men synlig är någonting som texten i realiteten 

är, vilket Bernstein och de andra gör uppenbart 

genom att ”förfrämliga läsningsmaterialet”, med 

Dworkins ord (60). När den grafiska formen blir så  

pass komplex som i Veil, där ögat som bäst tillskansar sig fragment av det (trots allt ännu) 

verbalt litterära materialet, uppmärksammas vi oavlåtligen på aspekter av läsningen som vi 

annars vanemässigt bortser ifrån. Det vill säga, vi upptäcker ”läsytans generella situation, 

bokens skulpturala dimensioner” och inte minst, ”den fysikaliska sidan i läsarens hela 

kropp”. (57) Oläsbara texter postulerar så att säga ett förkroppsligat öga.  

      Det studium av näthinnans perceptuella spel som Goethe företog i sin Färglära har hos 

Jonathan Crary fått symbolisera en övergång från ett klassicistiskt till modernitetens 

seende.170 Denna nya ”betraktare”, som innesluts i en rasande teknologisering av samhället, 

har också tillgång till de nya upplevelsedomäner som tvingar fram frågor om vad en bild är 

– eller rättare sagt, var den är. Att ställa sig i ett mörkt rum som endast ett tre tum stort håll 

som ljusinsläpp, och betrakta det optiska spelet över den inre väggen var den hisnande 

                                                      
169 Maurice Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, övers. Colin Smith (London: Routledge, 1989), 401. 
170 Jonathan Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (Cambridge: MIT 
Press, 1992). 

 

12. Susan Howe, The Non-Conformist Memorial (1993) 
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upplevelse som en camera obscura möjliggjorde. Den som följde Goethes uppmaning att gå 

in och fixera blicken vid ljuset skulle senare när ljuset försvann upptäcka ”en bild som 

tillhör ögat”.171 Om vi tydligt noterar att ögats perceptuella spel fortsätter när mörkret åter 

inträtt, när ögats yttre avgränsning slutits, är det svårt att inte lokalisera den optiska 

upplevelse, denna bilden till ett subjektivt seende, snarare än en objektiv, yttre verklighet. 

Det är i Kants efterverkningar vi börjar ifrågasätta transparensen hos ”subjektet-som-

betraktare”, menar Crary (70). Hos Goethe är det således den mänskliga kroppen, 

extraherar Crary, som i ”all sin tillfällighet och specificitet /…/ blir den aktivt skapande 

producenten av optisk erfarenhet”. (69)  

 

 

 

 

 

 

 

Att moderna teknologier låter oss vinna kunskaper om oss själva som vi inte tidigare hade 

och att vi i ett slags retroaktiv distinktion upptäcker våra sinnens organiskhet, är en central 

tanke i denna diskussion.172 

      Om vi återvänder till det aktuella ämnet, textens visuella yta och oläsbarheten, kan man 

med Dworkins ord se förfrämlingandet av läsningsmaterialet som ett sätt att ”öppna det 

(visuella) fältet mot multipla, även konkurrerande och motsägelsefulla, ‟seenderegimer‟” 

(60). Att moderniteten erbjuder en hel uppsättning möjliga ”seenderegimer” (snarare än att 

en ny ersätter en gammal) är en uppfattning som härstammar från idéhistorikern Martin 

Jay.173 I denna uppsats syfte räcker det med att säga att flera regimer av seende (och läsning) 

också karaktäriserar den paragrammatiska läsningen. Utmärkande för den moderna poesins 

”radikala formalism” (Dworkin) är de nya läsningsstrategier som vi förknippar med den. 

Det rör sig alltså om en dubbel, reflexiv vändning. Den poetiska texten vänder 

uppmärksamheten mot sig själv, arket och dess visualitet/taktilitet, vilket i sin tur tvingar 

läsaren att vända uppmärksamheten mot själva läsakten och den kroppsliga perceptionen 

av materiella tecken. Kanske är det ett av modernismens viktigaste bidrag till den filosofiska 

                                                      
171 Johann Wolfgang von Goethe, Theory of Colours, 21. Citerad i Crary, Techniques, 69. 
172 Se Sara Danius, The Senses of Modernism: Technology, Perception and Aesthetics (Ithaca: Cornell University Press, 
2002). 
173 Martin Jay, ”Scopic Regimes of Modernity”, i Vision and Visuality: Discussions in Contemporary Culture, red. 
Hal Foster (New York: New Press, 1988).  

 

13. Charles Bernstein, ur Veil (1976) [beskuren] 
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estetiken, denna starka interrelation mellan den estetiska upplevelsen och det materiella 

objektet.  

      Att infoga en extern bild i texten kan vara ett sätt att försöka underkänna eller vända på 

den senares konventionella funktioner. På ett liknande sätt förfrämligas (och visualiseras) 

det vita ark där poesins bokstäver vanligtvis tillåts kombineras i fred. När Majakovskij 

öppnar den vita ytan mot en yttre komplexitet – en ”verklighet”, eller en platt, död 

visualitet bland ordens gemenskap (fig 11) – blir texten omedelbart insnärjd i bildens kaos. 

Visuell materialitet är som Fredrik Hertzberg påpekat ett resultat av en viss användning av 

en text och inte en metafysisk kategori som finns hos alla texter. En text gör sig materiell. 

Med det sätt som fototextpoesin öppnar sig mot det visuella genom att upplåta boksidan åt 

fotografiska bilder, gör den sig materiell på ett sätt som inte nödvändigtvis är lika uppenbart 

som en konkret dikt (även om fototextpoesi även kan innehålla text av en sådan 

abstraktionsgrad). Fototextpoesins konstitution är sådan att det inte går att undvika bilden i 

läsningen av texten – vi måste läsa poesi på ett nytt, eller åtminstone okonventionellt, sätt. 

Den paragrammatiska läsning som föreskrivs i fototextpoesin utgår lika mycket från den 

omöjliga konjunktionen mellan bild och text, sidoställda, som textens visuella spel i sig. 

      ”Markeringen, bilden, fotografiet, bladet, sekvensen, helheten: en boks potential i 

visuella termer är komplex och flervärdig”, skriver Johanna Drucker. (197) Inom den breda 

genrebildning som konstnärsboken utgör förhåller sig de visuella böckerna till det verbala så 

att de antingen ”använder språk” eller verkligen är ”skrivna”, för att låna ytterligare en 

druckersk distinktion. (227) Det sonora, fonetiska språkspelet kan som vi sett ovan 

konvergera med det visuellt skriftliga, eller typografiska, samtidigt som fotografiets 

illustrativa funktioner avhjälps då de vävs in i detta språkliga spel. Själva bladvändningen är 

då en resa genom visuella och språkliga händelser, vare sig de tar plats i bilden eller i texten, 

utspelad på en yta som inte längre har en början eller ett slut. Att det textbildmöte som 

boksidan iscensätter pekar bakåt mot ett möte som redan initierats är en filosofisk läsning 

av fototextverket. Men det är en läsning som inte är mindre relevant i studiet av hur själva 

konstobjektet verkligen fungerar. Att bilden alltid redan är stormad av en textuell regim och 

att texten likaledes är inskriven av bilder är den grundläggande figuren i det supplementära, 

eller diskursiva, förhållande mellan text och bild som kommer att diskuteras nedan. Det är 

en lika avgörande tanke för relationen verbalt/visuellt i stort, som för den verbivisuella yta 

som inrymmer det materiella mötet. 

 

  



71 
 

  2. Mötet vid sprickan Ŕ icke-platsen 

 

Den ”oändliga” relationen mellan verbalt och visuellt börjar redan före boken, vår läsning 

av den och innan något sägbart eller sebart ens har koncipierats. Att formulera en sådan 

sats är att se förhållandet mellan bild och språk i ett bredare perspektiv – mellan ting och 

ord, sebart och sägbart, representation och diskurs. Och det är detta förhållande som de 

kommande sidorna vill pröva och undersöka. 

        Att det visuella alltid är inskrivet av ord och språk, eller ”absorberats i ett lingvistiskt 

imperium”,174 är en idé som går tillbaka på 1900-talets strukturalism. När litteraturvetaren 

Stephen Scobie i Earthquakes and Explorations ägnar sig åt den långa traditionen av 

betraktelser över relationen måleri/poesi använder han sig istället av en poststrukturalistisk 

begreppsapparat, närmare bestämt Derridas begrepp frame och supplement, för att beskriva 

detta förhållande. Språk och målning, ord och bild, ”infattar (frame) varandra”, menar 

Scobie; de är varandras ”supplement”.175  Målningen på galleriväggen är en visuell 

upplevelse som alltid redan är avgränsad, inramad – det är det som betingar dess natur av 

bild. Men ”ramen är i sig kodad”, försäkrar Scobie. Den avskiljer bilden från världen, 

samtidigt som den placerar bilden i världen. (3) Ramen tillhandahåller en ”social 

lokalisering”, det vill säga den placerar bilden i en social kontext – liksom inför ett 

betraktande subjekt – som alltid är konstituerad(e) och strukturerad(e) av språket. Scobie 

konkluderar att det följaktligen inte finns någon ”för-språklig bild”. (4)  

      Så här långt skulle det supplementära förhållandet följa den strukturalistiska 

språkuppfattningen: att bildens civilisation egentligen är en skriftens civilisation. Men 

”vitsen” med Derridas begrepp är att det verbala inte ”invaderar” det visuella utan snarare 

verkar inom det visuella, vilket gör det möjligt att också tala om det omvända – att se det 

visuella inom det verbala. (9) Det finns inget orubbligt original eller ursprunglig position i 

detta förhållande. ”Man önskar gå från supplementet tillbaka till källan, men man måste 

likväl erkänna att det finns ett supplement vid källan”, som Derrida skriver.176 Den naturliga 

successionen från orsak till verkan är rubbad; originalet är alltid redan konstituerat av det 

element (supplement) som tycks vara dess produkt. 

      Detta supplementära förhållande – ett externt förhållande som också är internt – 

genomströmmar inte bara relationen bild/text eller vårt förhållande till det språkliga, utan 

                                                      
174 Mieke Bal och Norman Bryson, ”Semiotics and Art History”, The Art Bulletin, nr. 2 (1991): 193. 
175 Stephen Scobie, Earthquakes and Explorations: Language and Painting in Cubism to Concrete Poetry (Toronto: 
University of Toronto press, 1997). Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 
176  Derrida, Grammatology, 304. 
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hela vår kultur. Vi har detta förhållande till det teknologiska objektet, som Bernard Stiegler 

och Friedrich Kittler visat,177 och vi kan likaledes säga att vårt förhållande till själva 

kombinationen fotografi/text är av detta slag. Den ”disjunktiva konjunktion” som en 

fotografisk bild och en text utgör när de sidoställs varandra är en mänsklig produkt med en 

lång kulturell tradition av verbalt och visuellt bakom sig. Den är också ett resultat av 

modernitetens teknologiska utveckling och dess effekter som exempelvis publicistväsendet. 

Samtidigt är det eftersom vi lever i en kultur som översvämmas av kombinerade 

teckensystem sammansatta av ljud-, bild- och textelement som vi har förmågan att avläsa 

(och producera) dessa ”omöjliga” kombinationer. Vi är producenter/konsumenter (extern) 

av en logik som alltid redan är inskriven i oss (intern). 

      Relationen mellan bild, text och subjekt som är i fokus i denna uppsats verkar 

följaktligen på två nivåer. ”Till att börja med gemenskapen mellan ‟tecknen‟ och ‟oss‟”, om 

vi talar med Rancière. Där är förra ”mer än redskap” – de blir ”invånare i vår värld, 

gestalter som skapar en värld åt oss”. (139) Men så har vi också den gemenskap som verkar 

på teckennivån, som säger att ”visuella och textuella element i själva verket [är] inbegripna 

tillsammans, de flätas runt varandra”. De är tecknen ”bland oss”. (139) Kort sagt 

genomströmmar texten och bildens tecken varandra både i och bland oss. Dessa system av 

tecken och utsagor bland oss är alltid redan påbörjade i oss, och där de vilar i tystnaden före 

varje nytt yttrande, för att använda Michel Foucaults vokabulär. Att lyssna i cesurerna, 

pauserna är att lyssna till diskursen, och snarare än att ta till orda kan den talande uppleva sig 

som ”innesluten av orden”, som del av diskursens ordning ”och buren långt bortom varje 

möjlig början”.178 För Foucault är detta stadium före varje utsaga den enda plats som orden 

och tingen, det verbala och visuella kan mötas. Att konsultera Foucault, och förhållandet 

diskursivitet/visualitet, i en bildtextproblematik som den förestående är inte bara givande; 

det är, i ljuset av Rancière, helt nödvändigt för en nyanserad förståelse av frasbilden. 

      Språkets förhållande till bilden är enligt Foucault ”ett oändligt förhållande” (un rapport 

infini) eftersom det är oöverbryggbart. 179 Men ”oändligt” också därför att relationen mellan 

det sägbara och det sebara, ord och bild ständigt är aktiv. Oändligheten tycks alltså uppstå 

ur en paradox. Å ena sidan är ord och bild ”irreducibla i förhållande till varandra: man 

                                                      
177 Se Bernard Stiegler, Technics and Time: 1, The Fault of Epimetheus, övers. av Richard Beardsworth och George 
Collins (Stanford: Stanford California Press, 1998). Friedrich A. Kittler, exempelvis ”Datoranalfabetismen” i 
Maskinskrifter: essäer om medier och litteratur, övers. av Lars Eberhard Nyman (Gråbo: Anthropos, 2003), 237-
251. Med hänvisning till Kittler hade dessutom detta avsnitts ”filosofiska” förståelse av skriften (och dess 
förhållande till bilden) kunnat utvecklas i en historisk, medieteknologisk förståelse av densamma. Men det 
hade också resulterat i en annan typ av uppsats. 
178 Michel Foucault, Diskursens ordning, övers. Mats Rosengren. (Stockholm: Brutus Östlings Förlag 
Symposion, 1993), 5. 
179 Foucault, Les Mots, 25. 
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säger förgäves vad man ser eftersom det man ser aldrig hör hemma i vad man säger”, som 

Foucault framhåller i Les Mots et les choses.180  Klyftan mellan sägbart och sebart ger intrycket 

av att vara fullständigt rigid; vad som sägs och vad som syns kan inte hänvisas tillbaka till 

varandra. Å andra sidan säger han i sin analys av Magrittes bildtextmålning Ceci n’est pas une 

pipe (fig 14) att vi måste erkänna ett helt system av referenser och korsvägar mellan figuren 

och ordet, bild och text.181  

     Gilles Deleuze har uppmärksammat motsägelsen 

mellan just dessa två citat i sin bok om Foucault.182 

Propositioner och synbarheter – att tala och att se – 

är oförenliga i starkaste bemärkelse, de är ”rena 

Element, a priori-villkor under vilka alla idéer är 

formulerade och beteende uppvisade”. (51) Där är 

talet det determinerande elementet under det att det 

visuella är det determinerade, men de har en 

likvärdig ställning. I Foucaults kommentar till  

Magrittes pipa ställs denna motsättning på sin spets. Varken det verbala påståendet (text), 

det synbara (bilden) eller ”ceci” (det här) som en betecknande gest förmår ge form åt pipan. 

Även om text och bild placeras bredvid varandra, på samma duk eller likaledes ovanför 

tavelramen finns ingenstans där ord och bild kan mötas; de ingår i vad Foucault kallar en 

icke-relation. Det paradoxala är att de trots allt möts i den ovan nämnda ”serie av korsvägar” 

som förbinder bild och text i Margrittes tavla. Så hur kan vi förklara att icke-relationen 

ändå är en relation? 

      Svaret definieras enligt Deleuze varken av konformitet eller korrespondens; relationen 

mellan att tala och att se är verkligen ”disjunktiv”. Ett ”tomrum” är det enda länkande 

elementet, och det verkar ”simultant som led och spricka”, ett slags ”oavlåtligt irrationellt 

brott”. (55) Det är ett gap, en brytning eller skillnad mellan det diskursiva och det synbara 

som Foucault benämnt écart.183 Detta brott är fullkomligt i så måtto att inget kan passera 

från det visuella till det verbala eller vice versa. ”Men”, säger Deleuze, ”det sker en 

                                                      
180 Foucault, Les Mots, 25. 
181 Michel Foucault, This is Not a Pipe, övers. James Harkiness (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press), 30. 
182 Gilles Deleuze, Foucault, övers. Séan Hand (London: Continuum, 1999), 56. 
183 Litteraturvetaren Gary Shapiro har använt Foucaults begrepp écart (gapet mellan visuellt och diskursivt) i 
sina studier om ekfrasen som visuellt litterär form, och menar att den teoretiska sprängkraften i Foucaults 
begrepp blir som tydligast i studier av just text som syftar till en frånvarande bild. Mitchell är som sagt av en 
annan åsikt när det gäller bildtextproblematiken i stort – det är i studiet av objekt som sidoställer bild och text 
i samma materiella form som hela vidden av problemet gör sig synligt, menar han. Jag följer den senares 
uppfattning. 

14. René Magritte, Ceci n’est pas une pipe (1926) 
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kontinuerlig återkoppling över det irrationella brottet eller sprickan”, så att påståenden och 

visualiteter kan forma ett gemensamt ”stratum”.184 (55) Foucaults formel för avståndet 

mellan det artikulerbara och det synliga blir i Deleuze ord att ”tala och se samtidigt, även om 

det inte är samma sak”. (57) Så sidoställs också orden och bilden i Magrittes tavla i samma 

materiella rymd, med två samtidiga uttryck som aldrig möts. 

