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This study critically reviews four works of the artist Joanna Rytel with the intention to find out if 

and how she is provocative. In order to do that I have studied the reactions on these works, mainly 

through press material, which differs from letters to the editors and comments posted on discussion 

forums that's also been used.  My conclusion is that Rytel provokes not just because of her choice of 

subject,  but  because  of  her  concept  of  'art'  doesn't  agree  with  the  general  public's,  i.e.  'art'  is 

supposed to be something merely beautiful. The journalists sometimes seems provoked by Rytel's 

ability to draw attention and have claimed that to be her main aim.
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Inledning

“Det är så satans infantilt.“1 

Att  konstrecensenter  tar  till  svordomar  hör  till  ovanligheterna.  Men  när  Joanna  Rytel  visade 

videoverket  “Att  tänka  tankar  man inte  vill  tänka”  på  sin  första  separatutställning  hos  Natalia 

Goldin Gallery i Stockholm våren 2005 drevs åtminstone en skribent till denna grad av upprördhet. 

Alla kritiker tog inte till lika kraftfulla ord, men flera uppskattade inte verket vars tanke var just att 

tvinga  betraktarna  att  rannsaka  sig  själva  och  sina  fördomar.2 Efter  en  krönika  av  Rytel  i 

Aftonbladet året  innan,  som bar  rubriken  “Jag  tänker  aldrig  föda  en  vit  man”  reagerade  även 

allmänheten på Rytels verbala frispråkighet.3 En insändare skrev: “Joannas utspel är fullt av rasism. 

Om du nu  hatar  vita  män så  mycket  så  är  det  väl  bättre  att  du  flyttar  till  Afrika,  Asien eller 

Latinamerika där du slipper dem, varför du är kvar här är en gåta.”4 

Samtidigt är det inte ovanligt att en ung konstnär av journalister och andra textförfattare hyllas 

som “provokativ” utan en egentlig underliggande argumentation. Ofta blir begreppet “provokativ” 

ett epitet som föräras en ung konstnär, men samtidigt något som bara nämns i förbifarten, som i 

pressmeddelandet  för  Norrköpings  filmfestival  Flimmer 2005,  där  bland  andra  Rytels 

Djurperformance visades.5 Andra  journalister  gräver  istället  i  begreppets  egentliga  betydelse. 

Håkan Lindgren skriver i kulturtidskriften Agamemnon att den nutida, kulturella provokationen är 

vår  tids  l'art  pour  l'art.  Han  jämför  den  med  en  pepparkaksform:  “Den  kräver  lika  mycket 

intelligens att använda som en kakform och är ungefär lika samhällsomstörtande”.6

Men det krävs också mod bara för att vara konstnär – att ta sig rätten till ett eget uttryck, visa upp 

och ställa ut, och på så sätt lämna ut en del av sig själv till bedömning. Det är ingenting Rytel, med 

sina performances och smycken i form av aborterade foster, tycks ha några problem med. Vid en 

första anblick tar hon sitt konstnärliga uttryck ännu längre, och jobbar ständigt i vissa gränsområden 

utan att låta sig störas av den kritik som följer. Efter aktionen emot Fröken Sverige-finalen som 

utfördes tillsammans med Fia-Stina Sandlund 2001, uppmanades hon av en kvällstidningskrönikör 

att  istället  ägna  sitt  politiska  engagemang  åt  några  som  verkligen  behövde  det,  nämligen  de 

afghanska, förtryckta kvinnorna. Detta anser jag är ett exempel på en motreaktion, något som kan 
1 Klingspor, Agneta, Expressen, 19 april 2005
2 Aschenbrenner, Jenny,  Dagens Nyheter, 25 april 2005
3 Rytel, Joanna, Aftonbladet, 11 april 2004
4 Sign. “Stavros, greken”, Aftonbladet, 19 april 2005
5 “Idag går Joanna på Konstfack och skapar film som är lika personlig som provokativ.“ Pressmeddelande från 

filmfestivalen Flimmer, http://www2.kultur.nu/pub/pub200_5.asp?art_id=4771, hämtad 26 december 2005
6 Lindgren, Håkan, tidskriften Agamemnon, http://www.agamemnon.se/Essaer/InteProvokation.html, hämtad 15 

november 2005
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definiera provokationen. Men på den direkta frågan om Rytel medvetet vill provocera svarar hon 

istället att det är hon själv som är provocerad av “normer, regler och orättvisor i samhället”, och att 

hennes konst bara är en produkt av den provokationen.7 

Men är det fortfarande möjligt att provocera på samma sätt som tidigare skett? Om så är fallet, 

på vilket sätt görs det? Är det inte så att den “autentiskt” provokativa konsten är beroende av ett 

samhälle med en mer konservativ och strängare syn i frågor om moral och där samhället också gör 

större inskränkningar på den personliga integriteten överlag? Varken den svenska konstscenen där 

Rytel  är  aktiv,  eller  landet  Sverige  faller  in  under  den  beskrivningen.  Sverige  måste  snarare 

definieras  som  ett  sekulariserat  västerländskt  land  vars  öppenhet  lockar  hit  mindre  tursamma 

individer som flyr från just auktoritära maktförhållanden. 

Men trots den relativa öppenheten finns det normer vars gränser oliktänkande känner av. Vilka 

reaktioner väcks när yttrandefriheten utnyttjas, och görs till en fråga med både förnuft och moral 

som grund? Hur ska man förhålla sig till Joanna Rytel och hennes konst? Hur kan man tolka den, 

och hur har den blivit tolkad? Uppsatsen syftar inte till att avslöja den egentliga intentionen bakom 

de verk den tar upp, intresset ligger snarare i att försöka hitta ett förhållningssätt till konsten, en 

tolkningsmetod som tar avstamp i, och undersöker, äldre och liknande typer av konst.

Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka och kritiskt granska ett avgränsat antal verk ur Joanna Rytels 

konstnärskap med fokus på det eventuella gränsöverskridandet för att urskilja  om  och  vad det är 

som är provokativt, och hur detta ter sig.

Detta kräver en definition av provokationen, som samtidigt syftar till att finna en metod för att 

definiera konstnären och hennes handlingar. Är hon orädd och gränsöverskridande, eller bara naiv? 

Handlar det egentligen om ett effektsökeri, där uppmärksamheten är det yttersta målet? Vilka är 

egentligen gränserna, och vem sätter dem? Handlar det kanske om samhälleliga tabun? Om Rytel 

nu  överskrider  gränser,  på  vilket  sätt  sker  det?  Vilka  är  det  som reagerar,  och  hur  skiljer  sig 

reaktionerna emellan konst- och kulturetablissemanget och det övriga samhället? 

7 Joanna Rytel i intervju av Nyberg, Karl, Kritisk synvinkel på konst, http://sarts.blogspot.com/2005/05/intervju-med-
joanna-rytel.html#i1115289465, hämtad 26 december 2005
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Genom  att  besvara  dessa  frågor  ska  jag  genomföra  en  fallstudie  som  undersöker  kausala 

samband,  vilket  faller  sig  naturligt  då  det  framförallt  rör  sig  om verkens  reception.  På  så  sätt 

undersöker jag provokationen i ett par utvalda verk av Joanna Rytel och hur mening uppstår i dessa 

– vad det är som gör dem provokativa. Ett förslag till en tolkningsmetod för dessa utvalda verk 

konstrueras samtidigt som jag försöker att sätta in konstnären i en historisk tradition av provokativ 

konst.

Metod

En kritisk granskning av utvalda verk ur Joanna Rytels konstnärskap ska genomföras. Verken ägnas 

en utförligare presentation, analyseras och problematiseras.  Dessutom analyseras olika typer av 

respons,  främst  massmedial  sådan,  som  verken  erhållit  med  syftet  att  klarlägga  graden  av 

provokation som de kan ha framkallat. Det blir därmed en receptionsstudie där jag undersöker de 

kausala banden mellan konstverk och respons.

Verken ställs  även emot andra verk ur liknande konstnärskap som berör  liknande teman, är 

sprungna ur liknande motiv och som erhållit jämförbar uppmärksamhet. Detta sker med intentionen 

att spåra gemensamma nämnare när det gäller provokation och allmän uppmärksamhet, och kan på 

så sätt bidra till ett försök att utröna provokationens mekanismer och hur de kan och har utnyttjats.

Ett  par  förklarande  definitioner  kan  vara  på  sin  plats  såhär  i  inledningen.  Termen  “tabu” 

härstammar ifrån polynesiskans t apu vilket representerade något som av moraliska eller religiösa 

skäl skulle undvikas.8 Nuförtiden är dess europeiska och konstvetenskapliga innebörd framförallt 

relaterad till närmast förbjudna företeelser, och jag kommer hädanefter att använda begreppet utan 

att mer ingående undersöka varför och hur det jag beskriver är tabu, då den diskussionen inte tillför 

något till uppfyllandet av syftet.

Begreppet “fetischism” har sitt  ursprung i vad portugisiska köpmän kallade de amuletter och 

rituella föremål de hittade på Afrikas västkust: feticio.9 Därur kom fetisso, 

en hybridform som föddes i kölvattnet av en ekonomi som sakta men säkert globaliserades och som 
fungerade som en förmedlande instans i det oberäkneliga utbytet av varor och symboler längst kusterna 
där oförenliga europeiska och afrikanska värdesystem möttes för första gången.10

Nationalencyklopedin  uppmärksammar missuppfattningen som kan förklara dagens innebörd,  då 

européerna trodde att det var dessa föremål i sig som tillbads.11 I  SAOB definieras begreppet som 

8 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=323498, hämtad 12 december 
9 McClintock, Anne, “Den kvinnliga fetischismens återkomst och fiktionen om fallos” ur Arrhenius, Sara (red.) 

Feministiska konstteorier, 2001, Stockholm, s 170.
10 Citerat efter ibid.
11 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=168727, hämtad 27 december
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“visst slag av sexuell perversitet”, med ett tillägg i form av ett citat ifrån  Medicinsk månadsrevy 

1897:  “Fetischismen är  en  slags  erotisk  symbolism”,  och  det  är  efter  den  definition  begreppet 

kommer att användas i denna uppsats.12

Material 

De  fyra  verk  som  kommer  tas  upp  är  valda  med  hänsyn  till  dess  mediala  mottagande  och 

genomslagskraft. Eftersom texten kommer att röra sig kring frågor om provokation, reaktioner och 

respons blir dessa komponenter hos verken viktiga för uppsatsens analys. Verken är också valda 

efter typ av medial respons: det första, där det rör sig om aktion/performance, skapade rubriker i 

flera kvällstidningar på plats utanför kultursidorna, ett massmedialt utrymme som också utnyttjades 

av konstnärerna själva. Där finns det mycket att hämta för en studie av denna typ. Det andra verket 

är ett videoverk som visats i flera olika sammanhang och vars tema på flera sätt kan sägas vara 

typiskt för konstnären,  men vars effekt i  media dock existerar, men inte är  jämförbart med det 

första. Ett tredje verk, i  form av en webbplats, är än mer anonymt men fortfarande omnämnt i 

intervjuer och kortare notiser. Det fjärde, ett videoverk vilket också är det verk som är närmast i tid, 

blev föremål för flera skarpa recensioner, vilket också måste anses vara intressant för uppsatsens 

syfte. 

 Ingen tidigare forskning har gjorts om Joanna Rytels konst, därmed  finns det ingenting för 

denna  uppsats  att  förhålla  sig  till  i  det  avseendet.  Eftersom  det  till  viss  del  rör  sig  om  en 

receptionsstudie kommer framförallt recensioner och andra texter, oftast ur dagspress, om verken 

och  konstnären  att  användas.  En  allmänhet  kommer  att  representeras  genom  insändare  till 

dagstidningar och inlägg på webbaserade diskussionsforum.

När det gäller försöket att sätta in Rytel i en tradition av provokativ konst kommer uppsatsen 

framförallt  att  försöka spåra  de  avantgardistiska  tendenserna,  då med hjälp  av  Håkan Nilssons 

avhandling  Clement Greenberg och hans kritiker,  liksom konsthistoriker som Peter Bürger, Hal 

Foster och Renato Poggioli. Även andra texter om kulturell provokation kommer att konsulteras 

under arbetets gång.

12 Svenska akademins ordbok på Internet, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, hämtad 18 december.
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Avantgardet och provokationen

Definitionen av det provokativa

Vad är då en provokation, och vad utmärker den? Ordets etymologiska betydelse kan enligt SAOB 

spåras i det ursprungliga uttrycket på latin, provocatio, där pro betyder “fram”, och vocatio betyder 

“kalla”,  vilket  således  ger  kombinationen  “framkalla”.  Enligt  Nationalencyklopedin har  ordet 

samma betydelse på latin som när vi använder det på svenska: en “provocerande handling” vilket i 

sig definieras som att “genom utmanande handlande framkalla viss motreaktion”.13 Denna handling 

behöver dock inte vara medveten.

Konst  i  allmänhet kan fortfarande provocera enskilda individer.  Det  kan handla om vilken 

inställning  man  har  till  den,  vad  man  förväntar  sig  att  få  se  och  uppleva  när  man går  till  en 

konsthall.  Ofta  beror  det  också  på  den  egna  definitionen  av  konstbegreppet.  I  ett  svar  till  en 

insändare i Borlänge Tidning kommenterar en ledamot av kommunens kulturnämnd det faktum att 

konst som enligt insändaren uppfattats som provokativ visats på det kommunala biblioteket med att 

han i princip håller med om att ingen ska påtvingas provokativ konst, samtidigt som han ser det som 

problematiskt: “Dessutom återstår den känsliga frågan om vem som ska avgöra vilken konst som är 

tillräckligt förargelseväckande för att motivera en sådan åtgärd.”14  Problematiken i definitionen av 

provokativ konst finns alltjämt där. Men följer vi Nationalencyklopedins definition måste det sägas 

att konst visst fortfarande kan provocera, med ett  exempel i  nyss återgivna kommentar där den 

ursprungliga insändaren  ansåg att  konst  bara  ska  vara  vacker,  ett  kriterium vilket  den  aktuella 

utställningen enligt honom inte uppfyllde. Istället är frågan om i vilken utsträckning provokationen 

faktiskt fungerar en frågeställning med större relevans. Det är företrädesvis där utvecklingen har 

skett det senaste decenniet.

I en essä i kulturtidskriften Agamemnon skriver kulturjournalisten Håkan Lindgren om att den 

provokativa konsten inte längre finns kvar i samma utsträckning eller form som den tidigare gjort. 

“Det stränga gamla artonhundratalets konventioner, som hindrade folk från att leva, skriva och måla 

som de ville, har rasat ihop och förmultnar nu i jorden sedan lång tid tillbaka.” Han menar att de 

vedertagna normer och lagar som rådde under exempelvis artonhundratalet på ett helt annat sätt 

uppmanade till provokation än vad dagens, mer öppna västerländska samhälle gör. “Då räckte det 

med att vara mänsklig för att uppfattas som provokatör – att försvara konst, poesi och kärlek utan 

äktenskapstvång – nu måste man göra sig omänsklig för att kunna provocera.”15 

13 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O288197, hämtad 19 
december 2005 

14 Gossas, Nils, Borlänge Tidning, 29 september, 2005
15 Lindgren, hämtad 2005.
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Den ökade valfriheten och nonkonformismen i samhället har gjort det mer öppet och samtidigt 

bidragit till ett svårare klimat för provokationen. I ett alltmer sexualiserat västerländskt samhälle 

upprör till exempel inte nakna människokroppar eller andra sexuella referenser i konst på samma 

sätt som de gjorde för hundra år sedan, när kyrkan hade en starkare ställning och den allmänna 

moralen såg annorlunda ut. Dessutom var kyrkans utgångspunkt annorlunda då, med tanke på att 

åtminstone den svenska kyrkan nu kan anses vara uppdaterad och mer modern på många håll. Men 

här kommer också de individuella reaktionerna att spela en särskild roll när man tittar närmare på 

dem: de grupper som representerar en mer konservativ ståndpunkt provoceras lättare av något som 

kan kännas näst intill vardagligt för en konsument av modern populärkultur.

Det polemiska avantgardet

Den moderna konsten bygger till en markant del på provokation, framförallt genom det som skulle 

att komma kallas avantgardet. Avant betyder “före” och garde står för “vakt”, och avantgarde var 

benämningen  på  den  militära  trupp  vars  uppgift  var  att  föregå  huvudstyrkan.16 Enligt 

Nationalencyklopedin kan begreppet definieras som “inom konst, litteratur, musik, film och andra 

kulturområden en kollektiv benämning på nyskapande, ofta experimentella konstnärer, författare 

etc.  Avantgardism  är  den  gemensamma  benämningen  på  de  nyskapande,  ofta  experimentella 

kulturyttringarna.”17  Förutom  detta  synsätt  där  begreppet  representerar  konstens  samtida  och 

framåtsträvande  spjutspets  finns  framförallt  två  andra,  olika  definitioner  av  avantagardet;  ett 

politiskt och ett estetiskt.