      Ändå är det ett möte som uppstår, ett möte som konstituerar icke-relationen som 

relation. Ett möte som refererar “både till den oupplösliga förbindelsen mellan bilder och 

ord, och avsaknaden av gemensam grund som kunde hålla dem samman”.185 Det är inte ett 

möte i materien eller i någon ömsesidig konformitet – utan endast i gapet, i den negativa, 

”otänkbara rymd” som Foucault kallar ”språkets icke-plats”.186 Margrittes 

bildtextkombination är ett sönderbrutet calligramme (där språket upphört att vara figurativt 

och bilden inte längre kan träda in i en lexikalisk ordning) vars yta helt slutat fungera som 

”gemensam grund”. När de språkliga tecknen invaderar den plastiska ytan, och inrättar 

”oordning”, skapas endast ett på ytan gemensamt plan. Men det är samtidigt för mycket att 

säga att där finns ett vakuum eller absolut tomrum mellan dem. Snarare är det ”en frånvaro 

av rymd” mellan bild och text, liksom mellan tecken och ting.187 De båda teckensystem 

vänder sig – fortfarande helt åtskilda – inåt, och blir självspeglande tecken, förklarar 

Foucault. Två självreferentiella system som endast hänvisar till sig själva. Betecknandet 

hänger sig till en icke-rymd, och mötet mellan tecken till den icke-plats som föregår mötet. 

      Icke-platsen är det abstrakta ”tredje”, den gemensamma rymd där visuella och textuella 

element kan förenas under ett tillfälligt gemensamt mått, kan vi nu sammanfatta. Och det 

är genom Rancières önskan att vi erinrar oss Foucaults ord om den ”namnlös[a] röst som 

sedan länge föregick mig”, som vi också finner den sammanbindande förmåga som är fras-

bildens. Icke-platsen är den rymd där bild och text med fras-bildens hjälp kan frikopplas från 

sina respektive essentiella kategorier, visuellt och verbalt. Den eviga åtskillnaden av ord och 

bild orkestreras som pendlingen mellan två temperament eller mellan de två sätten att 

kombinera dem – det fraserande och det bildliga eller det ”symboliska” och det 

”dialektiska”. Och dessa två former ”upphör [inte] att blanda ihop sina respektive logiker”, 

som Rancière tillägger. (162) 

                                                      
184 Det är intressant nog just denna oförenlighet, där den gemensamma gränsen mellan det synliga och det 
artikulerbara är det enda som binder de två samman, som får Deleuze att förklara Foucault som en tänkare 
högst relevant för samtida filmteori. Deleuze, Foucault, 55. 
185 Foucault, Pipe, 38-39. 
186 Foucault, Les Mots, xvii. 
187 Foucault, Pipe, 28. 
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     Bild och text är evigt åtskilda, men korsvägarna inom och mellan dem har påbörjats och 

fortsätter. De tillskrivs varandra och är alltid redan inskrivna i varandra. De kan inte läsas 

separerat, utan fattas var för sig samtidigt. I den meningen är fototextsammansättningen ett 

slags förkroppsligande av denna sällsamma icke-relation. Vi förundras inför fototexten 

skulle man kunna säga, eftersom den iscensätter en relation som är oändligt ömsesidig och 

ändå evigt förpassad till obefintlighet. Vad fototextpoesin gör är att samtidigt ”skapa en 

sammanstötning och konstruera en kontinuitet”, med Rancières ord. (162) Då är själva 

sidoställningen en sammanstötning och varje utförande av den ett kontinuitetsskapande. 

      Den filosofiska diskussion som detta avsnitt redogjort för saknar inte länkar till det 

tidigare avsnittets reflektion över det materiella mötet. Jag påstår inte heller att 

fototextmötet egentligen sker på ett metafysiskt plan. Det är snarare så att detta filosofiska 

och i högsta grad estetiska sätt att greppa fototextkombinationen, just säger något om hur en 

läsare måste förhålla sig till det evigt åtskilda och sammanlänkade i ett fototextobjekt. En 

relation mellan fotografi och text som dessutom medvetet lösgör sig från konventionell 

bildtextlogik både förutsätter och skapar en aktiv, meningsbringande läsning. Det är med 

andra ord läsögats dubbla seende och betraktarens dubbla förståelse som samlar de delar i 

fototextverket som gjort sig helt heterogena. 
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fyra. Avtrycket av skriften 

 

När Marcel Proust summerar sin På spaning efter den tid som flytt talar han om vad som händer 

när man läser en bok. ”I själva verket”, skriver Proust, ”läser varje läsare enbart vad som 

redan finns inom honom. Författarens verk är endast ett slags optiskt instrument som 

erbjuds läsaren för att hjälpa honom att urskilja det som han utan denna bok kanske inte 

skulle ha sett hos sig själv”.188 Om bokens funktion är denna, vad består egentligen själva 

läsningen i? Och var i bokens material är denna självreflexiva läsning som starkast? Hur får 

man det tidigare, det andra eller det som ”redan finns” hos läsaren, att framträda i en text? 

Dessa frågor utgör ett motiviskt centrum i den svenska poeten Marie Silkebergs bok 23:23. 

I det följande skall jag diskutera hur dessa frågor i en reflexiv vändning kan förhålla sig till 

och förstärkas av den fototextuella form som uttrycker dem. 

      Jean-Paul Sartre har skrivit att ”det är betraktaren som är den verklige skulptören i 

tomrummet, som läser boken mellan dess rader”. 189 Men hur bokstavligt (eller kanske ”o-

bokstavligt”) ska vi tolka honom? Att läsa det här, 

 

                         är det att läsa de röster som föregår min? Är det på sätt och vis ett sätt för 

läsaren att läsa sig själv? Kanske säger Michel Foucault något liknande när han hävdar att 

det är i de ”blanka ytor [av språkets rutnät] som ordning manifesterar sig självt till fullo 

som redan där, väntande i tystnad på stunden för sitt uttryck”.190 Oavsett om vi väljer att 

tolka dessa blanka ytor som en abstrakt frånvaro i språket eller som en konkret 

representerad ”vithet” i bokens material, är de i Foucaults mening en iscensättning av 

”icke-platsen”. De är ett sätt att synliggöra det osynliga genom arkets tomhet. Att bokens 

yta kan fungera som en ”synlig diskurs” gjorde redan Howe/Bernstein klart, med det 

oändliga teckenspel som de upplåter åt boksidan. Vad Foucaults blankhet tillför här, är att 

den betonar aktiveringen av läsaktens avdomnade respons ytterligare. Enligt Foucault är 

det blankheten eller vitheten som stimulerar ”kommentaren [till att] äntligen säga det som i 

tysthet artikulerades där borta”.191 Att den vita ytan haft en särskilt betydelse i den moderna 

poesin torde knappast behöva påpekas. I allmänhet tycks också den poetiska textens vita 

                                                      
188 Marcel Proust, Den återfunna tiden. övers. Gunnel Vallquist (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1993). 
189 Jean-Paul Sartre, citerad i Dworkin, Reading, 57. 
190 Foucault, Les Mots, förord. Min kursiv. Derrida säger något snarlikt när han påstår att ”tänkandet är den 
blanka delen av texten”, och den plats där ett subjekt kan upptäcka den Andres deliriska röst i sin egen. Se 
Gayatri Spivaks essä ”Kan den subalterna tala?”, i Postkoloniala studier (Stockholm: Raster förlag, 2002), 118, 
för en diskussion av denna aspekt hos Derrida. 
191 Foucault, Diskursens ordning, 18. 
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ytor tillskrivas en särskild förtrollningskraft.192 Åtminstone har den, som följande kapitel 

ska försöka accentuera, ofta mer än formella och oftast avgjort betydelsebärande effekter.   

      Det första avsnittet är ett slags spaning efter vad denna textuella avlyssning/artikulering 

är, medan det andra avsnittet söker efter hur den dramatiseras hos läsaren och uttrycks i 

den reflexiva vändning som får idéstoffet och formen i 23:23 att korrespondera. Genom 

hela kapitlet görs återkopplingar mellan den poetiska texten och den modernistiska idén om 

dess ”fotografiska” funktioner. 

      De idéer som framfördes i föregående kapitel är i stor utsträckning relevanta även här, 

såtillvida att jag förstår fototextbokens vita yta både som en plats för fysiska (och 

självreflexiva) möten mellan text och bild, och samtidigt metaforiskt kan sägas vara en 

materiell gestaltning av den ”otänkbara rymd” där bildtextrelationen äger rum. 

 

 

               1. Med örat mot cesuren Ŕ historiens röster 

 

      Den grafiska form som poesin tar på boksidorna i Marie Silkebergs 23:23 karaktäriseras 

av sitt sätt att markera avbrott. (2006, fig 15) Texten formuleras i korta meningsfragment 

som radas upp efter varandra tills de plötsligt avbryts, följs av några blankrader för att 

sedan återupptas. Genom hela boken möts denna textuella form med en fotografisk, som i 

form av diskontinuerliga montage av negativ från några filmer av Dziga Vertov och Sergei 

Eisenstein skapar en snarlik form. Det är denna isomorfiska uppställning som får det 

”fotografiska” idéstoffet att verka på flera nivåer, utöver den som representeras av 

filmnegativen. På flera sätt ger också de markerade vita ytorna, avbrotten kraft åt detta 

fotografiska tema i boken. Just därför krävs en närmare undersökning av Silkebergs 

cesurspel – en undersökning som dock kommer börja vid kameran. 

      Det ”fotografiska” som en textuell praktik har modernistiskt påbrå. Den litterära 

realismen och i synnerhet företrädande författare som Balzac och Flaubert kopplas inte 

sällan genom sin ”parataktiska” presentationsteknik till tidens teknologiska och visuellt 

mekaniska kultur.193 De positivistiska tendenser som ligger i den europeiska kulturen kring 

senare delen av 1800-talet har också kontaktytor i den litterära naturalismen, representerad 

                                                      
192 Intressant nog säger Foucault också att det är i ”upprätthållandet av cesurerna” som lyssnandet till diskursen 
utövas. Diskursens ordning, 10. En cesur är den taktvila som delar en versrad. 
193 Se till exempel Rancière, Frasen, bilden, historien, 147, 151-152, och Sara Danius, The Prose of the World: 
Flaubert and the Art of Making Things Visible (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006). 
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av Emile Zolas Théatre Libre och inte minst av Strindbergs dramatik.194 Litteraturen blev ett 

sätt att ställa representativa tecken mot en yttre omvärld, vilket i allra högsta grad ännu är 

ett av den fototextlitterära praktikens konstitutiva element. Om någon litterär form har 

framställts eller hävdat sig som mer ”fotografisk” är det den förtätade poesin. Inte minst i 

de modernistiska strömningar som har sin ursprungliga virvel hos den imagistiska kretsen 

kring Ezra Pound. Deras övertygelse om ”bildens” eller ”tingets”195 egentliga potential och 

starka litterära verkan vidareutvecklades dessutom något under namnet Vorticism. 

Fenollosa, Eisenstein och Pound var alla uppslukade av ideogrammets verbivisuella uttryck 

som poetiskt sprängstoff. För Pound var det främst ett sökande efter en poetisk, 

oförmedlad ”omedelbarhet” som närde detta ”visuella” uttryck. ”En bild i vår mening”, 

skriver Pound i en programmatisk text, ”är verklig därför att vi känner den direkt /…/ Det 

är vår sak att återge bilden precis som vi har sett eller tänkt oss den”.196 Poesin och 

fotografin förenas så av sin upptagenhet vid ett ”intensivt” eller ”rent seende”, som Susan 

Sontag har hävdat. ”Båda implicerar diskontinuitet, disartikulerade former och en 

kompenserande enhet”, skriver Sontag: att ”vrida tingen ur deras kontext”.197  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Att reducera denna omedelbarhet till naturtrogenhet vore därför ett misstag, såväl för 

den litterära realismen som för poesin från Pounds krets. I synnerhet Pound var 

                                                      
194 Hos Strindberg tog det kulturella klimatet för övrigt inte bara uttryck i en ny, direkt teaterform utan nästan 
lika ofta i naturvetenskapliga läggningar hos rollfigurerna eller placerandet av diverse optiska instrument och 
teknologiska manicker i deras närhet. 
195 ”No truth but in things” som den (till en början imagistiska) poeten William Carlos Williams hävdade. 
196 Ezra Pound, ”Vorticismen”, i Vortex, red. Gunnar Harding (Stockholm: FIB:s Lyrikklubb, 1990), 203. 
197 Sontag, On Photography, 95-96. 

 

15. Marie Silkeberg, 23:23 (2006) opag. 
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motståndare till alla former av enkel avbildning av naturen.198 En sådan syn på bilden 

föranleder också en vilja att se fotografiet ”slänga av sig den konventionella relationens 

bojor”, som fotografen och Poundvännen Alvin Langdon Coburn skrev i sin essä The 

Future of Pictorial Photography.199 Bilden är här givetvis del av en poetisk formalism, som ett 

renodlat uttryck snarare än del av ett sökande efter objektiv sanning. Som en parentes gör 

Pound intressant nog en Laokoön-klingande referens i sitt tal om det omedelbara uttrycket, 

när han talar om att ”vissa ämnen passar… vissa konstformer/konstnärer bättre”, och en 

önskan hos Pound att finna en icke-representerande bildkonst.200 Jag säger detta dock utan 

att göra några bevistyngda kopplingar till Clement Greenbergs puritanska sökande efter en 

”nyare Laokoön” i den måleriska formalismen.  

      Fotografiet och det historiska dokumentet som poetisk språngbräda har också starka 

kopplingar till en mer sentida litterär kontext. Ett poetiskt sammanhang som också ligger 

närmare, för att inte säga står i direkt relation till Marie Silkebergs författarskap, nämligen 

vad som brukar kallas language-poesi. Den amerikanska poesiströmning som går under 

denna, idag ofta brett använda, benämning har i uppsatsen tidigare representerats av Susan 

Howe och Charles Bernstein. Leslie Scalapino, som ska avhandlas senare, har själv velat 

avskriva sina kopplingar från language-rörelsen, men företer likväl en hel del likheter med de 

poeter som associeras till den. Både Scalapino och Howe har inlemmat kamerans villkor i 

den poetiska praktiken. Fotografiets perceptuella förtätning har stått som modell för en 

textuell form som Scalapino kallar framing, där hon skapar ett slags post-imagistisk 

”bildruta” eller ”koncentration” av text.201 Susan Howe har på ett liknande sätt studerat 

bildens mångansiktlighet i den poetiska texten, i synnerhet i diktsamlingen Hinge Picture där 

hon använde sig av Scalapinolika frames innan den senare myntat uttrycket.202 Generellt sett 

kan man säga att det finns ett intresse för förhållandet mellan ”lenses and language” i 

hennes poesi.203 

      Som Craig Dworkin visat kan aktiverandet av den språkliga, visuella ytan sättas i 

samband med en historiserande språklighet hos Howe, och det sätt som hon undersökt den 

historiska textens uttryck. Hennes poetiska praktik har inte sällan gått ut på att 

”détournera” en historisk källtext genom att använda ett affirmativt språkbruk i en starkt 

                                                      
198 Se t. ex. Pound, ”Vorticismen”, 203. 
199 Citerad i Hunter, Word and Image, 125. Se vidare, 121-127 i samma bok för en något längre diskussion om 
Pounds fotografiska influenser, liksom i synnerhet förhållandet Coburn/Pound. 
200 Pound, Vortex, 200, 203. 
201 Leslie Scalapino, The Tango (New York: Granary Books, 2001). 
202 Howes intresse för film märks dessutom i den fotoessä som ingår i den svenska antologi av hennes poesi 
som Marie Silkeberg redigerat. Se Susan Howe, Spinnaker. red. Marie Silkeberg (Stockholm: Bonnier essä, 
2000) 
203 Susan Howe, Singularities (Hanover: Wesleyan University Press, 1990), 28. 
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subversiv form. Genom att vrida och vända på en rad, ett ord eller hela textblock i denna 

källtext produceras inte bara en annan textuell form och/eller nya betydelser, det ger också 

uttryck för en lika grafisk som idémässig våldsamhet, enligt Dworkin. Här får den vita ytan 

representera de historiens röster som Howe åkallar genom att ”lyssna till marginalernas 

brus”.204 

      Att jag här förlänar Susan Howe (och Dworkins läsning av henne) ett sådant utrymme 

är inte ett utslag av godtyckligt refererande till vilken annan visuell poesi som helst. Snarare 

beror det på den stora betydelse för Marie Silkebergs författarskap som är nödvändig att 

tillskriva Susan Howe, och i synnerhet de två aspekterna nämnda just ovan. I Silkebergs 

23:23 förenas både den historiska lyhördheten, de vita ytornas ”diskursivitet” och det 

fotografiska temat. Men – i linje med denna uppsats idéer – inte som en dualistisk 

uppdelning där texten refererar ett historiskt narrativ och bilden ett objektivt, historiskt 

bildbevis. Avlyssningen av röster och avskriften av rörelse utgår från samma tematiska 

plattform, och är kategorier som löper över gränserna för 23:23:s foto- och textelement. 

Tillsammans uppvisar de en spänning mellan det precisa (vare sig det gäller orden i ett citat 

eller den frysta rörelsen i en stillbild) och de diskursivas storhet (seriens helheter och 

tystnadernas ”oändlighet” i de vita mellanrummen). Som vi skall se är läsarens 

”inskrivning” i texten och läsandets sammanfogande funktioner en väsentlig del i detta 

dualistiska spel.  

      Över boksidorna i 23:23 sträcker sig texten i tre tydligt avgränsade fält. Varje fält 

befolkas av namn, platser, datum, klocklag, citeringar och fraser på en mängd språk i korta, 

ständigt avbrutna meningar.205 Återkommande görs referenser till stadsmiljöer, broar och 

andra specifika platser i St Petersburg. Läsaren kastats fram och tillbaka mellan kontexter: 

”In one stroke. Skelettdelar. Transithallar”. Ett ensamt ord följs av en mening på några få, 

som i sin tur följs av en lite längre, sen en lite kortare igen. En fras upprepas, tangeras på 

ett annat språk i nästa, förskjuts och omformuleras – allt rastlöst interpunkterat. 

Textgrupperna iscensätter möten, språkliga korsvägar och tillsynes slumpmässiga 

repetitioner, som från en preciserad plats och/eller tid. ”23:23 har ett avlyssnat språk”, har 

                                                      
204 Dworkin, Reading, 39. Det kan vara värt att nämna att Dworkin senare gör en referens till Michel Serres 
parasitbegrepp, alltså det slags brus – en lika viktig term i en diskussion om diskurs/kommunikation/poesi – 
som ”alltid (redan) är närvarande i mediala teknologier och vilken paradoxalt nog faktiskt är nödvändig för att 
kommunikation och utbyte över huvud taget ska kunna äga rum”. Dworkin, Reading, 46.  
205 De breda raderna och citatformen påminner om Charles Bernsteins dikter i hans fototextsamarbete med 
Susan Bee i The Occurence of Tune (New York: Segue Books, 1981). Det går inte att utesluta kopplingar mellan 
det språkliga citatets plats i fototextpoesin och det faktum att fotografiet inte sällan beskrivs som ett visuellt 
citat. 
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Silkeberg förklarat i en intervju. ”Det är många andra människors ord och röster”.206 Den 

subjektiva skrivakten har omvandlats till att bli en avlyssning, en extrovert uppmärksamhet 

på sonora fragment och rörelser. 

 

Själva drömmens materia. You sent me into a long. ”Visste du vad du skulle göra första 

dagen?” En våg av smärta är vi. Vær så snill. Live it twice. Järnvägsstationen och biblioteket. 

Två sidor, samma byggnad. Dream. I drömmen. Jag andades häftigt och vattnet sköljde över 

ansiktet. Lyftkranarna. Deras mörka konturer. Under masken, kläderna. Hägern. 

Materialflöden. Hägerflickan. Hissen. En serie accelerationer. You have no ground zero? 

Inbromsningar. Never really? Never? 

 

Detta textblock slutar med ett frågetecken, men de flesta andra slutar utan någon 

interpunktering överhuvudtaget, som för att indikera en fortsättning. Det är som om dessa 

uttalade röster endast är några enskilt synliggjorda/hörbara utdrag ur ett enormt stort och 

fram tills nu tyst(at) röstmaterial. ”Kroppen in och ut ur bilden… Tidvatten… Not a 

surface. Verge. Jag är vid randen ”. Utan en avslutande punkt på meningen markeras en 

sömlös gräns mellan uttalat och outtalat. Lika många, tänker läsaren, är de tysta röster som 

talar i glappet, i gapet mellan utsagorna. Kanske är det därför som det i denna uppenbart 

diskontinuerliga och mångspråkliga väv av röster och rörelser väcks en märklig känsla av 

sammanhang och av kontinuitet. Boksidan framhäver sig som en ”diskursens visuella yta”, 

där artikulerat och oartikulerat oavlåtligt flätas.207 ”To see. To be seen. Den blinda fläcken. 

Words are inside breath as the earth is inside time”.208  

      ”Texten erbjuder sig som kamera”, säger en fras. Vad menas? I vilken mening är denna 

text filmfotografisk? Hur förhåller sig den till kamerans lins? Visst finns här något av den 

bildrutans perceptuella ”koncentration” som fått karaktärisera Scalapinos frames: förtätade 

avsnitt och precist utvalda objekt och platser. Här finns också det urskillningslösa; urvalet 

av röster och platser framstår som ett omfångsrikt intag, med en medveten brist på logisk 

urskillning och meningslinjer. En plats för subjektslösa röster, insamlade i ett ögonblicks 

exakthet. Men så finns också denna känsla av succession och kanske framförallt av tid, som 

Silkeberg själv har betonat. ”Jag har aldrig känt så mycket att jag skrivit i tid – att ange tiden 

som något att skriva i – som i 23:23”.209 I den meningen ter sig texten nästan som en 

registrering eller en sonor avskrift av samtal och röster från olika platser och sammanhang. 
                                                      

206 Magnus Bremmer, ”Marie Silkeberg väver in läsaren i sin släkthistoria”, Svenska Dagbladet, 8 april, 2006, 
Kulturdelen. 
207 Howe, Singularities, 32. “Visible surface of discourse”. Se Dworkin, Reading, 40-50. 
208 Marie Silkeberg, 23:23 (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2006), opag. 
209 Bremmer, “Marie Silkeberg”. 
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Om de cirkulära bildskivornas (fig 16) och filmnegativens fragmentering av rörelser ger 

associationer till Muybridges och Mareys kronofotografiska serier och fotografiska gevär 

(se nedan) kan en sådan idé om texten som auditiv avskrift föra tankarna till den 

amerikanska författaren Kenneth Goldsmiths konceptuella skrivande. I Soliloquy spelade 

Goldsmith in alla samtal han ingick i mellan den 15 till 21 april, 1996, för att sedan 

publicera dessa som ljudavskrifter där endast hans utsagor representerades.210 I Fidget var 

premissen istället att ”registrera varje rörelse min kropp gjorde den 16 juni, 1997 

(Bloomsday)”.211 Hos både Goldsmith och Silkeberg framträder en dubbelhet i 

registreringen: å ena sidan infångas en mänsklig, språkbetingad rörelse, som bryts ner 

genom att följas och framträder ”atomiserad”.212 Å andra sidan upplöser denna stora 

inventering alla tankar på avslutade förlopp, på avgränsade fraser eller rörelser och den 

språkliga händelsen relativiseras genom att sättas i sonor avskrifts oändliga kontinuum.  

      Det är här som texten kan fungera fotografiskt. Inte som en fotografisk bild, men som 

ett slags framkallningsyta; inte som ett färdigt, objektivt avtryck, men som en process av 

framkallning eller registrering som ännu pågår.  

 

/…/ Not a surface. Verge. Jag är vid randen 

 

 

Själva drömmens materia. You sent me into a long/…/ 

 

De vita ytornas brus kommer fortsätta att kalla på uttolkare, kommentatorer. Det är en plats 

för betraktaren/läsaren att skriva in sig själv, eller att ”äntligen säga det som redan sagts 

därborta”. Läst på detta sätt kan vi, metaforiskt, säga att den textuella kameran fungerar 

som ett slags diskursiv mekanik, vars slutare öppnar sig mot historien och läsaren. Men vad 

innebär detta? Hur kan vi förstå en sådan idé, hur kan den bli begripliggjord av detta som 

uppträder framför läsaren på sidan? I sökandet efter svar måste vi gå till boksidan och den 

reella relationen mellan textuella och visuella element, mellan ”textremsorna” och 

filmnegativen/ kronofotografierna, i 23:23. Vi måste alltså förstå, i mer generell 

bemärkelse, vad 23:23 handlar om. 

                                                      
210 Se vidare, Kenneth Goldsmith and Conceptual Poetics, tidskriften Open Letter, nr. 7 (2005), red. Barbara Cole och 
Lori Emerson. 
211 Kenneth Goldsmith, Fidget (Toronto: Coach House Books, 2000), 91. 
212 “Atomisering” är för övrigt uttrycket som Susan Sontag använder för att beskriva såväl Mareys aktiviteter 
som August Sanders fotografiska inventering av sociala klasser. Sontag, On Photography, 60. 

 
16. 23:23. 
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      Att den form som Marie Silkeberg givit åt texten i 23:23 är sträng, blockformad med 

plötsliga avbrott gör att den vita ytan blir särskilt markerad, som en frånvaro av text. Men 

de är också i just egenskap av markerad ”icke-text” som den fungerar som en markerad 

närvaro av något annat. Det är med andra ord en meningsfull frånvaro, som läsarens 

tvingas att tillerkänna samma uppmärksamhet som den faktiska texten. Boksidan aktiveras 

till att bli en tidsrymd, en temporal yta i vilken texten skrivs in. Ett avbrott i det textuella 

flödet av röster torde på så vis inte innebära så mycket ett avbrott i röstflödet som ett 

uppehåll i själva avskrivningen av dessa röster.  

      Men är denna tidsaspekt något som läsaren kunnat uppfatta även utan ledorden från 

författaren? Finns det tidsangivelser inom 23:23s pärmar som är oundvikliga för läsaren? 

Det enklaste svaret är: ja – i form av fototextverkets bildmaterial. Bildserierna som 

interfolierats mellan och separerats från textens sidor är i sig en form av markerad tid; de 

filmnegativ, kronofotografiska serier, kontaktkartor eller enstaka stillbilder som ställts mot 

bokens texter kan alla härledas till filmens medium och den mekanisk-visuella 

reproduktionen av tid.213 Men vad vill dessa bilder säga? Och vad innebär det för 

meddelandet att de presenteras i en diskontinuerlig, blandad följd?  

    

         

                             2. Den textuella kameran 

 

I Etienne Jules Mareys klassiska kronofotografiska serier (vars själva namn antyder det 

avsedda, en ”ljusskrift” i ”tid”) innebar en radikal förändring i synen på bilden.214 Sedan 

renässansens perspektivism hade bilden uppfattats som en absolut temporal och spatial 

enhet – en enhet som kronofotografiets bildserier i sin rörelse och därmed oundvikliga 

succession av tid slet sig lös från.215 Till en början registrerades rörelsen på en cirkelformad 

platta, men Marey kunde senare få ner den även på längre filmremsor. Hos Silkeberg finns 

både filmremsor och kronofotografiska cirklar representerade. Men även Silkebergs 

                                                      
213 Att använda eller reflektera över fotografiet som en registrering av tid och rörelse är dessutom – vilket kan 
vara värt att poängtera här – klassiskt avantgardistisk-estetisk mark: från Dougals Hueblers Duration Pieces 
ända tillbaka till futuristen Anton Giulio Bragaglias fotografiska exponeringslekar, och försvar mot andra 
futuristers kritik av fotografiets statiskhet, i Fotodinamismo futurista (Futuristisk fotodynamik). Se Parr och 
Badger, Photobook, 1:90. 
214 En intressant aspekt gällande dessa kronofotografiska serier som kan vara värd att nämnas är deras 
utgivning i bokform. Ett betydelsefullt fenomen, inte minst ur estetiskt perspektiv enligt Martin Parr och 
Gerry Badger. De kallar till exempel Eadward Muybridges ”elektro-fotografiska undersökningar, av djurs och 
människors rörelse i Animal Locomotion för ”en av 1800-talets viktigaste fotoböcker i multivolym”. Photobook, 
1:52. 
215 Marta Braun, Picturing Time: the Work of Etienne-Jules Marey 1830-1904 (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1992), 66. 



84 
 

”textremsor” följer onekligen en besläktad logik, som seriella följder av korta fraser eller 

förtätade lingvistiska enheter. 

      Å andra sidan är det inte svårt att upptäcka den diskontinuitet som vidlåder dessa 

enhetsföljder, både i textmaterialet och i fotocollagen. Kontaktkopian är i sig en 

diskontinuerlig form, med endast en stillbild lösgjort från varje scen/serie. Detsamma gäller  

naturligtvis också stillbilden (denna 

absoluta diskontinuitet i det verkligt 

kontinuerliga – bildseriens rörelse) 

som nästa kapitel kommer att 

diskutera vidare). Men den 

kronofotografiska serien och 

filmnegativet har vanligtvis en 

omisskännlig kontinuitet i sin 

succession av bilder. Det är filmens  

enkla logik: en serie av bilder som med endast minimala förskjutningar sinsemellan skapar 

en verklighetstrogen rörelse. I de serier som Silkeberg presenterar är dock rörelsen bruten. I 

ett negativkollage med bilder från bland annat Eisensteins film Pansarkryssaren Potemkin (fig 

18) ser vi sex stillbilder i en diskontinuerligt ombildad serie. Likväl är spår av det 

kontinuerliga kvar: utöver det faktum att det fortfarande är fråga om en serie med 

filmremsans typiska estetik (dessutom med bildnumreringen intakt, ”16, 17” etc), tillhör 

minst tre av bilderna en och samma scen (den där tre män går nerför en trappa) och 

ytterligare två (föreställande det sjunkande solljuset över ett hamninlopp) har oavvisliga 

likheter. Detsamma gäller för filmremsan just nedanför. 

      Vi ser här de både formella och syntaktiska likformigheter som textelementen och 

filmnegativen/kontaktkartorna företer – det fragmentariska, diskontinuerliga i en 

presumtivt kontinuerlig form. De enstaka fotobilderna, ryckta ur filmens helhet och 

motsägande filmremsans naturliga följd, korrelerar med de lösryckta textfragmenten i de 

konventionellt utformade textspalterna. Det är inte ett Mallarmés Un Coup de dés där 

formens frihet tycks obegränsad; Silkebergs textkolonner är strikt hållna, men inom dem 

blandas fraser från vitt skilda sammanhang, en mängd olika språk, citat hämtade från en 

mängd olika kontexter. Tagna var för sig hade denna diskontinuerliga kontinuitets 

ambivalenta ordning inte blivit helt uppenbar; det är tagna tillsammans, med textens och 

bildens likheter i form och logik, som denna genomgående figur blir framträdande i boken.  

17. Etienne Jules Marey, Kronofotografi. 
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      Den kronofotografiska serien, som till sin natur är repetitivt kontinuerlig, tar plats i 

23:23 i två utföranden som båda antyder såväl statiskhet och rörelse. Den första (se fig 16) 

innehåller en rad dubbelexponeringar av vad som tycks vara nya stillbilder, fotografier, ett 

svenskt handskrivet brev samt ett slags officiellt dokument som innehåller texten ”Häktad 

vill bli fri”. Den stillbild som förekommer i de flesta av denna series rutor, och på så vis 

verkar som ett motsägelsefullt statiskt element, är ett porträttfotografi av en kvinna. 

Infogad i seriens rörelse ges detta porträtt på något sätt ett förstärkt intryck av orörlighet, 

eller av statiskt repetition, återkomst. Stillbildens porträtt av ansiktet får den anti-narrativa, 

anti-kontinuerliga effekt som Mary Ann Doane talat om.216 Sammanlänkat med de 

handskrivna texterna, som för övrigt finns på flera ställen i verket, får bilden på kvinnan 

också en än tydligare karaktär av privat porträttfotografi. Även kontaktkartorna (som är 

naturligt diskontinuerliga) har modulerats genom att upplåtas för svensk handskrift, och 

dessutom sammanfogats från helt olika filmer.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Vad säger oss innehållet i dessa diskontinuerligt kontinuerliga figurer – röster, skrift och 

kroppar och historiskt, dokumenterande material liksom ryskavantgardistiska remixer? Vad 

gäller de bokstavliga filmklippen ger regissörernas namn naturligtvis vissa associationer. 

När det gäller Vertov tänker jag i detta sammanhang först och främst på den 

                                                      
216 Mary Ann Doane, ”Close-up: Scale and Detail in the Cinema”, Differences, nr 3 (2003): 89-111. 

 
18. 23:23 [beskuren] 



86 
 

”självmedvetna observationen” i filmen Mannen med filmkameran men också det vardagliga 

livet. Med referensen till Eisenstein och Pansarkryssaren Potemkin associerar inte minst själva 

fartygets symboliskt revolutionära natur till regissörens utopiska tro på filmen som 

allkonstverk. Det starkt revolutionära klimat som Eisenstein skapade sina tidiga filmer i 

genomlystes allt som oftast också i dem. Det var en allkonst om vardagens transformation 

som liksom hos Vertov speglade och producerades i den stora massans tjänst. Men de 

experimentella filmerna hölls paradoxalt nog borta från folket i censur under en stor del av 

1900-talet. Att platser, tidsangivelser, namn och inte minst olika människors röster görs 

hörda i Silkebergs poesi och sätts bredvid den avantgardistiska estetiken i klippen kan på så 

vis ses som en talande sammansättning, av helt andra ”revolutionära” mått om än 

fortfarande med utopiska anspråk. Det är ett sätt att återföra rösterna till historien och sätta 

samman filmerna med det system av röster, namn och platser som de talat utifrån. 

”Synliggörandet”, som jag påstått att det tematiskt ”fotografiska” textmaterialet gestaltar, 

hänger alltså samman med vad filmnegativens bilder visar och var de kommer ifrån.  

      Men fotoserierna är ”remixade”..? Och textmaterialet har en likvärdigt fragmentarisk 

form..? Dessutom refereras till både nutida och på annat sätt anakronistiska fenomen i 

förhållande till det ryska 1920-talet. Hela fototextserien iscensätter ett spel med 

diskontinuiteten/kontinuiteten som knyts till kameran. Det är dit vi nu vänder blicken, och 

finner att det är läsaren som skapar sammanhang i negativkollagens heterogena serie, som 

faktiskt skapar mening av dess historiska brottstycken. 