Enligt Håkan Nilssons avhandling  Clement Greenberg och hans kritiker består den markanta 

skillnaden mellan dessa två i  dess relationer  till  den konsthistoriska traditionen.18 I  det  (tidiga) 

politiska avantgardet, som Nilsson kallar kontra-diskursivt, är syftet att bryta med konsthistorien 

och traditionen samtidigt som man är kritisk emot konsten som instution. I det (senare) estetiska 

avantgardet fortsätter man denna tradition för att “rädda konsten”, av formalistiska och estetiska 

skäl.  Med  en  hänvisning  till  konstteoretikern  Peter  Bürger  konstaterar  Nilsson  att  exempelvis 

sextiotalets konstscen, trots sina attacker på konsten som institution, inte kan vara sant avantgarde 

(politiskt avantgarde) eftersom avantgardet inte kan vara levande och tradition samtidigt. Bürger har 

istället  valt  att  kalla  detta  neo-avantgarde,  då de har  liknande syften men en något  modifierad 

agenda. Bürger har å sin sida blivit kritiserad för en romantisk syn på det historiska avantgardet, 

något som kan komma att vara ett hinder för samtidskonsten.
16 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=121052, hämtad 9 december 

2005
17 Nationalencyklopedings Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=121053, hämtad 9 december 

2005
18 Nilsson, Håkan, Clement Greenberg och hans kritiker, 2000, Stockholm, s 31.
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Bürgers narrativ om direkt orsak och verkan, av ett urmodigt före och efter, om ett heroiskt förflutet och 

en farsartad repitition, håller inte längre. Många av oss rekapitulerar detta narrativ utan att ge det så 

mycket eftertanke – men med stor nedlåtenhet gentemot den samtida konstens möjlighet.19

Andra konsthistoriker som Thierry de Duve har uppmärksammat avantgardismen som en typ av 

strategi, där utanförskapet tillskansas medvetet eftersom man sett  historiskt att det  i många fall 

betalar sig då konstnären etablerats i den institution hon först attackerat.20

En  omfattande  diskussion  med  olika  ståndpunkter  finns  således  kring  definitionen  av 

avantgardet.  Denna  uppsats  ska  framförallt  att  diskutera  Rytels  konst  jämte  avantgardet  i  den 

betydelsen som jag först var inne på: för att avgöra hur nyskapande och experimentell den är, och se 

till om eller hur hon bryter med traditionen. 

Vilka konstgrupperingar som ryms under begreppet “avantgarde” beror alltså på vem man frågar. 

Enligt  Renato  Poggioli  kan  vi  åtminstone  räkna  in  futurister,  dadaister,  och  surrealister  i  det 

historiska avantgardet.21 Under det tidiga 1900-talet spelade dessa en stor roll för modernismens 

uppkomst och definition, och de gemensamma nämnarna var att ifrågasätta de rådande normerna. 

De italienska futuristerna, som gillade det nya, snabba och tekniska, ville riva all gammal arkitektur 

till förmån för industrialiserade storstäder och stora vägar. På så vis blev den aktiva rörelsen och 

tekniken  viktiga  delar  i  deras  konst,  som i  målningen  Abstract  Speed  the  Car  has  Passed av 

Giacomo Balla från 1913. Dadaismen utmanade idealen genom att vända på konstbegreppet och 

ifrågasätta  värde  och  originalitet  när  de  använde  “ready-mades”,  som  Marcel  Duchamps 

prefabricerade  pissoar  Fountain från  1917.  Inspirerade  av  Freuds  psykoanalys  strävade 

surrealisterna efter ett ocensurerat uttryck av människans omedvetna, med konsten som medium. 

Meret  Oppenheim kombinerade  1936  slipprigt  porslin  med  tjock  gasellpäls  i  Le  Déjeuner  en 

fourrure, ett verk som tack vare sin popularitet ofta fått representera surrealismen.

Presentation av Joanna Rytel

Vidare skriver Nilsson “...få saker legitimerar estetisk innovation såsom en skandal.”22 Detta är 

något jag kommer att titta på hos Rytel, då hon vid flera tillfällen valt att verka i en offentlig miljö. 

 Joanna  Rytel  föddes  1974  i  Warszawa,  Polen  och  kom  1982  till  Sverige.  Efter  ett  år  på 

Högskolan för fotografi och film i Göteborg gick hon på den tvååriga förberedande konstskolan 

Domens  Konstskola,  också  den  i  Göteborg.  Därefter,  1999,  blev  hon  antagen  till  Konstfack  i 

19 Foster Hal, “Det verkligas återkomst – avantgardet inför sekelskiftet” ur Sandqvist, Tom (red.) Avantgardet, 2000, 
Göteborg.

20 Nilsson, 2000, s 38.
21 Poggioli, Renato, the Theory of the Avantgarde, 1968, Cambridge, Massachusetts.
22 Nilsson, 2000, s 38.
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Stockholm där  hon studerade till  och  med 2004.  2000 bildade  hon tillsammans med Fia-Stina 

Sandlund  performanceduon  Unfucked  Pussy,  som  framförallt  genomförde  spoken  word-

uppträdanden  med  feministisk  prägel,  men  som  är  mest  kända  för  den  så  kallade 

“gubbslemsaktionen” då de attackerade en direktsänd Fröken Sverige-final. Andra aktioner utfördes 

emot luciafirandet på Skansen i Stockholm 2001, tidningen Café och TV3.23 Med denna bakgrund 

får man inte glömma att skandalen också kan vara ett problem för avantgardet, då det kan verka 

som att effektsökeriet blir huvudmålet eftersom det i sig genererar en etablering av konstnären i den 

kontext hon först verkar attackera. “Vad som är sant avantgarde kommer till sist att handla om hur 

genuint menat det är.”24

Att skriva manifest är också en typ av tillskansande av offentligt utrymme som framgångsrikt 

utövats av historiska avantgardister, men som även förekommit hos Rytel. I april 2004 deklarerade 

hon  till  exempel  i  Aftonbladet att  hon  aldrig  tänkte  föda  en  vit  man,  varpå  hon  staplade  upp 

kriterierna för ett “gubbslem”.25 

Framförallt har makt och moral varit två återkommande, viktiga motiv i Rytels konst. Allt görs 

ur en feministisk vinkel, och flera gånger tar hon upp relationer. Dessutom förekommer levande 

djur ofta i verken. Själv har hon talat om tre olika delar i sin konst: den feministiska, den som 

behandlar relationer, och den som inbegriper djur.26 Men en annan viktig beståndsdel här är den 

sidan som inte räds gränsområdena, den sidan som tilldrar konsten uppmärksamhet och som i vissa 

fall upprör.