      ”Det är ju en annan verklighet som kameran ser jämfört med den som ögat ser”, har 

Walter Benjamin sagt.217 Vad som tidigare undflytt ögat och det mänskliga medvetandet 

låter kameran oss se. Benjamin framhåller att de flesta av oss har en klar uppfattning om 

hur människor går, men inte en aning om hur detta gående ser ut i den bråkdel av en 

sekund då rörelsen påbörjas, befinner sig mitt i eller nära slutet. ”Fotografiet och dess 

hjälpmedel, ultrarapidtagningar, förstoringar, upplyser om detta”, och ger oss på så sätt 

tillgång till ett ”optiskt-omedvetet”. När Silkeberg i den ovan nämnda intervjun 

kommenterar raden ”texten erbjuder sig som kamera” från 23:23, säger hon intressant nog 

något snarlikt Benjamins formulering: ”Jag tror att det också har med de här bilderna att 

göra, eftersom det är fotograferade bildnegativ. Det är fantastiskt att se film långsamt, att 

frysa bilder och se det osedda”.218 Filmnegativen alluderar både till fotografiet ”och dess 

hjälpmedel, ultrarapidtagningar…”, för att gestalta avskriften av ett visuellt skeende, eller 

ett tidsförlopp om man så vill. Men Silkebergs fotocollage är som styckena ovan anmält 

                                                      
217 Walter Benjamin, ”Liten fotografihistoria”, 48. 
218 Bremmer, ”Marie Silkeberg”. 
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inte kontinuerliga ultrarapidtagningar av en kontinuerlig rörelse, utan snarare 

genomströmmade av ”repetition and noise”.219 De är kontinuerliga sekvenser i det optiskt-

omedvetna – vilka vi får anta uppfångas både av den ”textuella kamerans” textremsor och 

av filmnegativen – som försetts med stopp, avbrott och (vita) luckor. Stillbilden är på ett 

liknande sätt lika besläktad med serien som med det diskontinuerliga stoppet, med andra 

ord lika besläktad med filmen som med fotografiet.220 Om vi som Roland Barthes väljer att 

se fotografiet som en ologisk konjunktion mellan då och nu (vilket med ett dubbelt tempus 

säger både detta har hänt och detta kommer att hända), är serien av stillbilder lika mycket en 

serie av sådana ologiska temporala konjunktioner som den objektiva visuella avskriften av 

en kontinuerlig rörelse.221 Är filmnegativen dessutom manipulerade som i fallet 23:23, så att 

upplevelsen av rörelse och tidsföljd ter sig än mer fragmenterad, förstärks den abstrakta 

känslan av att bevittna en ”disjunktiv konjunktion”. Själva filmnegativets seriella form 

antyder en kontinuerlig tidsföljd som omorganiseringen av de respektive stillbilderna i sin 

tur motsäger.  

      Om Mareys uppfinningar ”gav nuet en synlig förlängning, i en bokstavlig 

representation av tidens förlopp”, som Marta Braun menar, är fotoföljderna i 23:23 snarare 

en artikulering av något atemporalt.222 Kanske skulle vi kunna se dem som ett slags 

a(na)kronofotografier, med en lika tillspetsad som oprecis formulering. Mer generellt kan vi 

påpeka att de dessutom är ett uttryck som har en viss resonans i det för uppsatsen 

betydelsefulla begreppet oläsbarhet.223 Men hur ska vi förstå dem inom ramarna för det 

estetiska objekt i vilket de ingår - 23:23? Vad vill Silkeberg säga genom att låta texten 

fungera ”som en kamera” och göra dess effekter lika diskontinuerliga som filmnegativens 

följder? På vilket sätt genljuder avantgardisterna i fototextpoesins form, och vad gör de 

där? Kort sagt, vilka effekter har de materiellt visuella likformigheterna mellan text och bild 

för ”meddelandet” i 23:23? Först och främst kan vi notera att flera av de akademiska eller 

teoretiska referenser som finns i verket anmäler olika former av sprängda kunskapssystem 

eller en utvidgning av det estetiska fältet – Bataillereferensen i ”Unfinished system of non-

sleep” (istället för Unfinished System of Non-knowledge), Félix Guattaris namn ställs i samband 

                                                      
219 Marie Silkeberg, 23:23, opag. Min kursiv. 
220 Fotografiet förhåller sig till världen som stillbilden till filmen, menar Sontag i On Photography, 81. 
221 Sontag har sagt något snarlikt: ”In the real world, something is happening and no one knows what is going 
to happen. In the image-world, it has happened, and it will forever happen in that way”. Sontag, On 
Photography, 168. 
222 Braun, Picturing Time, xviii. 
223 Craig Dworkin har frilagt släktskapsbanden mellan diskontinuerliga bildserier i film (eller, ”när en serie av 
enstaka bildrutor är helt orelaterade…”) och konkret poesi i allmänhet, mellan filmiska ”oläsbara” experiment 
av Stan Brakhage, Duchamp, Léger, Hans Richter, och Bernsteins Veil i synnerhet. Dworkin relaterar det 
också till dess effekter av en förkroppsligad blick (diskuterad ovan); ”att söka en [medial] kropp med sin 
kropp”, för att tala med/åt Silkeberg. Se Dworkin, Reading, 56-58.  
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med frasen ”the unbearable… of an event” och Rosalind Krauss‟ ”utvidgade fält” som 

föranleder en lika viktig referens till Eva Hesses ”Non-art”.224 När vi sätter detta i direkt 

samband med 23:23s fotomaterial associeras den estetiska logik som kameraögat ger. Som 

Rancière påpekat karaktäriseras den moderna kameraålder av att allt kan bli estetiserat, och 

allt blir också estetiserat, även det som undflyr kamerans lins.225 Den textuella och 

fotografiska insamling av namn, platser, kontexter som sker i 23:23 kan då, inte minst i 

ljuset av de diskontinuerliga filmseriernas estetik, sägas gestalta en (fragmenterad) 

estetisering av detta historiska utsnitt. Om 23:23 visar en vilja att fånga ett historiskt 

skeendes atemporala rörelser är det den genomgående, formella diskontinuiteten som på ett 

metaforiskt plan uppenbarar detta.  

      Historien och sättet vi uppfattar den på genom olika medium framstår så som ett helt 

centralt motiv i läsningen av 23:23. När Rancière talade om fras-bildens förmåga att skapa 

en sammanstötning och upprätta en kontinuitet förklarade han samtidigt att det finns en 

annan plats (eller rum), än det blandmediala estetiska objektet, där sammanstötningar och 

kontinuiteter oavlåtligt samexisterar, nämligen vad vi kallar ”Historia”. ”Historien”, skriver 

Rancière, ”kan i själva verket vara två motsatta saker: den diskontinuerliga linjen av 

uppenbarande sammanstötningar eller sam-närvarons kontinuum” (162). Blickar vi tillbaka 

mot 23:23 syns det plötsligt mycket klart: verkets vilja att söka en historisk situation – årtal 

(1923), namn på platser, historiskt bestämt bildmaterial, klockslag (23:23) etc – 

sammanfaller med de mediers form genom vilka denna vilja tar sig uttryck. Att följa en 

rörelse i historien tar formen av de sonora och visuella avskrifter som text- och 

bildelementen utgör; de söker en historisk precisering och fångar samtidigt historiens 

nycker, dess eviga upprepning och diskontinuerliga kronologier – ”att söka det oändliga ur 

det precisa”, som det står i en passage.226 

      ”Sammanbindandet av heterogena element”, för att återigen referera Rancière, 

”konstruerar och reflekterar på samma gång en riktning för historien som flyttar sig mellan 

dessa två poler”, sammanstötning och sam-närvaro.227 (162) Vi kan anta att Rancière skulle 

                                                      
224 Silkeberg, 23:23, opag. Denna sista referens, till Eva Hesse, görs genom citatet ”Non geometric, non, 
nothing, everything but of another […] kind”. Hesses programförklaring redovisar den tematiska kärnan i 
hennes icke-konst, ”non-art” – att relativisera konstverket, att ställa ut ett ”ting som inte är ett ting” i 
galleriets rum. Det verbalas, liksom den fotografiska dokumentationens, relevans för sådan konst har redan 
diskuterats i ett tidigare avsnitt, men det kan vara betydelsefullt, inte minst för kommande avsnitt av denna 
uppsats, att påpeka den närhet till seriell estetik och den minimalistiska konstens vokabulära sida som Eva 
Hesses namn associerar till. 
225 Se vidare Jacques Rancière, La Fable cinématographique (Paris: Seuil, 2001), 17. 
226 Silkeberg, 23:23, opag. 
227 Stycket som här ovan citerats i delar lyder i original: ”L‟espace des chocs et celui du continuum peuvent 
même porter le même nom, celui d‟Histoire. L‟Histoire, ce peut être en effet deux choses contradictoires: la 
ligne discontinue des chocs révélateurs ou le continuum de la co-présence. La liaison des hétérogènes 
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kalla 23:23 för en iscensättning av denna bipolära historiesyn – som ett slags ko(a)llision. 

Sammanstötningen först, är hos Silkeberg en kollision av historiens röster. Antingen i 

formen av parallella, veckade, textförlopp – eller ”simultant tal” för att tala med Susan Howe 

(fig 12) – eller så bild- och textremsornas diskontinuerliga optiskt-omedvetna. Tillsammans 

bildar de ett slags ”unremembered unconscious”, för att tala med verket självt. Sam-

närvaron å andra sidan, är den stora rörelse eller kontinuitet som ”avlyssningen” eller 

avskrifterna gör i stort. Det är viljan att följa ett förlopp, skeende, en koalition eller 

rörelsemönster som filmnegativens följder gör gällande. Så öppnar också textens vita ytor 

(den markerade ”tiden”, de icke-accentuerade rösterna) för ”kommentaren”, i Foucaultsk 

mening – och föreslår därmed en aktiv, produktiv läsare. Taget i stort ger detta vid handen 

en lika fragmenterad som oavslutad process, ett ständigt förskjutet nu, som iscensätter en 

konjunktion mellan det som varit och som är på väg, snarare än det som faktiskt händer nu. 

Filmestetiken (i denna brutna form) skulle kort sagt kunna fattas som metafor för 

historiens diskontinuitet. En parataktisk sammanförning av heterogena element, där 

historien gestaltas som ett seriellt filmnegativ möjligt att uppsöka och omvärdera, re-

kontextualisera. Att på detta sätt medge själva förmedlandet i text och bild av ett historiskt 

skeende som en ständigt oavslutad process, det är att skildra möjligheten att ur det enskilda 

också finna en oändlighet.228 Synen på historien som en serie ännu icke realiserade 

potentialer har för övrigt mer än en beröringspunkt med Benjamins historiesyn. Läser vi 

23:23 i detta breda teoretiska perspektiv säger den inte enbart att vi söker förståelse för vår 

samtid genom historien. Sammansättningen av bild och text är också ett sätt för oss att 

kontinuerligt återskapa historien. 

       Här återfinns inte bara lejonparten av diktsamlingens idéstoff – här framträder också 

23:23:s självreflexiva drag, som är utmärkande för dess karaktär av fototextkombination. Idén 

om den ”disjunktiva konjunktionen” av heterogena element – eller det ”strange amalgama” 

som Silkebergs återkommande frasen säger – fungerar enligt denna reflexivitet på flera nivåer 

i 23:23. Dels på de respektive mediernas linjära nivå, det vill säga inom filmnegativen och 

den poetiska textens språkliga form – där diskontinuerliga fragment ställs efter varandra i 

en följd. Och så dels på en mellanmedial nivå där texten ställs mot bilden. Slutligen 

framställs det på den idémässiga nivån när det historiska skeendet som konceptuellt motiv 

ställer situationen eller det enskildas exakthet mot historiens ”stora paratax” i en rad 

                                                                                                                                                                      
construit et réfléchit en meme temps un sens d‟histoire qui se déplace entre ces deux pôles”. Rancière, Le 
Destin des images, 70. 
228 Detta måste naturligtvis också förbindas till ett mer konkret återbruk av det historiska materialet, filmerna, 
nämligen som en appropriering. 23:23 har därmed, i egenskap av détournerande montage, det produktiva 
förhållande till sitt återbrukade material som diskuterats ovan. 
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heterogena sammansättningar. 23:23 är ett självreflexivt verk. Den kommenterar sin egen 

form, idé och uttryck. Den förmedlar en rad tidstypiska och platsspecifika symboler, tecken 

och uttryck, lika väl som den talar om sig själv som en sådan förmedling, som en 

”transparent filmduk”, som ”non-art” eller det på flera ställen återkommande 

”Selfexposed”. Därmed får den också alla dessa tre nivåer att sammanstråla. 23:23 

uppehåller sig med andra ord både vid en egen meningsproduktion (med sina referenser till 

20-talets Petersburg, avantgardefilm, platsnamn, porträtt och historiskt skriftmaterial) och 

vid att kommentera densamma (att stå inför en ”transparent filmduk”, att betrakta det 

mediala avståndet till objektet, med samtida projiceringar av historiskt material som med 

ens blir självreferentiellt).  

      Den fototextuella formen blir med andra ord både ett blandmedialt sätt att presentera 

ett uttryck eller en ”berättelse”, och på samma gång en kommentar till detta uttryck. Den 

materiella konjunktionen av text och bild säger något om verkets idé, men också något om 

verkets produktion av denna idé. Här ser vi hur Vertovs reflexiva kamera gör ett tematiskt 

besök. Att ”söka det oändliga ur det precisa” är att söka dessa diskontinuerliga ögonblick 

bakåt i historien och att skapa mening i det sätt på vilket de sammanfogas. Ur den precisa 

bilden – som ryckts från en kontinuitet, ett naturligt sammanhang, och infogats i nya, 

ständigt skiftande serier och sammansättningar – utvinns nya betydelser. Och det skapar, 

inte desto mindre betydelsefullt, ”paragrammatiska” läsakter. Inför 23:23 subversiva uttryck 

tvingas läsaren att acceptera diskontinuerliga följder, oavsett vilken medial form dessa tar, 

och dessutom att hitta nya lösningar för hur de ska läsas. Samläsningen av dessa textföljder 

och bildserier blir därmed inte bara uttryck för ett supplementärt förhållande mellan verbalt 

och visuellt, eller diskursivt och synligt, utan också läsarens förhållande till fototextverket 

och kanske bildtextproblematiken i allmänhet. Det är en supplementär relation som är 

under ständig omförhandling. I avläsningen av de olika heterogena elementen skapar 

läsaren en förståelse, en mening, om vad dessa element kan tänkas signifiera, vilken i sig 

blir vägledande för sättet att (ursprungligen) avläsa det heterogena bildtextkomplexet. 

Frågan, varför denna kombination av bild och text? inte bara besvarar sig själv, utan blir 

avgörande för hur läsningen har och kommer att utföras. 23:23 säger här något om 

fototextverket i stort, både till sin form och i sitt innehåll. De två representativa aspekterna 

av fototextpoesin – det fotografiska avtrycket och den textuella avskriften – är i sig två 

självmedvetna operationer. När de kombineras kommenterar de varandra och skapar en 

lika ”självmeditativ” form, som inte kan reduceras till något annat en den gemensamma 

rörelsen av dessa två representationer. 
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fem. Fototextpoesi som seriell form 

 

    Just as a motion picture is actually a series of pictures, so a poem is a series of poems.  

 

   Lyn Hejinian, Motility. 

 

I en öppen definition är alla fototextverk seriella, eftersom bilderna, orden och deras 

kombinationer löper som följder över såväl den enskilda boksidan som i bläddrandet. Den 

enskilda fototextkonjunktionen – sammansättningen av ett foto och ett textfragment – är 

dessutom alltid en del av en större kontext, vare sig den presenteras på en sida i en bok, 

som del i ett utställningsprojekt eller publiceras på internet. Även dessa större helheter kan 

betraktas som en serie. ”Problemet gäller”, som A Kibédi Varga poängterat, ”vad läsaren-

betraktaren lägger in i ordet serie”. (109) En strängare definition av ett seriellt fototextverk 

måste dock mer precist formuleras som en rumslig representation som ställer fram bilder 

och/eller textfragment i sekvenser, där varje enskilt element är lika självständigt och tydligt 

urskiljbart som uppenbart delaktigt i följdens helhet.  

      Poeten Leslie Scalapinos fototextserie The Tango är sinnebilden av ett sådant verk (fig 

21). En följd av textuella frames ställs där mot en sekvens av fotografiska bilder, i två 

parallella och vertikala serier. Det gemensamma centrumet för uppmärksamheten hos både 

texten och bilden är de tibetanska munkarnas samtal. Men hur förhåller sig de två serierna 

till varandra? Är den språkliga enheten i en frame också en beskrivning av ett fotografi i 

sekvensen? Och hur läser vi dessa visuella och verbala enheter – enskilt, i förhållande till 

serien eller båda och? Utifrån dessa avtecknar sig de tre frågor som löper genom detta 

kapitel: hur läser vi fototextpoesi som en serie? På vilka sätt kan läsningen av denna 

konstellation sägas överskrida en traditionell läsning av text eller fototextkombinationer? 

Och vad vill Scalapino få sagt om vad bilderna och orden säger/visar, genom att placera 

dem i denna seriella form av fotografier och text? 

      Enligt en gängse uppfattning om bildseriens natur är den enskilda bilden ett rumsligt 

fenomen medan serien av bilder är narrativ, temporal och erkänd en viss läsbarhet. En 

hänvisning till vad de föregående kapitlen av denna uppsats visat gällande det verbalas och 

visuellas temporala och rumsliga aspekter – från Lessing till poststrukturalisterna – torde 

räcka för att belysa den komplexitet som följer med en sådan distinktion. De lika 

konventionella uppfattningarna kring hur mening skapas mellan text och bild har likaledes 

inventerats och problematiserats i uppsatsen. Något förenklat skulle vi kunna säga att alla 
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avantgardistiska textbildseriella verk i någon mån söker utmana denna konventionella 

”arbetsfördelning”. Vare sig vi närmar oss klassiska exempel som Öyvind Fahlströms 

seriegrotesker eller mer renodlade och ”ironiska” textmeddelanden som motsäger 

bildmeddelandena i mycket fototextkonst, är det ett av-hierarkiserande av relationen bild-

text liksom ett av-narrativiserande av serien som står i fokus. Genom att närma mig Leslie 

Scalapinos The Tango ska jag undersöka hur dessa okonventionella, mångriktade läsningar 

kan manifestera sig i fototextpoesin. 

      Konstnären Ian Breakwell har i Six Phototext Sequences (fig 19) kontrasterat fotografiska 

serier av tillsynes helt ordinära platser/händelser med ett förkonstlat eller ”poetiskt” 

meningsfragment. Ovanför den första serien, föreställande ett fönster på glänt, står det 

skrivet: ”as he listened to the furniture”.  

 

 

 

 

Breakwell har själv antytt att syftet är att skriva in en surrealistisk betydelsenivå i en ”vanlig 

verklighet”. Anspråket på en dokumentation förstärks ytterligare av känslan av varaktighet 

som bildernas sekvensform ger, där bildtexternas ”trotsighet” vrider om logiken i denna 

dokumentation. Det är med andra ord ett exempel på en i dag nästan standardiserad, men 

inte desto mindre verksam, fototextkonstnärlig procedur.  