Rytel  har blivit uppmärksammad för videoverket  Djurperformance från 2001 där hon dansar 

inför djur. Ytterligare ett videoverk, Då tar jag din katt, behandlar moraliska teman gestaltat mellan 

människa och djur. Men kanske ännu starkare reaktioner kom efter verket  Glada abortbarn som 

visades på Liljevalchs vårsalong 2005. Det bestod av en smyckesserie i modellera där ringarna, 

örhängena  och  halsbanden  föreställde  aborterade  foster.  Den  andra  delen  av  verket  var  en 

performance på konstmässan i Sollentuna där Rytel firade sina aborterade fosters “födelsedagar” 

med tårta och ballonger. 

På grund av uppsatsens begränsade omfång kan inte alla verk tas upp för granskning, och de som 

blivit utvalda kan ses som represententer för de olika teman som återkommer i Rytels konst.

23   enl Rytel, Joanna och Sandlund, Fia-Stina, Aftonbladet, 26 februari 2002
24 Nilsson, 2000, s 38.
25 Rytel, 2004.
26   Björk, Daniel, Dagens Nyheter, 24 april 2003

11



Verkbeskrivning

De verk som kommer analyseras är fyra till antalet och representerar olika delar av Joanna Rytels 

konst. De är också valda på grund av hur de blivit mottagna i media, vilket är skiftande i omfång 

och  typ.  Aktionen emot  Fröken Sverige-tävlingen 2001 visar  på  den  aktivistiska  sidan  och  de 

feministiska motiven hos konstnären. Djurperformance från samma år behandlar indirekt frågor om 

moral,  genom att  ta  upp djur  på  ett  mer  direkt  sätt.  Den internetburna  Abortkyrkogården som 

premiärvisades påskafton 2003 visar ett annorlunda grepp på abortfrågan. Videoverket  Att tänka 

tankar man inte vill tänka  (2004) rör frågeställningar om rasism och tabun. Dessa olika exempel 

krävs för att kunna jämföra Rytels konst med snarlika verk, för att på så sätt se hur provokationen 

fungerar, men också för att kunna placera in henne i en historisk tradition av avantgardistisk konst. 

I verkbeskrivningarna och analyserna av dem kommer jag att använda mig av ett strukturalistiskt 

upplägg. Man kan tänka sig en tudelad spelplan där konsten kan placeras in, där det vänstra fältet 

står för konservativ tradition och det högra för experimentellt eller nyskapande avantgarde. De olika 

parametrar  som  ska  användas  för  denna  inplacering  är  också  de  fyra  till  antalet.  Den  första 

parametern är ämne/motiv, och den rör de bakomliggande tankarna och syftet med konsten, då den 

andra tar upp konstarten, uttryckssättet eller det medium som används.  Plats/rum innehåller fakta 

kring var konsten befinner sig eller verkar, och respons ser till framförallt den mediala, men ibland 

också en mer allmän typ av respons. Detta upplägg kommer vara användbart när jämförelserna 

mellan Rytels konst och annan konst sker, eftersom det på så sätt blir lätt att ser var konstverken 

ligger i förhållande till varandra.

En av de två motpoler som är grunden för hela detta strukturalistiska upplägg är det traditionella, 

där  jag  tänker  mig  det  befästa  konstbegreppet  av  den  äldre,  traditionella  typen:  exempelvis 

målningar på ett konstmuseum. Det är något som får stå för både en traditionell typ av konstart, 

liksom en  i  konstsammanhang traditionellt  plats/rum.  En  traditionell  respons  kan  då  vara  en  i 

dagspress publicerad recension av detta verk. Ämne/motiv är något mer problematiskt att utröna 

som traditionellt, men här finns liksom i alla jämförelser en betydelsebärande skillnad: där det finns 

ett  syfte  eller  ett  tydligt  försök att  uppröra,  riva gränser  eller  behandla ämnen som anses som 

okonventionella måste det definieras som en avantgardistisk typ av konst snarare än en traditionell. 

Enligt Poggioli är nihilism och antagonism två av de fyra viktigaste huvuddragen hos avantgardet, 

där de representerar en omvälvning av olika värden respektive en stark motkraft gentemot både 

betraktare  och  traditionalism.27 Däremot  går  inte  idag  att  till  exempel  försöka  ifrågasätta 

konstbegreppet utan att göra det i dadaisten Duchamps anda, att förkasta den äldre konsten utan att 

bli jämförd med futuristerna, och så vidare. Det har det nu gått en lång tid sedan de första avant-
27 Poggioli, s 30 & s 61.
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gardisterna  var  verksamma,  vilket  har  gett  oss  en  avantgardistisk  tradition.  Problematiskt,  kan 

tyckas, men det ska det inte vara här eftersom jag definierat motpolerna och använder mig av dem i 

enlighet med mina definitioner. 

Fröken Sverige-attacken

Hallå, alla gubbar, vi hatar denna tävling. Är ni kåta nu, eller? Vi har glädjen att meddela att alla gubbar 
härinne har vunnit ett års medlemskap hos viktväktarna. Och till Ernst Billgren vill vi säga: du är en skam 
för samtidskonsten.28

Unfucked  Pussy  fick  i  mars  2001  genom kontakter  tag  på  två  VIP-biljetter  till  TV3:s  direkt-

sändning av Fröken Sverige-finalen, där de genomförde sin omtalade “gubbslemsaktion”.29 Under 

slutet  av  skönhetsgalan,  när  vinnaren  strax  skulle  koras,  sprang  de  upp  på  scenen  framför 

kamerorna, vecklade ut en banderoll med texten “Gubbslem” och påbörjade ett försök att läsa upp 

en av sina texter, specialskriven för tillfället och citerad ovan. Megafonen som de hade med sig var 

för tung att släpa upp på scen, och de överfallsalarm som enligt planerna skulle utlösas kom aldrig 

igång, men självklart lockade de till  sig all uppmärksamhet ändå. De blev hastigt nedslitna från 

scenen och utslängda ur lokalen. I dagspressen dagen efter tog de tillvara på utrymmet som ägnades 

dem efter aktionen och proklamerade sitt syfte. Intentionen var att få betraktarna att reflektera över 

sina åsikter gällande könsroller och skönhetsideal. “Tjejer uppmanas att konkurrera i stället för att 

stötta varandra, det är sjukt”, sa Rytel till Expressen. 30

Att  på detta  sätt  tillskansa sig  medialt  utrymme i  konstens namn måste  anses kräva en viss 

planering om syftet ska kunna uppfyllas. Syftet, så länge det inte är att få uppmärksamhet bara för 

uppmärksamhetens skull, blev kanske inte helt tydligt efter aktionen. Att betraktarna fullt ut förstår 

aktionen/verket behöver kanske inte alltid vara en parameter som allmänt krävs för att definiera god 

eller lyckad konst, men just i detta fall där verket till så stor del handlar om uppmärksamhet och en 

önskan om en reflektion över de egna åsikterna och värderingarna hos betraktarna, måste syftet nå 

fram för att verket ska fungera. Därför kan det vara intressant att fundera över hur detta utrymme 

användes.

Under den korta tid då de två konstnärerna tog plats på scenen till och med det tillfälle strax 

därpå då de blev bortförda därifrån hann inte mycket sägas. Den text som var tänkt att läsas upp 

blev aldrig fullständigt uppläst, och förvirringen verkar ha varit större än publikens intresse för det 

politiska budskapet. Vinnaren av Fröken Sverige-tävlingen vittnade senare om att hon först efteråt 

28 Citerat efter Kriisa, Lennart, Expressen, 19 mars 2001
29 Johansson, Linna, Bleck, nr 1, s 12, 2003
30 Kriisa, 2001
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förstått att händelsen varit “på riktigt”, av henne uppfattades det hela först som ett skämt.31 Det är en 

anledning till att man kan säga att det som skedde efter det att själva aktionen ägt rum i tv-studion 

är av större betydelse för detta verk. Skandalsugna nöjesreportrar från kvällstidningarnas nöjessidor 

intervjuade konstnärsduon och rapporterade hängivet och lika plikttroget ifrån galan, med artiklar 

som endast handlade om “attacken”, i  vilka represententer för alla berörda parter hördes för en 

kommentar.  Det  var  först  nu  det  egentliga  arbetet  med  ett  klargörande  av  syftet  och  ett 

förtydligande av budskapet startade. Något, som tidigare nämnts här, var så betydelsefullt för just 

detta verk.

Bild 1. Aktionen mot Fröken Sverige-finalen 2001. Publ i Aftonbladet, 18 mars 2001. Foto: Ulf Höjer.

En studie av texten som var tänkt att läsas upp under aktionen skulle ha varit av större intresse  om 

detta nu hade genomförts på ett fullständigt sätt. Eftersom det nu inte var fallet väljer jag endast 

nämna  den  kort.  Dess  ton  är  snarare  raljerande  än  vad  den  i  sin  helhet  syftar  till  en  bredare 

förståelse  för  aktionens  motiv.  Det  enda  som  av  upphovsmakarna  nämns  i  förklaringen  av 

intentionen och som också går att spåra i denna text är det uttryckta ogillandet för tävlingsformen, 

inget annat.  Utöver det består  den av personliga åsikter och förlöjliganden, som den fråga som 

används för att understryka den första åsiktsåtergivelsen. 

Aktionen fick  som synes  ett  stort  medialt  genomslag,  något  som möjligtvis  bidragit  till  det 

faktum att dess mål, Fröken Sverige-tävlingen, blivit allt mindre uppmärksammad, och inte längre 

visas på TV. I en intervju i Dagens Nyheter något år senare kommenterade Rytel detta: “...tävlingen 

har ju blivit nästan osynlig nu. /.../ Det är mer pinsamt att skriva om den i medierna. De vill inte 

31 Abrahamson, Lisa, Aftonbladet, 18 mars 2001
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skriva om den för de blir antifeministiska och det är bra.“32  

Begreppet  “gubbslem”  har  blivit  alltmer  etablerat,  med  en  spridning  som  nu  säkerligen 

överstigit  den  förväntade.  Dessutom  grundlade  den  det  faktum  att  även  termen  “tantslem” 

myntades.33 Året efter aktionen genomfördes, följdes den upp med publiceringen av ett manifest och 

en  debattartikel  i  tidningen  Aftonbladet.  Något  mer  välformulerade  klargjorde  då  duon  hur 

definitionen på ett “gubbslem” lyder och att de inte riktade sig emot deltagarna utan att det var 

tittarna och arrangörerna som utgjorde måltavlan.34 Till det höll tidningen en onlineomröstning om 

huruvida Fröken Sverige-tävlingen är ett bra ideal och de fick genast respons: 30 000 personer 

röstade och dagen därpå publicerades olika åsikter som läsarna skickat in. 