      Men vad är det principiellt som gör serien till en ”serie” och inte enbart till en följd av 

bilder? Varga skriver att ”i alla dessa mycket olikartade fall är det den socialt bestämda 

platsen för deras förekomst som påverkar läsarens/betraktarens beslut att anse dem 

antingen som enstaka objekt eller som delar av en serie”. Om platsen så bestäms till en bok 

inbegriper denna i sin tur flera andra platser för seriella konstellationer, nämligen varje 

enskild sida eller uppslag. En både synkron (sidan, uppslaget) och diakron analys (följden, 

helheten) erkänner alltså boken som en plats som naturligt har flera platser och kanske nya 

serier inbegripna i varje serie. ”Platsen påverkar betydelsen, lokaliseringen har ett 

19. Ian Breakwell, Six Phototext Sequences (1973) 
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semantiskt värde”, skriver Varga.229 En series mening är alltså avhängig dess 

platsspecificitet, den som läsaren/betraktaren tillskriver den. 

      Innan vi ägnar Scalapino full uppmärksamhet bör jag dock helt kort diskutera 

begreppet rörelse som har en särskild relevans i ämnet serialitet och poesi. 230 Vargas 

taxonomi av det seriella avslutas just med skillnaden mellan statiska och rörliga serier. 

Statiska serier menar han är de serier som sträcker ut sig sida vid sida och där läsaren-

betraktaren simulerar rörelse i läsningen, medan rörliga serier är de där betraktarens blick 

förblir mer eller mindre fast vid ett projicerat objekt. Det skulle enkelt kunna karaktäriseras 

som en distinktion mellan fototextserier och film. Och det är en är en på flera sätt 

problematisk eller åtminstone onyanserad uppdelning. I båda dessa fall – statiska och 

rörliga serier – förnimmer betraktaren en rörelse, men där den förra enligt Varga snarare är 

en produkt av själva läsakten och på så vis mer simulerad än upplevd. En replik skulle 

kunna hävda att rörelse även i det senare, naturligt rörliga objektet är producerad av 

läsaren. Dels eftersom en seriell rörelse i någon mån alltid är skapad, producerad, vare sig 

det är i avläsningen, bläddrandet av blad, de mekaniska betingelserna hos en filmkamera 

eller en nanoteknologis komplexa procedurer. Dessutom ”skapas” rörelsen också i båda 

fallen av människan – som perceptuella förnimmelser på näthinnan. En (seriell) definition 

av rörelse måste därför vara mer tillåtande och snarare förlägga de olika kinetiska 

aspekterna till själva serien och dess delar.  

      En sådan öppnare definition av rörelse är också mer kompatibel med kinetiska aspekter 

av poesi. Den poetiska kinetik eller kinetiska poesi som formulerades i 50- och 60-talens 

konkretism inbegriper i synnerhet statiska serier, i Vargas klassificering. I dessa dikter 

skapas ”mening” genom successionen av språkligt konkreta element med läsarens 

bläddrande av sidor eller utvecklande av invikta flikar. Läsaren iakttar de små förskjutningar 

och permutationer som ”händer” i texten från fragment till fragment, sida till sida. Mike 

Weaver myntade begreppet i 60-talets början, och har själv kallat det kinetiska poemet för 

en ”visuell succession” där förlängningen av det visuella förloppet i serien ”skapar en 

                                                      
229 Varga, ”Kriterier”, 116. Platsens betydelse uppmärksammar om inte annat att det seriella naturligtvis också 
kan innefatta sociala, politiska och kulturella aspekter av delens förhållande till det hela. Jag får dock nöja mig 
med detta enkla konstaterande att verkets lokalisering i allmänhet har ett avgjort värde.  
230 Textuell rörelse har dock generellt sett sina rötter (om vi bortser från sporadiska bilddiktsexempel i 
historien) i tidig avantgardistisk estetik, som de italienska futuristernas typografiska hastighetslekar. Att 
textuell rörelse har utvecklats dramatiskt genom internetbaserade poetiska praktiker ska också tilläggas. För en 
övergripande diskussion om textuell rörelse i modern poesi, se Teemu Ikonen, ”Moving Text in Avant-Garde 
Poetry”, dichtung-digital.de, Newsletter nr. 4 (2003): 5. För en översikt över den digitala poesins estetiska 
implikationer, se Olsson, Alfabetets användning, 459-463. 
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temporal konfiguration som endast är möjlig genom känslan av succession”.231 Bläddringen 

iscensätter ordmaterialet i ett verbivisuellt spel som lika mycket följer bokens logik som de 

visuella teknologiernas. På så sätt anmäler Weaver en läsning där ”seriell metod ersätter 

diskursiv dramatik”.232  

      Det utmärkande i denna metod är, som litteraturvetaren Mary Ellen Solt påpekade 

1968 att själva läsningsakten träder in i boken som en del av dess innehåll. Men den inför 

också, menar hon, en filmisk typ av läsning, karaktäristisk för den massmediala kulturen. 

Den gör på så sätt en traditionell läsakt mer kongruent med samtidens perceptuella 

scheman.233 Solt tycks mena att denna aktiva läsare (och de paragrammatiska 

läsningsmetoderna) är en produkt av sin omgivning. ”Vårt passiva åskådande av 

underhållning”, skriver hon i en formulering som direkt relaterar till och omvandlar Vargas 

distinktion, ”rymmer inom sig möjligheten till kreativ filmiskt läsning och seende”.234 Den 

aktiva läsningen av en statisk serie står, inser man, i ett supplementärt förhållande till det 

passiva betraktandet av det projicerade serieobjektets hallucinatoriska rörelse som moderna 

medier erbjuder.   

      Avslutningsvis kan sägas i ett vidare perspektiv att relationerna mellan en filmisk, seriell 

estetik och modern poesi är både mångfacetterade och (någorlunda) väldokumenterade. I 

Cinematic Modernism har Susan McCabe spårat filmens betydelse för tidiga modernistiska 

poeter som (imagisterna) William Carlos Williams och H.D., och filmens influenser på 

deras poetiska form och idé. H.D. hade ett lika direkt förhållande till det filmiska 

hantverket som Majakovskij, och både skrev och spelade i filmer. McCabe visar inte minst 

det nära förhållande som den repetitiva poesins förgrundsfigur, Gertrude Stein, hade till 

filmen och en litterärt filmisk estetik.235 Det är också med verk som Gertrude Steins Tender 

Buttons och Ezra Pounds Cantos som vi finner rötterna till en seriell-poetisk grundform.236 

                                                      
231 Mike Weaver, citerad i Mary Ellen Solt, Concrete Poetry: A World View (Bloomington: Indiana University 
Press, 1968), 59. 
232 Weaver, citerad i Solt, Concrete Poetry, 59. 
233 Detta var också något som Robert Browns ”readies” – istället för ”movies” – syftade till. 
234 Solt, Concrete Poetry, 59. Min kursiv. 
235 Susan McCabe, Cinematic Modernism (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). Helheten som en effekt 
eller internaliserad aspekt i delen har, som McCabe föreslagit, lika stor relevans för Steins gestaltning av den 
erotiska kroppen som ”samman i delar”, som det filmiskas karaktär av fragment och helhet. Nästan i stil med 
en bellmersk anagrammatik har imagisten Mina Loy liknat Steins poetiska stil vid en ”disintegration och 
reintegration” av delarna i en suggestiv filmiskhet.. Se Mina Loy, ”Gertrude Stein”, i red. Bonnie Kime Scott 
et al., Gender of Modernism: a Critical Anthology (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 241. Citerad i 
McCabe, 60. 
236 För en teoretisering av denna form av seriell poesi med bland annat just Stein och Pound som exempel, se 
Joseph M Conte, Unending Design: The Forms of Postmodern Poetry (Ithaca: Cornell University Press, 1991). För 
serialitet i svensk konkret poesi, se Olsson, Alfabetets användning, 229-240. 
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     Det är i skenet av denna modernistiska filmiskhet, konkretismens kinetik och den tidiga 

modernismens serialitet som vi vänder blicken mot och samtidigt finner något annat i 

Leslie Scalapinos seriella estetik. Två verk av Scalapino får tjänstgöra som exempel – Crowd 

and not evening or light (1992) och The Tango (2001). I första delen diskuteras innehållets 

(seriella) ”form” och i den andra, formens ”innehåll” och dess konsekvenser för hur vi 

läser/betraktar serien. 

 

      1. Seriell form, vertikal läsning 

 

Leslie Scalapino har, sedan debuten med diktsamlingen Considering How Exaggerated Music Is 

(1982), en säregen position i den amerikanska poesin. Av många betraktas hon som en 

utlöpare från language, men det vore ändå problematiskt att placera hennes författarskap 

där. Lika riktigt som omöjligt kanske hellre, eftersom hennes poesi haft en både formell 

och geografisk närhet till strömningen samtidigt som hon öppet tagit avstånd från den.237 

      En av affiniteterna mellan Scalapino och language-rörelsen är betonandet av poesins 

visuella aspekter och språkets komplexa förhållande till visuella fenomen. Scalapinos poesi 

är visuell i dubbel bemärkelse, först och främst för att hon skapar komplexa visuella ytor i 

sina verk med både text och bild. Men användandet av sidans textuellt spatiala dimensioner 

eller infogandet av fotografiska bilder är också förbundet med den perceptuella dimension 

som Scalapinos författarskap infogar i dikten. Hennes skrivande handlar i mångt och 

mycket om att öppna ett slags verbivisuell kontaktyta mot ett ”yttre” händelseförlopp eller 

rörelse, och kretsar kring en idé om skrivandet ”nästan som en yta eller skärm på vilken 

saker registreras”.238 Språket, skrivandet fungerar här som ett slags självmedveten 

perceptionsapparatur. Det är – med de begrepp som litteraturvetaren Megan Simpson 

tillskriver Scalapino – en uppfattning om ”språk-som-perception” eller ”perception-i-

språk”, där språkets operationer vill utgöra en form av medvetande.239 Perceptionen (som 

då är ofrånkomligt språklig) är på så sätt sammanlänkad med själva medvetenheten om 

denna förnimmelse och hur den framställs, så att det tycks som man ”ser genom den lins 

som du skriver”.240 Den poeto-perceptuella yta som språket/poesin upprättar reflekterar 

                                                      
237 Elisabeth Frost, “An Interview with Leslie Scalapino”, Contemporary Literature, nr. 1 (1996): 1-23. 
238 Frost, “An Interview”, 13. 
239 Megan Simpson, Poetic Epistemologies (Albany: State University of New York, Press), 124. Enligt Simpson 
delar Scalapino denna språkets perceptuella och konceptuella roll med Mei-mei Berssenbrugge och Carl 
Harryman. 
240 Frost, “An Interview”, 34. 
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såväl som konstituerar upplevelser.241 Som vi skall se, är denna fenomenologiska läsning av 

Scalapinos poesi lika betydelsefull som problematisk.  

      Den ”perceptualistiska” språkuppfattningen är också kongenial med de två 

formalistiska aspekter som är synnerligen utmärkande för Leslie Scalapinos poesi – den 

seriella formen och framing som poetisk metod. Enkelt uttryckt kan de sägas vara delar av 

samma praktik, där den förra är en effekt av den senare.  Ett ”Scalapinopoem”, skriver 

Simpson, ”är en serie av åtskilda, relaterade frames, där varje sådan placerar läsaren i ett 

specifikt perspektiv mot den ‟verklighet‟ som percipieras”.242 Litteraturvetaren Elisabeth 

Frost säger något liknande, när hon hävdar att den seriella formen hos Scalapino är omöjlig 

att åtskilja från en poetik som ”dokumenterar seendets minimala akter”.243 Även om denna 

serie av små, punktvisa seendeakter med frysta rörelser/intryck är ett slags registrering av 

en ”yttre” rörelse, är det den rörelse de själva utgör eller formerar som är Scalapinos 

huvudintresse. Den seriella frameserien är med hennes egna ord ett slags ”omöjlig plats”, 

där rörelser organiseras eller koreograferas i en diskontinuerlig följd och bildar ett fält av 

seriella förändringar och förskjutningar. Senare skall vi se hur denna dubbelriktade, 

språkliga skärm postulerar en komplicerad kategori av subjektivitet/språk och inte minst en 

uppfattning om språket, skrivandet som händelse. Innan dess måste vi studera närmare vad 

en frame är, hur den fungerar i och förhåller sig till serien. 

      “I am concerned in my work with the sense that phenomena appear to unfold”, skriver 

Scalapino i den bok som är snarlikt betitlad.244 . Den seriellt perceptuella framställningen 

var närvarande redan i hennes tidiga författarskap, med romantrilogin The Return of Painting 

/ The Pearl /Orion. Och impulsen var redan här att återskapa något av den visuella form 

som filmer och tecknade serier dramatiserar. Hon kallar själv dessa populärkulturella 

uttryck för ”kulturella abstraktioner”. Kulturella eftersom de utgör röstsystem för flera av 

våra samtida, politiska skeenden – abstraktion tolkar jag som att hon använder inte bara för 

att beteckna förkonstling eller avbildning, utan generellt som en representationell yta med 

multipla teckennivåer och förlopp.245 I tecknade serieremsor har läsaren både tillgång till 

den enskilda, visuella och temporala preciseringen (bildrutan, frame) och hela serien av 

bildrutor, det temporala förloppet. Varje ruta utgör en tanke, handling, utsaga eller händelse 

med prägeln av preciserat nu eller presens, vilket läsaren intar ett direkt förhållande till och 

söker extrahera mening ifrån. Samtidigt har läsaren tillgång till en hel serie av sådana precist 

                                                      
241 Simpson, Poetic Epistemologies, 124. 
242 Simpson, Poetic Epistemologies, 125. 
243 Frost, “An Interview”, 3. 
244 Leslie Scalapino, How Phenomena Appear to Unfold (Elmwood: Potes & Poets Press, 1990), 119. 
245 Vi bör nog förstå detta begrepp även i ljuset av de nya kunskapsfält som Cultural Studies öppnat vid samma tid.   
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avgränsade, singulära rutor som i sin tur tillsammans utgör den högre meningsnivån, eller 

diegesen. Den enskilda bildrutan är därför både en enskildhet och ett seriellt element i den 

seriesida som i sig är en temporal textur av olika tidsskeenden. 

      Betraktar man en sida av 

Scalapinos seriella form ser man hur 

besläktad och samtidigt främmande 

den är i förhållande till den tecknade 

seriens logik. Ett stycke ur 

fototextverket Crowd and not evening or 

light (1992, fig 20) visar inte bara 

Scalapinos karaktäristiskt seriella form 

utan också på den enskilda 

”bildrutans” irreducibla singularitet i 

förhållande till serien.246 Det finns här 

en omisskännlig känsla av att de olika 

textenheterna i serien är helt 

inkommensurabla i relation till 

varandra. De scenarier eller 

synligheter som framställs skickar 

läsaren, redan mellan första och andra 

textrutan, från ”regn”, ”butik” och 

”soppåsar” till ”öken” och ”erotisk 

affär”. Som en ”koncentration och 

ljud”, som en temporal och rumslig 

avgränsning samlar varje frame en 

diskontinuerlig enskildhet som först  

endast till sin form tycks svara mot serien som helhet. Varje frame har dessutom ett 

polysemiskt eller ”hypotaktiskt” drag, där de av tankestreck åtskilda fraserna kan 

kombineras på olika sätt för att på så vis bilda flera, kanske divergerande betydelser. 

      Å andra sidan gör sig med samma omisskännlighet en annan (kontrasterande) känsla 

gällande. Repetitionerna av enskilda fraser och ord, i ständigt nya sammansättningar – 

orden view och garbage bag, i exemplet intill – upprättar en subtil linje genom de olika 

                                                      
246 Utrymmet tillåter inte annat än en formell närstudie av detta utdrag ur Crowd and not evening or light. Intresset 
i detta avsnitt ligger vid den seriella formen. Påföljande avsnitt företar en mer grundlig analys, i närstudien av 
The Tango. 

 

20. Leslie Scalapino, Crowd and Not Evening or Light (1992) 31. 
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bildrutorna, som bibringar en upplevelse av kontinuitet i serien. Den rörelse i hela formen 

som Scalapino eftersträvar närs också av det oavlåtliga in- och utträdet av dessa 

återkommande och sammanlänkande element. Frame-praktikens diskontinuerliga 

sammansättning genererar alltså genom repetition och förskjutning en kontinuitet. En 

kontinuitet som märkväl inte sker på diegesens eller narrativets nivå, åtminstone inte med 

någon explicit mening. ”Det är idén om att någonting skulle kunna gå på och sedan börja 

igen och fortsätta”, förklarar Scalapino sitt intresse för det seriella, ”och det skulle alltid 

reproducera något av den information som är dess märg, så att du kan träda in i den 

[serien] vid vilken tidpunkt som helst”.247 Det handlar således, i Rancièrska termer, om att 

skapa en sammanstötning (sammanfogning av skilda perspektiv, views) och en kontinuitet 

(genom de periodiska elementen). 

      Detsamma gäller de dubbla fototextserierna i Scalapinos ”seriella dikt” The Tango (fig 

21).248 Mönstret här överensstämmer med det i Crowd and Not Evening or Light och har ett 

om möjligt än mer komplext schema för rörelse och repetitioner, permutationer och 

polysemi. Fotografierna, som lika gärna kunnat vara oregelbundna stillbilder ur en 

videosekvens, visar tibetanska munkar i diskussion, sittandes på huk eller direkt på marken 

i skuggan i en trädgård. Vissa mönster i bildsekvensen ger sig ändå tillkänna (enligt 

Scalapino är bilderna placerade i den ordning som de fotograferades):249 närbilden av ett 

ansikte, rörelser (personer som reser sig från/sätter sig ned i ett nytt sällskap), 

munksärkarnas vinröda ryggar. I förhållande till Crowd är textseriens frames än mer förtätade, 

koncentrerade och innehåller mer påtagliga upprepningar.  