Feminism som moralisk sakfråga

Huruvida aktionen kan tolkas som provokativ beror framförallt  på efterspelet.  Eftersom det tog 

plats på en offentlig scen som denna, och riktade sig till betraktare i form av “vanliga människor” 

liksom att  utrymmet  i  kvällspressen  efteråt  gav respons skiljer  det  sig  en  hel  del  från ett  mer 

traditionellt  konstverk.  Därför  uteblir  också  den  uttryckta,  publicerade  responsen  från 

konstetablissemanget, vilket gör det nödvändigt att endast se till reaktionerna hos de inblandade.  

Flera av de insändare Aftonbladet publicerade i samband med sin omröstning gällande tävlingens 

vara eller icke-vara förhöll sig negativa till  tävlingsformen och höll således med konstnärerna i 

deras budskap.35 Av den publicerade gruppen insändare som istället förespråkade tävlingar av denna 

typ  var  det   bara  en  som  uppvisade  en  motreaktion  mot  själva  aktionen.36 Den  totala 

insändargruppen,  som  här  får  företräda  en  allmänhet,  kan  alltså  inte  överlag  anses  ha  blivit 

provocerade. 

Förutom tidigare nämnda vinnaren av tävlingen intervjuades i samma artikel skådespelerskan 

Anita Ekberg, som var på plats för att dela ut priset till segraren. Hennes kommentar löd “De skulle 

gå ut och arbeta i stället, det vore bättre. Vad skulle de upp där och göra, de vann inget på att göra 

så.”37  Programchefen på tv-kanalen konstaterade att det är sådant som kan hända i direktsändning 

och i Expressens undersökning med rubriken “Dagens fråga” svarade fyra av sex tillfrågade att det 

var fel att attackera galan.38 

Men från att vara ogillande till att vara provocerad breder ett visst avstånd ut sig. Eftersom det 

32 Björk, 2003
33 Se t ex Bynert, Simon, Svenska Dagbladet, 7 juni, 2005
34 Rytel & Sandlund, 2002
35 Sign “Q”, “Detta bevisar bara hur sjukt människan tänker. Man skapar bara ångest, oro & otrygghet hos unga tjejer. 

Bort med skiten.“ Citerad efter Aftonbladet, 27 februari, 2002
36 Sign “Magnus”, “Jävla fjanteri med dessa feministiska attacker!” Citerad efter ibid.
37 Abrahamson, 2001
38 Kriisa, 2001
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enligt definitionen ska finnas en viss motreaktion för att något ska anses vara provocerande går det 

inte  att  klart  konstatera  att  attacken var  provokativ,  eftersom dessa  motreaktioner  inte  var  helt 

övergripande utan istället ofta oförstående och dessutom inte tillräckligt starka i sin karaktär, vilket 

måste sägas vara fallet när till och med arrangörerna viftar bort händelsen med argumentet att “det 

är sådant som kan hända.”39 Det finns dock ett undantag. 

Några dagar efter aktionen publicerade journalisten Annette Kullenberg en krönika i Aftonbladet 

med titeln “Hur töntiga kan svenska feminister bli – egentligen?”, en titel som ensam tyder på en 

viss irritation hos artikelförfattaren, vilken mynnat ut i en önskan om att misskreditera dem genom 

att till  exempel kalla dem “töntiga”.40  I  krönikan förringar Kullenberg aktionens värde och det 

politiska engagemanget hos duon när hon jämför de sociala och allmänna förhållandena för svenska 

respektive afghanska kvinnor, med slutsatsen att svenska kvinnor jämförelsevis har det oändligt 

mycket  bättre.  Sedan föreslår  hon  att  Rytel  och  Sandlund istället  för  att  förstöra  för  frivilliga 

deltagare  i  en  lättsam  tävling  som  Fröken  Sverige  ska  ägna  sin  feministiska  kamp  åt 

kvinnoförtrycken i Afghanistan. Detta sker med beläggen att aktionen på hemmaplan, liksom hos 

tävlingsdeltagarna, endast visar en åtrå efter berömmelse hos de två konstnärerna, och en önskan 

om att  komma med på i  tidningen med namn och bild.  På så vis gör hon det till  en moralisk 

sakfråga, där en typ av handlande inte värderas lika högt och därför blir “töntigt”.

Feministisk aktivism

En tydlig motreaktion som denna från kritikerhåll, är ett bevis på att denna aktion skulle komma att 

provocera. Kanske kan man koppla det till ett Sverige där så ofta jante-lagen råder och där alla inte 

kan  acceptera  denna  typ  av  egenhändigt  praktiskt  tillskansad  uppmärksamhet.  Placeringen  av 

verkets plats/rum-parameter finns onekligen på det avantgardistiska fältet, i en användning av den 

strukturalistiska  modell  som  tidigare  tagits  upp.  Det  är  också  en  anledning  till  att  det  inte 

recenserades eller  kommenterades som konst:  platsen var underhållningens,  inte  den förväntade 

finkulturella. Att det dessutom gäller en grupp människor som inte alltid förväntas vara den mest 

högljudda, och som också blandar in en politisk stridbar ståndpunkt i sin konst, gör det ännu lättare 

att som utomstående reagera emot. 