      Den mest avgörande skillnaden mot Crowd är naturligtvis att textserien i The Tango 

sidoställs en fotografisk bildsekvens. Hur upprättas relationer mellan dessa? Genom att en 

frame förankrar eller beskriver ett enskild fotografi? Eller som ett diegetiskt avbyte mellan 

serierna? Vid en läsning framstår det som att text och bild är självständiga, men att de 

punktvis relateras till varandra. Upplevelsen av att de faktiskt säger något likvärdigt är 

överhängande. Scalapino har själv karaktäriserat det som två individuella serier, vilka 

presenteras ”i deras respektive sekventiella ordning… snarare än ‟arrangerat‟ för att illustrera 

eller avslöja varandra”.250 Kontaktytorna dem emellan tycks på så vis lika tillfälliga som 

ofrånkomliga. Snarare än ett bild/bildtextförhållande skapar text och bild ett relativt 

förhållande, där betydelsenivåer skrivs in sinsemellan och bilder och textfragment betonar 

                                                      
247 Frost, ”An Interview”, 9. 
248 The Tango ägnas en utförligare analys i nästa avsnitt. 
249 Leslie Scalapino, ”Wall Hanging”, i Poetry Plastique, red. Charles Bernstein och Jay Sanders (New York: 
Granary Books, 2001), 50. 
250 Scalapino, Poetry Plastique, 51. 
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eller avgränsar vissa aspekter hos varandra. Ett exempel är den i texten genomgående 

homonymin rose, som används både som verb (”reste sig”) och som adjektiv (munksärkens 

”vinröda” färg). När det uppträder i en frame riktas läsarens uppmärksamhet dels mot 

dubbelheten i ordet, samtidigt som ordet i sig kastar ljus över dessa två aspekter i bilden – 

den (både fysiska och mentala) rörelsen hos munkarna och den karaktäristiska, nästan 

blodröda färgen hos deras dräkter. Detta semantiska fototextspel återkommer flera gånger. 

Men i den sista diktsviten är fotografierna svartvita, som för att avgränsa denna dubbla 

tolkningsmöjlighet eller för att förskjuta associationerna åt ett annat håll. Det är ett exempel 

på bildens möjliga ”förankring” av texten, om man så vill. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

      Det står hursomhelst klart för läsaren att serierna var för sig knappast upprättar en 

”uppenbar”, explicit betydelse. Lika lite bildar text och bild en ”avbytande” eller ”reläisk” 

relation. Däremot skulle det vara lika problematiskt att påstå att det saknas en vilja till ett 

”övergripande” meningsskapande i detta verk. Vår läsning isoleras till det enskilda – fraser, 

bildpunkter, frames – men är vi indifferenta till dessa diskreta elements inpassning i en serie? 

Läsaren kan varken undgå att läsa de språkliga och fotografiska enheterna var för sig eller 

 

21. Leslie Scalapino, The Tango (2001) opag. 
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undvika att söka placera dessa enskildheter i förhållande till den helhet som inbegriper både 

bild och text. Så hur läser vi detta enskilda, irreducibla och diskontinuerliga element? Hur 

påverkas vår läsning av det faktum att den ingår i (och överskrider) en serie? Och vilka 

konsekvenser får det för vår läsning av helheten? 

      Talar vi med Roland Barthes (som nog förtjänar att ges en mer nyanserad läsning i 

denna uppsats) finns det i frågan om denna paradoxala enskildhet fog för en ”tredje” 

betydelsenivå.251 Utöver en första, ”informationell” och kommunikativ nivå och en andra, 

”symbolisk” och associativ krävs en tredje mening för att extrahera ytterligare betydelse ur 

denna bild. Det visar sig att det är de ”trubbiga” betydelser som är bundna till detta 

enskilda teckens ofullständighet, eller kanske snarare, dess ”oändlighet”. (869)  

      Det är utifrån några stillbilder ur Eisensteins filmer som Barthes finner det nödvändigt 

att artikulera denna ”tredje” nivå för betydelsen. Det är en ”erratisk” och ”obstinat” 

meningsnivå, men också ”lågkulturell”, vilket föranleder Barthes att sträcka dess verkningar 

till andra lågkulturella uttryck som sammanför verbalt och visuellt på en diegetisk nivå – 

tecknade serier och fotoromanen. De ger upphov till gemensamma frågor: Vilken mening är 

det dessa former producerar som inte kan innefattas i en vanlig, strukturellt (språk)analys? 

Vilken utomspråklig kraft besitter de? Det är min intention att visa att fototextverket 

åtminstone tillfälligtvis får träda in i denna gemenskap.   

      Barthes förklarar tidigt att hans intresse inte först och främst kretsar kring 

kommunikation utan kring ”betecknande och signifiance”.252 Han indikerar därmed på det 

första av den tredje meningens attribut: att den (i stillbildens form) öppnar sig utåt, mot det 

”oartikulerbara” hos språket. De uppenbara betydelsenivåerna (sens obvie) är klara eller något 

man ”finner på sin väg”, under det att den tredje meningen istället får betraktas som en 

”trubbig”, oskarp, diffus betydelse – en obtus mening (sens obtus). (868-869) Just med 

begreppsnamnets etymologiska associationer till en marginell trubbighet (något större än en 

perpendikulär vinkel på nittio grader) vill Barthes antyda en aspekt hos stillbilden som 

också är något större, som överskrider narrativets ”rätvinklighet”. Det obtusa i stillbilden 

öppnar sig mot ”språkets oändlighet”, breder ut sig utanför språk och kultur och lösgör sig 

på så sätt fullständigt från det traditionella fältet för betecknande och meningskapande.253 

                                                      
251 Roland Barthes, ”Le Troisième sens”, i Œuvre complètes (Paris: Éditions du Seuil, 1994), 2:867-884. 
Hädanefter ges sidhänvisningar i den löpande texten. 
252 Signifiance är den term som myntats av Julia Kristeva och som, relaterad till hennes intertextualitetsbegrepp, 
snarare än ett vanligt betecknande åsyftar öppnandet av ett ”signifikatets fält”.  
253 Alla dessa attribut samlade – akulturell, utanförspråklig, något man inte finner på sin väg etc – och att den 
dessutom bär med sig en viss ”känsla”, gör att det obtusa företer mer än en likhet med ett annat 
Barthesbegrepp - Punctum. Jag vore dock inte den första att göra denna liknelse; se t. ex. Jean-Michel Rabatés 
essä William de Lottie et son punctum, www.icarfoundation.org/jm_rabate.htm.  

http://www.icarfoundation.org/jm_rabate.htm
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(869) Likväl behöver trubbighetens övervinkling som sagt bara vara marginell och även en 

trubbig vinkel förhåller sig till den graderade vinkelsystemet (”över hundra grader”). Så 

även om språk och kommunikation fungerar utan denna obtusa betydelse, och även om 

den inte är en del av det strukturella språksystemet – ”inte ens symbolernas”, som Barthes 

tillägger – måste det obtusa inte desto mindre lokaliseras eller sättas i relation till själva 

språkanvändningen (parole). (878) Det innebär att den obtusa meningen fortfarande verkar 

inom språket eller narrativet, men utan att följa (snarare motverka) dess logiska former och 

uttryck. Den obtusa meningen, förklarar Barthes, är en ”signifikant utan signifikat”. (878) 

      Vi finner något liknande i Scalapinos seriella språkform, och inte minst i dess minsta 

beståndsdel – textens frames. ”Det finns ingen anledning att nödvändigtvis följa den från 

början till slut”, säger poeten själv om seriens form, ”men den involverar närläsning”.254 De 

serier som hennes poesi genererar är knappast narrativa i någon konventionell mening, dels 

på grund av språkets abstraktionsgrad och dels genom det disjunktiva förhållande som 

varje seriellt fragment har till idén om en ”naturlig” följd. Samtidigt är fraser onekligen 

uttydbara och vissa tematiska linjer utkristalliseras på mer eller mindre implicita sätt. Det är 

ett teckensystem - men ett sådant som inte vill representera, beskriva eller på annat 

(semantiskt) vis förhålla sig till en referent. Framen är en signifikant som vill ”se ut som sig 

själv”, som ”skapar ett ‟nytt‟ ting”.255 

 

         then (when alive). – (subjunctive.) – black dawn 

isn‟t? – so it has to pass. both.256 

 

”Läsaren upplever handling (action) utan tolkning”, fortsätter Scalapino om den seriella 

estetiken. Texten har ”bara denna enkla rörelse” och försöker inte förmedla en dold 

mening eller ens ”symbolisera” någonting bestämt. Scalapino menar att det i dess form 

finns en ”rörelse som du inte förstår och inte riktigt kan artikulera på något annat sätt” 

än som just denna rörelse.257 

      Barthes replik kommer ofördröjligt: hur kan man då beskriva något som inte 

representerar någonting? Ett möjligt exempel som Barthes besvarar sig själv med, är 

piktogrammet (ordet som verbivisuellt tecken) – det existerar framför oss på nivån av 

artikulerat språk men kan inte uppgå i ”kritikens metaspråk”. Detta metaspråk är just vad 

                                                      
254 Frost, ”An Interview”, 17. 
255 Frost, ”An Interview”, 7. Det är Scalapinos ord, men ”something which looks like itself” är en formulering 
som hon lånar från Richard Tuttles Chaos, die/the form (Stuttgart: Cantz, 1993). 
256 Scalapino, The Tango, opag. 
257 Frost, ”An Interview”, 5. 
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det ”trubbiga” meddelandet eller det obtusa tecknet kan sägas motsätta sig, konkluderar 

Barthes. Men varför? Först och främst eftersom det är diskontinuerligt och förhåller sig 

indifferent till sådant som berättelsen, diegesen eller ”uppenbar” mening. Den är så att säga 

ett ”tomt” tecken. Samtidigt är denna signifikant inte alls tomt; det är snarare så att den har 

ett ”begär” som gör att den skiljer sig från ett vanligt betecknande, menar Barthes. Den 

slutgiltiga orsak som Barthes ger till varför den tredje meningen motsätter sig metaspråket, 

är ett slags sammanflytning av dessa två: det obtusa är en ”accent”, ett ”veck” eller något 

framväxande som ”betonar det tjocka lagret av information och beteckningar” som finns 

där. I den meningen är en japansk haikudikt ett utmärkt exempel, enligt Barthes. Haikun är 

i hans mening en form som saknar signifikativt, betydelsebärande innehåll; eller i hans mer 

poetiska uttryck, en ”skåra som urholkats på mening (som begär mening)”. (880) Det är 

knappast att lägga främmande ord i Barthes mun att karaktärisera denna som en språklig 

form vilken har karaktären av en skärm eller (icke avbildande) stillbild. Det låter sig sägas: 

det obtusa tecknet är i denna utformning en självreflexiv, språklig (över)koncentration av 

information och betydelse – en haiku eller en frame. 

      Sammanfattningsvis kan vi säga att det som producerar denna ”trubbiga” natur hos det 

enskilda tecknet i mångt och mycket är dess komplicerade förhållande till serien i vilken 

den ingår. Men hur förstår vi då omvänt den nya serialitet som det obtusa tecknet i sin tur 

frambringar? Framens ”urholkade mening” eller meningsbegär, har inte bara subversifierat 

seriens innehåll men ”betydelsens hela praktik”, för att tala med Barthes. (880) Det innebär 

mer konkret att det obtusa tecknet inte så mycket förstör som omorganiserar det större 

system (”narrativ”) som det ingår i. Det är subversionen snarare än destruktionen – enligt 

Barthes en ”aktuell” (läs: poststrukturalistisk) angelägenhet – av systemet som det obtusa 

dramatiserar. Den seriella helhet i vilken elementet av denna tredje mening ingår – vare sig 

vi kallar det dieges, berättelse eller narrativ – blir utöver sin karaktär av homogent system 

också (som en motsägelse) ett ”fält av beständigheter och permutationer”.258 Den blir 

 

den konfiguration, den scen vars falska gränser mångfaldigar signifikantens permutativa spel; 

den är det vidsträckta spår som genom skillnad framtvingar en vertikal läsning. (881) 

                                                      
258 Intrycket av att Barthes själv anammat den ”aktuella” diskurs, vilken vi får anta att han åsyftade ovan, 
stärks ytterligare när han talar om denna permutation som de skillnader vilka kan turnera den ”rena serien”, 
och hur det obtusa får berättelsens strukturering att ”fly från insidan/inifrån” (fuit de l’intérieur, 881). Här 
spelar Barthes onekligen med en den ”aktuella” terminologi som införts med den poststrukturalistiska 
diskursens skillnader, repetitioner och serier (”Le Troisième sens” publicerades första gången 1970), antingen vi 
talar om Derridas iteration eller Deleuze stora, och spretiga, tankestoff kring det seriella. Eisensteins 
konstverk, skulle Barthes lika gärna kunnat säga, “öppnar en flyktlinje som passerar från det aktuella till det 
virtuella genom att inbryta skillnad i repetitionen”, som D. N. Rodowick buktalat Deleuze, i Gilles Deleuze’s 
Time Machine (Durham: Duke University Press, 1997), 203. 
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Den term som Barthes här lånar från Eisenstein själv, den vertikala läsningen, accentuerar 

den nu flera gånger upprepade prägel hos det obtusa som både öppnar sig mot ”språkets 

oändlighet” och samtidigt förutsätter en specifikt språklig praktik för sin betydelse. Den 

”parametrik” som det obtusa tillskriver betecknandet (och därmed förvandlar det till ett 

”förskjutningens fält”) implicerar att metrik, mått och avstånd sker på en högre, ”tredje” 

nivå. Den berättelse som skapas utifrån detta är kort sagt inte mindre läsbar – den läses 

bara på ett ”annorlunda” och vertikalt sätt. (881) 

      ”Parametrik”, ett ”annorlunda” sätt att organisera utsagan, ”vertikal” läsning – dessa 

karaktärsdrag hos det obtusa ekar onekligen av de paragrammatiska läsningsstrategier som 

Leon Roudiez definierade tidigare i uppsatsen.259 Dessa praktiker tar som sagt bland annat 

uttryck i ”läsningar som går vertikalt ner längs sidan snarare än horisontellt från vänster till 

höger”. (12) Vad det obtusa kastar ytterligare ljus över här är att att den paragrammatiska 

”vertikaliteten” inte behöver motsäga eller utraderar det ”horisontella”. Det betyder enklare 

uttryckt, att det faktum att dessa tecken föreslår nya eller ”annorlunda” sätt att läsa inte 

behöver innebära att de traditionella försvinner eller att det inte längre skulle vara fråga om 

en läsning överhuvudtaget. Den vertikala läsning som Barthes föreslår uppfattar vi istället på 

den ”tredje” nivå som definieras av de obtusa tecknen, och som i sin tur blir konstitutiv för 

det sätt vi förstår det horisontella. Kärnan i denna vertikala läsning (som Barthes i 

förhållande till filmen kallar det ”filmiska”) är att serien alltid är avhängig det enskilda 

likaväl som det omvända, att det enskilda elementet alltid är och måste fattas som del av en 

serie.260  Barthes menar att den enskilda bilden i serien inte är ett utdrag, utan ett ”citat”.  

      Det utkristalliserar sig nu förhoppningsvis att varje bild- eller textruta i The Tango 

samtidigt måste läsas både i förhållande till sig själv (och sin egen ”oändlighet”) och till den 

seriella rörelse av vilken den är en del. Den läses både ögonblickligt, horisontellt och 

vertikalt, och den läsning som upprättas kan fungera både konventionellt och 

paragrammatiskt. Poesi är redan traditionellt sett en horisontal form, som också implicerar 

en vertikal rörelse. Att läsa grupperingar av text som ordnas vertikalt ner för sidan, men 

som var och en för sig läses horisontalt – det är en poetisk, ja en litterär och språklig 

standardpraktik. Men det förhållande som en frame har till (bild)serien gör att läsningens 

riktning mer följer en visuell (dubbelriktad) logik, snarare än en linjärt textuell. Det 

förstärks också av att de textuella enheterna ”hypotaktiskt” bildar kopplingar både 

                                                      
259 Craig Dworkin påpekar också i en not att det finns en ”glimt av Barthes ‟obtusa” i paragrammatikens 
”viljefulla” praktiker. Dworkin, Reading, 34.n 163 
260 Stillbilden är paradoxal, på samma gång den ”största artefakten” som reducerar filmens essentiella attribut 
– rörelsen – och samtidigt det konstitutiva elementet för denna seriella rörelse. 
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horisontellt och vertikalt mellan sina rader. Likväl finns alla möjligheter kvar att läsa dessa 

textenheter som strofer på ett traditionellt sätt. Så blir hela formen samtidigt både 

horisontellt-vertikal (traditionell läsakt) och visuellt-vertikal (paragrammatisk läsakt). Vare 

sig seriens enskilda element är en bild i en fotografisk sekvens eller ett singulärt textelement 

ställer den upp en frame i relation till ”delarna av systemet som den både separerar och 

sammanför”, simultant åtskiljer och förenar, om vi talar med Deleuze och dennes tankar 

om ”framing” i film. (14) Det mest betydelsefulla med denna praktik är att den möjliggör 

läsningar i olika riktningar samtidigt och att den mening eller serie som bildas utifrån dessa 

enskildheter kan upprätta kopplingar mellan fotografi och text.  

      Så vilken typ av betecknande är det som Barthes‟ obtusa lösgör? Och hur kan vi förstå 

fototextverket i ljuset av detta nya ”betecknande”? Kort sagt, vad säger The Tango och hur 

förhåller sig denna utsaga till den form som uttrycker det? 

 

   

                      2. Coda: fototextpoesi som händelse 

 

  The writing is actually the event /…/ [nothing] but that form occurring. 

 

    Leslie Scalapino 

        

        A photograph is not just the result of an encounter between an event and a photographer;        

         picture-taking is an event in itself. 

  

    Susan Sontag 

 

Det finns ett begreppspar – subjectivity/language – som tillsammans med event (händelse) och 

occurrence (inträffande) repeteras likt ett mantra genom hela The Tango. De tre gemensamt 

kan faktiskt stå som ett slags relief över Scalapinos hela poetiska projekt. Premissen för 

denna poetisk-teoretiska apparatur hos Scalapino har sedan länge varit det (zen)buddistiska 

antagandet att ”‟appearances‟ which are the world are the same as mind”261. Det innebär att 

kausaliteten i att en ”yttre händelse” orsakar en ”inre perception” sätts ur spel. Till och med 

själva avståndet mellan förnimmelse och handling blir ogiltigt. Det är med andra ord 

dualismer mellan tänkande och yttre fenomen, mellan subjekt och objekt som Scalapino vill 

låta poesins språklighet upplösa. Språk uppfattas då inte som ett representativt medium; 

                                                      
261 Leslie Scalapino, Objects in the Terryfying Tense (New York: Roof Books, 1993), 9. 
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skrivandet är i sig själv en handling och ett ting – en ”händelse” som inträffar.262 Som en 

följd av detta definieras subjektivitet inte som utstrålningen från en solid entitet, författare. 

Diktens subjekt (och objekt) uppstår istället oavlåtligt och tillfälligt inom logiken för det 

språkliga spelet av händelser. Den tematiska horisonten för begreppsknippet 

subjektivitet/språk inbegriper på så sätt lika mycket ett poststrukturalistiskt tänkande som ett 

mångtusenårigt österländskt. Och sidoställningen av just dessa två filosofiska 

”ytterligheter” bildar, som vi skall se, ett ganska träffande ramverk för det fototextverk som 

står i fokus – och det komplexa spel av händelser som det iscensätter. 

      Det var i samband med Leslie Scalapinos rundresa i Tibet 1999 som The Tango tillkom. 

Fotografier togs, texter skrevs under tiden. I boken skildrar text och bild de skeenden som 

uppenbarades – ”magnolior”, ”vinröda kappor”, ”tibetanska nätter” – och iscensätter dem 

på flera plan. Scalapino har utöver att (av)skriva den poetiska textens ”inre debatt” också 

själv tagit fotografierna på de debatterande munkarna. Redan här uppträder de tre 

händelsenivåer som Scalapino tillskrivit The Tango: ”Det är förflutna händelser som 

dramatiseras (som fotona i sig själva, och som textens minne av andra händelser), fysiska 

‟objekt‟ (av magnolior eller natt endast sedd – varandes text)”.263 Den poetiska beskrivning 

som Scalapino här gav fototextverket i samband med dess hängning i ”poesiutställningen” 

Poetry Plastique på ett galleri i New York 2001, vill aktualisera alla de plan eller serier av 

händelser som verket vill innehålla: det materiella (fotografiska/textuella), perceptuella (hos 

läsaren och hos diktjaget) och de ”objektiva” händelser som re-presenteras. Det buddistiska 

tankestoffet – om att förnimmelsen är, snarare än registrerar, själva fenomenet – återklingar 

i hela detta system: fotografierna återger munkarnas debatt som en serie ”yttre” händelser, 

samtidigt som de själva är ting och instiftar en serie visuella händelser (hos läsaren); texten 

refererar den ”yttre” scenen, munkarnas diskussioner – där perceptionen av en magnolia 

jämförs med/inlemmas i blomman som objekt – men postulerar samtidigt en ”inre” 

reflektion som på ett liknande sätt ställer ordet magnolia i relation till perceptionen av 

densamma, och tinget/blomman som sådan(t); slutligen läsakten där läsaren uppmanas att 

anta ett liknande rörelseschema och ställa sig frågande: var börjar jag och var börjar (den 

textuella) aktionen?264 Detta är den tematiska dimension i verket som också genomsyrar det 

formella.  

                                                      
262 Skrivandet är ett avgörande begrepp i Scalapinos poesi, som med avseende på The Tango bör förstås i en 
bredare betydelse som även inbegriper den fotografiska sidan av produktionen. 
263 Scalapino, ”Wall Hanging”, 51. 
264 Scalapino har diskuterat detta förhållande mellan läsaren och det lästa tidigare. Hon har talat om läsarens 
förhållande till de ”kulturella abstraktionernas” (i synnerhet televisionens och dagstidningens) seriella form: 
”Det är idén om att man betraktar historien i form av en handling (action) som äger rum som på något sätt är 
kopplad till dig, trots att du känner dig helt isolerad från den och att det är en helt fabricerad handling”. Vad 
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      Därigenom formeras utöver det intrikata och hela tiden förskjutna nuet, ett nätverk för 

bestämmandet av platsen för alla dessa seriella aktiviteter. De är alla lokaliseringar, 

platsbestämmelser av nivåerna för perceptuella händelser, som bildar ett slags 

mångfacetterat medvetandenät. ”No one occurrence”.265 Nyckeln är att alla dessa förenas i 

det händelsefält som är ”skrivandet” och som etableras av fototextserierna. Det är det som 

händer ”här”, som Scalapino skriver med en karaktäristisk, kursiverad platsbestämmelse: 

”här” är den aktiverade teckennivån, det plan som serien av frames och stillbilder arrangerar. 

Och vad det med andra ord säger är att det inte finns någon plats eller ”inträffande” som 

inte kräver en språklig fixering, i skrivandet som händelse. 

      Att det inte finns ett ”jag” i The Tango – ja, knappt alls i Scalapinos diktsamlingar över 

huvud – innebär inte att det saknas diktjag eller än mindre, subjektivitet. Frågan är snarare 

hur de ser ut? ”Subjektet blir utbytt i samma stund som skrivande blir händelse, handling 

(”event, action”), vilket endast kan ske efter att ‟författaren‟ dött”, skriver John R Woznicki 

med lika mycket eko från Barthes som från language-poesin.266 Vad vi här kallar ”subjekt” 

måste följaktligen vara en produkt av skrivandet, och inte vice versa. I Scalapinos fall 

erbjuder de seriella permutationerna ständigt förändrade positioner; varje ny frame 

representerar ett nytt seende, en ny temporal och visuell bestämning och en ny tillblivelse 

av ett ”diktsubjekt”. Den osäkra relation som subjekt och objekt har redan på det tematiska 

planet i Scalapinos diktning aktiverar en textuell kategori hon själv benämnt 

”förändring/transformation” och som blir den poetiska textens enda fasta princip.267 

      Detta gäller i minst lika hög grad också för läsaren, som på ett liknande sätt finner sig 

själv i nya positioner, i en aktiv läsakt som förnimmer/producerar nya händelser. Skrivande 

och läsning förhåller sig på så sätt gemensamt till ett slags ”projicerat fält av ‟tänkande‟”, 

för att låna en formulering av Ron Silliman.268 

      Dualismerna mellan ”yttre” och ”inre”, ”medvetande” och ”kropp”, ”perception” och 

”handling” återljuder visserligen alltid i Scalapinos tänkande, men endast för att implodera i 

skrivandeakten som ett fält av händelser framför läsarens ögon. Det är delvis detta som gör 

att Scalapinos poesi både är beroende av och på många sätt är helt oförenlig med den 

fenomenologisk-filosofiska diskurs som bland andra Megan Simpsons söker skriva in den i. 

                                                                                                                                                                      
är jag och vad är omvärld? blir frågan. ”Var börjar handlingen? Mentala handlingar är samma som de i 
verkligheten. Att leva i föreställningsvärlden är en lika verklig händelse som något annat”. Frost, ”An 
Interview”, 9. 
265 Scalapino, “Wall Hanging”, 51. 
266 John R Woznicki, “Poetry of Play, Poetry of Purpose: The Continuity of American Language Poetry”, 
Moria Poetry, http://www.moriapoetry.com/woznicki.htm. 
267 Frost, ”An Interview”, 22. 
268 Se Ron Silliman, The New Sentence (New York: Roof Books, 1987), 183. 
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Subjektivitet/kroppslighet är en produkt av skrivandet, och underrättas det logiska schema 

som seriens aleatoriska spel av språkliga händelser definierar. Att subjektivitet i denna 

modell är en kategori avhängig den språkliga händelsen innebär att den definieras som 

tillfällig, och diktjagets ”lyriska” närvaro byts ut mot ett system av röster, ett fält av utsagor 

eller en ”mönster/slump-dialektik”, om man så vill.269 Om det perceptuella på samma sätt 

som relationen mellan subjekt och objekt uppstår utifrån denna tillfälliga händelse i 

skrivandet, var upprättas då detta presumtivt fenomenologiska diktsubjekt? Svaret är: 

ingenstans, annat än på den plats som skrivandet intar vid varje yttrande. 

      Scalapino har sagt att man i ”skrivandets process… hänger sig åt ’nuet’ i skrivandet som 

handling, snarare än att ‟förmedla‟ teman”.270 Det är en för Scalapinos poetiska operationer 

symptomatisk formulering – både eftersom den indikerar skrivandets temporala dimension 

(som ett nu) och i samma stund omsluter den med en relativisering (citationstecknen). 

Skrivandeakten som konceptuellt presens är enligt John R Woznicki att betrakta som 

language-poetisk standard, och det har inte minst för Scalapino en resonansbotten i 

Gertrude Steins poesi.271 Och Scalapino har tolkat Stein som att hon undvek att beskriva 

för att istället försöka göra något omöjligt: att ”skriva tingens essens”. Scalapino tycks mena 

att det betydelsefulla i denna omöjlighet är just att själva ansatsen ger skrivandet/tänkandet 

formen av ett eget, semantiskt och temporalt förlopp.272 Men om Steins repetitiva poesi 

förmedlade vad som brukar kallas ett ”fortgående nu” (continuing present), framstår The Tango 

som en distribution av ett ”allt-annat-än-nu”. Fotografierna ordnas i den följd som de togs 

och texten enligt den ”inre debattens” logik – de redovisas separat och parallellt enligt den 

”sekventiella följd” som det som de avtecknar föreslår.273 Samtidigt utgör de i egenskap av 

materiella tecken ett självständigt och interrelaterat ”händelse”-förlopp. Den komplicerade 

relation mellan subjekt och objekt, mellan tecken och ting som Scalapino upprättar med 

fotografi och text, iscensätter också ett nätverk av (dubbla) temporala indikatorer – 

händelser där och här, då och nu. Scalapinos frame är, vare sig den tar formen av text eller 

fotografi, inte bara en visuell avgränsning utan också ett slags temporal precisering. Det är 

en tidslig singularitet, men inte i betydelsen av ett nu så mycket som konjunktionen av flera 

                                                      
269 Se N Katherine Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literatyre and Informatics 
(Chicago: the University of Chicago Press, 2003), 86. Hayles skisserar här den liberalhumanistiska 
subjektsuppfattning som följt det västerländska tänkandet sedan Upplysningen, och dess (cartesianska) 
uppdelning mellan medvetande och kropp. Hon visar hur problematiskt dessa förhåller sig till 
informationssamhällets nya teknologier.  För en diskussion om teknologi, spelet mönster/slump och det 
posthumana ur poesins perspektiv, se min essä ”Interzon: om posthuman kroppslighet i Johan Jönsons 
Collobert Orbital”,  AudiOEI 2 (2006): 594-605.  
270 Frost, “An Interview”, 22. Min kursiv. 
271 Woznicki, “Poetry of Play”. 
272 Frost, ”An Interview”, 15. 
273 Scalapino, “Wall Hanging”, 51. 
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temporala förlopp i en punkt, i en fototextuell händelse. Någonting blir till i denna 

paradoxala precisering. Ett för analysen och uppsatsen avslutande försök att förstå denna 

uppfattning om det enskilda (fototextuella) elementet som händelse, ska därmed utföras.  

      Alice i Underlandet växer, så lyder Gilles Deleuze klassiska exempel på en händelse. För 

samtidigt som hon växer blir hon mindre än hon är Ŕ det är i samma stund hon växer som 

hon också relativt sett blir mindre. ”Detta är simultaniteten i blivandet”, skriver Deleuze, 

”vars karaktäristik är att undfly nuet”.274 Genom en ”paradoxal” kraft dubbelriktas 

växandet (mot förminskandet) och blir till en händelse, som varken är det ena eller det andra 

utan deras gemensamma resultat. Den singulära händelsen – vilket genljuder i hela Logique 

du Sens – är en konjunktion eller en subversion av förflutet och framtid, av aktiv och passiv, 

orsak och verkan. ”Den oändligt delbara händelsen är alltid båda samtidigt” (10). Min och 

inte minst Leslie Scalapinos proposition är att de seriella elementen i The Tango – frames och 

sekvensfotografier – är just en sådan, polärt sammanlänkad Händelse.275 Men hur? Svaret får 

dröja ett slag. 

       

      Were killed practicing in the monasteries – shipped 

to labour, dying, trains shipping them, ringed in by barbed 

wire haul on dam sites tunnels exhaustion famine in lines. 

the same figure repeated everywhere changes it there as if  

changed but not either from within or without that 

/…/ 

      Rode back in on horses raids into their own land- 

and where defeated – by modern military that had invaded 

grinding them, sent to camps, starved, were executed276 

 

Utöver den (språkliga, lokaliserande) figur som sidoställer namn (‟magnolia‟ här), 

perceptioner och objekt (‟magnolia‟ där), finns det några återkommande stycken i Tango 

som tycks göra avbrott ifrån serien av frames. Det är mer sammanhängande stycken (se 

ovan) med fasansfulla scenerier som refererar till avrättningar, personer som dödas, fraktas 

till koncentrationsläger eller på annat sätt misshandlas eller frihetsberövas. Utifrån 

sammanhanget finns en uppenbar tolkning: att det är ett uttryck för den tibetanska 

                                                      
274 Gilles Deleuze, The Logic of Sense, övers. Mark Lester (London: Continuum Books, 2001), 3. Hädanefter ges 
sidhänvisningar i den löpande texten. Logique du Sens utkom första gången 1969. 
275 Jacques Derrida har kallat Gilles Deleuze för ”händelsens tänkare”. Det finns därför fog för några 
referenser till läsningar av Deleuze över detta tema. Se t. ex. Alain Badious essä ”The Event in Deleuze”, i 
Parrhesia,  nr. 2 (2007) eller Francois Zourabichvili, Deleuze. Une Philosophie de l’événement (Paris: Presses 
Universitaires France, 1996). 
276 Scalapino, The Tango, opag. 
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självständighetskampen och det våld som bringats över detta folk. ”Everybody is 

suffering”.277 Men hur förhåller sig detta humanitära patos i Scalapinos text till diktens 

övriga reflektioner, kring ”uppträdandet” av händelser och till subjektivitet/språk?  

       Den buddistiska formeln, (som säger att tänkandet och förnimmelsen är ’blommande 

träd‟, ‟natt‟ eller vad annat som ”inträffar” perceptuellt) har genom hela verket ställt 

nyckeltermer som ”endast” mot ”också”, ”samma” mot ”vilken som” (any), ”en” mot 

”social” eller ”båda”. Här blir konjunktionen både spatialt och temporalt verksam, och 

tycks skapa en rörelse som förenar det ”yttre”, ”förflutna” eller ”framtida” med ett aktuellt 

”nu” – i ett ”här”. En ”mans svält” där och ett ”döende” då aktualiseras i ett ”en” och ett 

”endast”. Översatt: en passerad händelse hos en annan ”uppträder” språkligt, visuellt eller 

perceptuellt hos ett jag. Och omvänt ”one‟s motion ahead – is only one now”. På ett 

liknande sätt finns det en återkommande poetisk och mycket lakonisk, figur som gör en 

metaforisk förskjutning från en ”böjd rygg” (och även, på andra ställen den krossade 

ryggen hos en överkörd hund) till medvetandeaktens enhet, dess ”en” och ”endast”. En 

lika vanlig, omvänd rörelse relateras till denna och säger att: ”subjectivity/language is one‟s 

back‟s motion. there. / both.”278 Den yttre rörelsen hos en rygg (som också representeras i 

fotografierna) likställs med subjektivitetens/språklighetens rörelser, och vice versa.  

      De språkfilosofiska resonemang som Scalapinos poesi dramatiserar här är svåra att 

följa, såväl idé- som formmässigt. Det är genomgående så i hennes författarskap. Det är 

sannolikt också en av dess poänger – att göra läsaren uppmärksam på ordens 

sammansättningar, på möjliga motsägelser eller polysemi och på så sätt göra dem till lika 

tomma som (över)koncentrerade former. Men det ”förskjutningstema” som belysts ovan – 

mellan en ”böjd rygg” och subjektivitet/språk – kan ändå finna explicita betydelser, och gör 

det just utifrån den självmedvetna språkuppfattningen. I Crowd and Not Evening or Light 

sidoställdes ord som “elephant” och “trunk” bredvid fotografier av människor som vadade 

i vattenbrynet på en sandstrand. Scalapino har själv förklarat att hon ville se dessa 

folkmassor som flockar eller horder.279 ”[T]runk”, ”elephant” dyker upp även i The Tango 

och då i sammanhang som säger att ”den är aldrig isolerad” eller försök att ”göra intern 

rörelse utanför”. De flockar eller horder av buddhistiska tänkare (som The Tangos 

fotografier sidoställer dessa textrader) tycks utifrån texten vara förenade på mer än ett 

geografiskt eller fysiskt plan. Diskussionen de företar genom The Tango vill framverka ett 

medvetande, och vill göra ett inre förlopp yttre. ”[T]hat is not ‟analysis‟ – because it is 

                                                      
277 Scalapino, The Tango, opag. 
278 Scalapino, The Tango, opag. Min kursiv. 
279 Frost, “An Interview”, 18. 
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‟whole‟ – merely excluding ‟outside‟” – munkarnas debatt exkluderar alla former av 

”utanför” eller ”utsida” och bildar ett slags kollektivt tänkande. Eller ett intersubjektivt 

seende: ”observation is its occurrence in one (at all) (also)”.280 Det kan lätt framstå som en 

klichéartad beskrivning av en meditation, men får en specifik funktion i The Tango just med 

sitt förhållande till stridigheterna i Tibet. 

 

”dying isn‟t that… (it‟s same) time. 

/…/ 

dying sole? (or living. at all.) 

 

      Den sista raden här är hela verkets sista. De uttrycker samma rörelse, den som 

genomströmmat hela poemet – där är också här. ”Everyone is suffering”, citerades tidigare, 

och kan nu ställs i direkt relation till det lika frekvent återkommande ”one‟s suffering”. En 

persons död är inte det, inte där eller då, utan här, då och hela tiden. ”[M]ust ‟accept‟ death of 

others. – except them. except / him. (can‟t) is them him also.” Scalapino skriver om de 

minnen av smärta som också är kroppslig – andras kroppar som också är en, endast, är här. 

För läsaren står det nu klart: offren för den tibetanska frihetskampen har lämnat 

ärrbildningar i alla kroppar/medvetanden. Avrättningarna är inte bara i det förflutna, de är 

också händelser som ”inträffar” på den plats som The Tango uppsöker. ”Vad är plats?”, 

lyder hela samlingens omkväde. Skrivandet sammanför en ”egen ‟subjektivitet‟ och yttre 

samtidigt” – den går in och ut. Det är dansen, i verkets titel. ”Tangon är beroende – den 

river upp – den går in och in till utsida”. Alla dessa in- och utpasseringar sker på de nivåer 

som verket söker förena – mellan ting och tecken, tecken och läsning. Även läsaren träder 

in i det teckenfält av händelser som upprättas här, och ställs inför ett endast eller ett här i den 

plats som liknar Tibet. Scalapinos underliggande, humanistiska fusion går i en rörelse från 

den samme till offret, den Andre och tillbaka. Genom att etablera förbindelser mellan då 

och kommande, du/den/det och jag/en/ett ger The Tangos fält av händelser subjektiv/språklig 

kropp åt den tibetanska smärtans sår. 

      Om vi då avslutningsvis följer den linje i uppsatsen som antagit att det – i en ”reflexiv” 

vändning – står att finna samband mellan ett fototextverks tematiska, symboliska kvaliteter 

och dess egen fototextuella form, vad kan vi extrahera ur The Tango? Hur är denna händelse 

överhuvudtaget möjlig? Eller snarare, hur verkar den? Vilken är dess plats? Talar vi med 

Deleuze verkar den genom/inom språket. Deleuzes ”händelse” varken har eller förmedlar 

                                                      
280 Scalapino, The Tango, opag. Min kursiv. 
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mening – den är själv mening. Och händelsen förmedlas i sin tur genom språket, den tillhör 

språket. (25) Framförallt kan vi endast tala om händelser i termer av singulariteter inom ett 

givet område, som singulära punkter i en serie. I språkliga termer är en serie dessutom alltid 

dubbel, där den ena delen av serien har en bestämmande funktion över den andra – 

exempelvis som två parallella serier av signifikanter och signifikat, förklarar Deleuze.  

      Om vi betraktar spelet mellan nivåer som The Tango vill iscensätta ser vi att det både till 

form och innehåll är ett sådant spel mellan betecknande och betecknat. På den tematiska 

nivån har den betecknande serien (med händelser av fotografiskt och textuellt slag) ett 

komplext förhållande till den betecknade (av magnolior, blommande träd, natt, munkars 

ryggar). Men relationen verkar också på nivån för formen, som resterna av det traditionella 

förhållandet mellan text och bild: språket är den bestämmande serien av de två, den som 

betecknar (i betydelsen ger mening, avgränsar och riktar) bildens objektivt ”vilda” 

betydelsenivåer.281 Relationen mellan dessa två serier definieras av det ”paradoxala” element 

som karaktäriserar händelsen och dess dubbelriktade natur (som fick Alice att bli större och 

samtidigt mindre). Svaret på frågan om vad en händelse är och hur den fungerar skulle i 

den enkla versionen kunna skönjas genom besvarandet av vad detta ”paradoxala” element 

är. Det är enligt Deleuze den entitet som 

 

cirkulerar utan slut i båda serierna och som därmed säkrar deras kommunikation. Det är en 

dubbelsidig entitet, lika närvarande i den betecknande som den betecknade serien. Det är 

spegeln. Det är i samma stund ord och ting, namn och objekt, mening och denotatum… (48)  

 

Därför säger vi inte att den ena serien härleds till den andra även om så må vara fallet, 

eftersom de båda har ett simultant förhållande till den entitet som för dem samman. Och 

elementet är alltid förskjutet i förhållande till sig själv, vilket föranleder att serierna har ett 

förskjutet förhållande till varandra. Varje kombination i dessa serier är en händelse, ”men 

den paradoxala instansen är Händelsen inom vilken alla händelser kommunicerar och 

distribueras”, skriver Deleuze.282 ”Det är den Unika händelsen, och alla andra händelser är 

endast delar och fragment”. (67) Scalapinos motto om ”skrivandet som händelse” ges i 

denna mening en ytterligare dimension, nämligen den av ett ”paradoxalt” element som 

förbinder och överskrider tecken och ting, eller text och bild. Formen, materialet är i sig en 

                                                      
281 Det är Jean Baudrillards ordval i Les Objets singuliers: Architecture et philosophie (Paris: Calmann-Lévy, 2000). 
Citerad i Durand, “Utan gemensamt mått?”, opag. 
282 Min kursiv. 
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händelse, menar Scalapino.283 Då är den fototextuella Händelsen – det vill säga, det 

svårbeskrivliga meddelande och undflyende teckenlogik som denna uppsats sökt inringa – 

också den paradoxala regim som ”försäkrar… konvergensen mellan de två serier som den 

traverserar, men just på det villkoret att det gör dem ändlöst divergenta”.284 I det seriella 

fototextverket blir konvergensen den mellan det ena och helheten, snarare än mellan 

temporalt och rumsligt, kognitivt och omedelbart, kodat och okodat eller text och 

fotografi. Om den minsta meningsbildande beståndsdelen förklaras som en händelse som 

är relativ både i förhållande till sig själv och till serierna sammantagna, överskrider dess 

logik hela systemet. Text och bild tillåts vara irreducibla, men förenas i det seriella i termer 

av singulariteter och tillfälliga gemensamma mått.  

      Denna ”paradoxala” organisering mellan text och bild får sägas sammanfatta alla de 

alternativa läsningar av relationen fotografi/poesi som denna uppsats genomfört. Det är en 

uppfattning som både stöds av Barthes ”vertikala” och Roudiez paragrammatiska läsningar 

och som inte behöver frånta texten och bilden deras traditionella funktioner. Det är inte en 

sammanblandning av text och bild, de har fortfarande sina funktioner intakta. Men den 

seriella formens uppställning av små, diskreta element gör själva läsningen till en händelse, 

så att också ”andra”, alternativa läsningsvägar blir oundvikliga. Att extrahera en sådan typ 

av läsning ur ett verk som The Tango är inte att fråga vad text och bild bör göra utan vad de 

kan göra; de är att ta dem var för sig, för vad de traditionellt sett har varit men lika mycket 

för vad den ”disjunktiva konjunktionen” låter dem föreslå varandra att vara. Det är att välja 

mellan att läsa ett textfragment som del av en poetisk strof som besjunger ett fotografi, 

eller som en enskild händelse i en fototextpoetisk serie. Valet står till det produktiva ögat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
283 Scalapino, ”Wall Hanging”, 51. 
284 Deleuze, Logic of Sense, 48. 
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Avslutning 

 

”Fotografiet är varken en målning eller… ett fotografi; den är en Text, det vill säga en 

komplex, synnerligen komplex, meditation över betydelsen”. 

 

   Roland Barthes (1977) 

 

Om kombinationen av fotografi och text är det ”första multimediadispositivet”, som 

Durand hävdat, borde det kunna säga något om de ”senare” dispositiv som omger oss idag. 

Enligt Durand tycks idag ”[b]ild och text […] [vara] förenade i den arkiviska indifferens 

som karaktäriserar multimedia; de är underkastade en och samma behandling som 

sammanför dem bortom allt som skilde dem åt”.285 I den meningen har den ”oändliga” 

relationen dem emellan eskalerat – de är mer oskiljbara än någonsin, samtidigt som 

sprickan eller gapet mellan dem hålls intakt. Nanoteknologins arkiviska serier av ”ettor och 

nollor” gör visserligen ingen större skillnad mellan text och bild i egenskap av information, 

men bild och text hålls fortfarande åtskilda i olika mjukvaruprogram, redigeringsverktyg 

och andra aspekter i datorns gränssnitt. Grundstoffet från det ”första” dispositivet hålls 

sålunda intakt även om variationsmöjligheterna i interaktionen har blivit avsevärt mycket 

större. 

      Enligt en omvänd logik kan också de senaste informationsteknologierna säga något om 

den enkla sammansättningen av fotografi och text. Om fototextpoesin säger de i första 

hand att sammansättningen förutsätter eller skapar en annan typ av läsare. Interaktivitet, 

ständiga återbruk av meddelanden och konstverk som är en öppen källkod i vilken 

betraktaren/läsaren kan ingripa – det är procedurer som alla kännetecknar de nya 

mediernas estetik. I denna intervention tar läsaren snarare plats inom verket än framför det, 

och blir mer av verkets likställda producent än dess underkuvade uttolkare. Att de digitala 

medierna ”immaterialiserar” text och bild må vara en lika problematisk som etablerad 

uppfattning. Men den betydelsefulla effekten av denna ”immaterialitet” är att vi istället 

betonar den materialitet som den mänskliga kroppen och sensoriet utgör. Medievetaren 

Mark B Hansen har exempelvis belyst den process av ”kroppslig inramning” (bodily 

enframing) som tillfälligt ”avslutar” den oavslutade process som utgörs av den digitala 

bilden.286 Medieteoretikern Lev Manovich hävdar något snarlikt när han säger att “nya 

                                                      
285 Durand, “Utan gemensamt mått?”, opag. 
286 Mark B Hansen, New Philosophy for New Media (Cambridge: MIT Press, 2004), 13, 49. 
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medier förändrar vår uppfattning om vad en bild är – eftersom de gör betraktaren till en 

aktiv användare”.287    

      I dessa utblickar mot de nya mediernas villkor belyses i ett slag denna uppsats två 

viktigaste aspekter: dels den ”oändliga” eller ”paradoxala” relationen mellan text och bild – 

deras samtidiga åtskillnad och korrespondens – och dels de nya läsningsstrategier/ 

produktiva läsare som fototextpoesin ger upphov till. För att börja med den senare, har 

min uppsats (som Jean-Luc Nancy) antytt att det är läsningen som gör en att en bild och 

text båda har förmågan att överta varandras uttryck – det är en dubbelhet som aktualiseras i 

läsningen.288 Det är också en specifikt estetisk konception av textbildproblemet. Men 

eftersom denna verbivisuella relatering mellan text och bild alltid är pågående och lika 

mycket konstituerar vår situation i en modern tillvaro, är det svårt att urskilja vad som är 

”avläsning” och vad som är ”inläsning”. Frågan är när och var som text blir text och bild 

blir bild. Det är läsaren som upprättar korrespondenser mellan text och bild, eller rättare 

sagt upprättar de nya beteckningsnätverk som den ”disjunktiva konjunktionen” föreslår; 

samtidigt kan vi inte tänka oss att läsaren som utför denna skapande läsning närmar sig 

kombinationen av text och bild på ett helt ”oskuldsfullt”, förbehållslöst sätt. Vår förståelse 

av text och bild är alltid sammanlänkad med vår tillvaro i vilken denna sammansättning är 

producerad, och som vi till och med själva företar när vi sätter ihop (fotar, klistrar in och 

kommenterar) ett fotoalbum, skriver en fotoillustrerad uppsats eller författar en annons – 

kort sagt, utför en fototextpraktik. Det är denna aspekt som gör fototextproblemet så 

intrikat – vi kan inte gå utanför vår egen uppfattning av det. På så vis kommer vi alltid 

behöva ställa frågan, vad fototextkombinationen egentligen är.  

      Läsningen av fototextpoesi måste därför bli både traditionell och paragrammatisk; vi 

läser text och bild enligt den logik som de vanligtvis används utifrån, och samtidigt gör 

poesins och fotografiets respektive abstraktionsgrad och inte minst deras interrelaterade 

presentation att en mer komplex sam-läsning blir nödvändig. Av de kulturellt etablerade 

koder som den traditionella relationen mellan fotografi och text utgör – vare sig de 

uppträder i tidningar, uppslagsböcker, konstantologier eller reklam – är fototextpoesin en 

”kreativ felanvändning”, för att ånyo tala med Leon Roudiez. Antingen den poetiska texten 

framhäver en visualitet, polysemi hos sig själv eller helt enkelt vägrar upprätta förbindelser 

med någon aspekt i bilden, belyser den att språket inte enbart behöver ha en beskrivande, 

bestämmande relation till bilden. Det är när boksidan på detta sätt öppnats mot ett 

oregelbundet spel mellan text och bild som de essentiella kategorier verbalt och visuellt kan 

                                                      
287 Lev Manovich, The Language of New Media (Cambridge: MIT Press, 2001), 183. 
288 Nancy, ”Distinkt oscillation”, opag. 
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överskridas – till förmån för nya läsningar som betingas av fototextsammansättningen. Vad 

jag dock velat visa i uppsatsen är att de traditionella rollerna för text och bild och de 

dualistiska konstellationer som de ingår, ändå alltid finns kvar. Dualismen mellan en 

syntaktiskt, linjärt läsbar text och en indexikal och simultan bild, snarare relativiseras än 

upplöses. 

      Var detta redan från början ett omöjligt projekt, att ta sig an förhållandet mellan 

fotografi och poesi? Knappast. Ett ”paradoxalt” projekt? I allra högsta grad. För det enda 

attribut som förbehållslöst tycks kunna tillskrivas relationen mellan text och bild – som den 

sett ut i den långa teoretiska historia vi följt och i de fototextverk vi betraktat i denna 

uppsats – är denna paradoxala interferens mellan dem. Som varken kommensurabla eller 

åtskiljbara, varken tänkbara med eller utan varandra är text och bild lika ”oändligt” 

relaterade till varandra hos Paragone som hos Rancière. Anspelningen på Laokoön i det 

avslutande kapitlet här ovan – att fototextpoesins händelseschema sträcker ut Lessings 

begränsning av vad konsterna bör göra till vad de kan göra – visar på de trådar som löper 

genom den estetiska historien för denna relation. Att avgränsa bild och text, och samtidigt 

medge inneboende motsägelser i denna avgränsning, det är det relativa förhållande som 

mötet ännu inte lyckats komma runt. Denna uppsats har sökt visa att dualismerna är vår 

”nödvändiga fiende” i förhållandet mellan poesi och fotografi, som finns kvar även när 

man talar om överskridande kategorier som helhet och del, ömsesidig korrespondens och 

skillnad eller – som ett slags poststrukturalistisk Laokoön – om det ”oändliga”, irreducibla 

gapet mellan dem. 

      Kanske är denna uppsats därför mer av en textbildproblemets eller fototextrelationens 

teorihistoria, än en uttömmande studie över fototextpoesins särart som konstnärlig form. 

Kanske låter sig den senare inte reellt utmejslas inom ramarna för en kritisk skrift av detta 

slag eller omfång. Vad jag likväl velat uttrycka med de fototextexempel som denna uppsats 

inrymt, är att det är alla de dynamiska eller mångtydiga aspekter av fototextpoesins form 

som kanske bäst tangerar och lyfter fram de frågor som denna estetisk-filosofiska diskurs 

ställer. Vad är det sägbara, det sebara? Vad skiljer ordets mening från fotografiets? Är 

förhandlingar över sprickan mellan dem ens tänkbar? Det är frågor som jag ställde i 

inledningen. Men som denna uppsats visat, är det egentligen frågor som ställs av 

fototextverket själv – i en ”synnerligen komplex meditation över betydelsen”. 

      Kommer fotografi och text att upprätta nya konventioner för sin relation, i en avlägsen 

framtid vars villkor dikteras av de nya mediernas teckenlandskap? Stundar nya 

fototextgrammatiker? Oavsett svaret kommer säkerligen även de ”okonventionella” 
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läsningar mellan fotografi och poesi som denna uppsats intresserat sig för att bli 

standardiserade, nivellerade och ropa efter nya sätt att besvara frågan: hur förhåller sig ett 

fotografi till en text, och en text till ett fotografi? Denna uppsats är inte ett svar på denna 

fråga så mycket som uppmärksam på själva frågan och dess spännvidd. Det är 

uppmärksamheten inför en relation som är överallt, men vars former ändå inte låter sig 

avtecknas innan de åter bytt skepnad. Det vilar om inte annat en känsla av ofullständighet 

över denna uppsats; nya frågor fortsätter att uppstå, ständigt nya kombinationer av 

fotografi och poetisk text gör sig gällande. Vad som likväl har sagts är att det är 

fototextpoesins dynamiska, komplexa och inte sällan självrefererande framställningsformer 

som aktualiserar ett sätt att tänka kring själva mötet idag. Ett tänkande som bevarar 

dualismerna, men samtidigt betraktar dem som oavbrutet invävda i supplementära figurer 

som aktualiserar temporära möten på flera läsningsnivåer samtidigt. Det är med andra ord 

ett tänkande som på nytt erkänner att text och bild verkligen utgör en ”oändlig” relation. 

Kanske räcker det med att säga att det är denna relation, mer än någon annan, som 

hemsöker fototextpoesin för att oavlåtligen iscensättas. 
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