När  man  talar  om konstart  här,  är  det  mest  lämpligt  att  benämna  aktionen  som en  typ  av 

aktivistisk konst. Den i sin tur är fortfarande snarare avantgardistisk än traditionell, men man kan 

ändå tala om en aktivist-tradition, vilken inom feministiska kretsar Joanna Rytel ansluts till genom 

denna  aktion.  I  USA  finns  en  konstgruppering  som  sysslar  med  liknande  typ  av  feministisk 

39 Kriisa, 2001
40 Kullenberg, Annette, Aftonbladet, 20 mars, 2001
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aktivism. De kallar sig Guerilla Girls, och genom att bland annat fokusera på sakfrågorna istället för 

på  sina  egna  konstnärliga  personligheter  blir  de   “konstvärldens  feministiska  samvete.”41 När 

gruppen startade  1985 tryckte  de  upp affischer  på  vilka  de  uppmärksammade att  amerikanska 

kvinnor endast  tjänar  två tredjedelar av männens lön,  och att  de kvinnliga konstnärerna endast 

inbringar en tredjedel av de manliga konstnärernas inkomst. Ett par år senare, 1989, genomförde 

gruppen en aktion då de företog sig en “räkning” på the Metropolitan Museum of Art i New York. 

De ville jämföra antalet representerade målningar med nakna kvinnor respektive män. Resultatet 

var talande för gruppens sak då de representerade kvinnliga konstnärerna endast bestod av 5%, 

samtidigt som kvinnor som grupp stod för 85% av de avbildade nakna kropparna. Affischen som 

speglade resultatet hade beställts av the Public Art Fund (PAF) i New York, men ansågs inte vara 

tillräcklig tydlig och nekades. När gruppen själva hyrde reklamplats på stadens bussar avslog även 

bussbolaget deras önskan med åsikten att bilden var för suggestiv.42 Detta att själv ta sig utrymme i 

offentligheten för att uppmärksamma feministiska teman och sakfrågor är något som är bärande 

både hos Guerilla Girls och hos Rytel. Motiven är liknande, liksom konstarten då det rör sig om 

feministisk aktivism, men också responsen blir likartad då bussbolaget och PAF liksom den svenska 

krönikören uppmärksammar den, ur deras synvinkel, moraliska effekten och använder den för att 

påvisa något negativt i aktionen. Ett gensvar från en traditionell utgångspunkt på en avantgardistisk 

aktion, så att säga.

Djurperformance

Videoverket  Djurperformance spelades  in  2001,  när  Rytel  fortfarande gick på  Konstfack.  Året 

därpå ställdes det ut på den årliga, jurybedömda Vårsalongen hos Liljevalchs konsthall i Stockholm. 

Senare har det bland annat visats i anslutning till en teaterföreställning av den, symptomatiskt nog, 

omdiskuterade franske författaren Michel Houellebecq på Elverket i Stockholm. Houellebecq kallas 

även  han  ofta  för  “provokativ”  då  han  avhandlar  kontroversiella  ämnen  som sexturism  i  sina 

romaner.43

Djurperformance är 12 minuter lång, och gavs först ut på DVD. 2003 nämnde Rytel i en intervju 

att hon först gjort fem kopior av verket och sålt två av dem, eftersom “man måste göra en begränsad 

upplaga  för  annars  vill  ingen  ha.”44 Nuförtiden  finns  verket  även  som VHS-film,  utgiven  för 

distrubution hos en webbplats som säljer djurrättspropaganda.45 

41 Guerilla Girls officella hemsida, http://www.guerillagirls.com, hämtad 13 december, 2005
42   Guerilla Girls officiella hemsida, “How women get maximum exposure in art museums“, 
http://www.guerrillagirls.com/posters/getnaked.shtml, hämtad 13 december, 2005
43 Se ex Johnsson, Hans-Roland, Svenska Dagbladet, 13 september 2005
44 Citerat efter Johansson, 2003
45 Djurrätt, http://www.djurratt.org, hämtad 15 december 2005
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Verket  består  av  fem  delar:  Fårperformance,  Stallperformance,  Getperformance,  

Koperformance och Ap-performance. Vilka djur som är inblandade står ganska klart efter att titeln 

på varje del visats: det rör sig om får, hästar, getter, kor och apor som befinner sig i sina hemmiljöer 

inomhus i stallet/buren, eller ute i  hagen. Varje del är två-tre minuter lång och visar hur Rytel 

dansar för djuren. Hon bär linne och långbyxor, och har en stereo med sig som spelar dansmusik 

utan sång.

Bild 2. Stallperformance, ur Djurperformance, 2001.  Stillbild från VHS-film.

Det är samma musikstycke i alla delarna av verket, och inget annat sägs eller hörs, förutom djurens 

spontana reaktioner.  Dansen  är  modern och  fokuseras  kring  den egna  kroppen,  och kan kallas 

utmanande i framförallt Ap-performance. Den riktar sig direkt till djuren: går hon ut i hagen ställer 

hon sig rakt framför djuren innan dansen börjar. Inomhus i stallet och i apburen råder liknande 

förhållanden  och  där  finns  inga  stora  möjligheter  för  djuren  att  undvika  dansen.  I  inledande 

Fårperformance finns först även en gris i bild, som efter att ha stått bredvid fåren väljer att lämna 

sällskapet och undviker på så sätt även att åskåda dansen. Inga särskilda ansträngningar verkar ha 

gjort för att justera ljuset, utan man använder sig av det dagsljus/lampljus som redan finns befintligt. 

Klipp förekommer bara emellan varje del och aldrig under själva dansen. Vi som betraktare ser 

allting bakifrån: Rytel står oftast med ryggen emot kameran så att både hon och djuren blir synliga. 

Dansen håller sig till största delen på ett och samma område, i djurens blickfång.
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Hur djuren reagerar är olika: fåren, getterna och kossorna ser till en början rätt nyfikna ut, för att 

sedan mer eller mindre återgå till att beta, då de befinner sig utomhus. Ett par getter försöker till och 

med närma sig, men ser inte ut att våga gå ända fram. Hästarna i stallet följer uppmärksamt dansen 

med vissa inslag  av gnäggningar  och frustningar.  När  Rytel  i  den avslutande delen dansar  för 

aporna ändras dansen och hon börjar att exponera fler delar av sin kropp. Det stripteaseinspirerade 

tar sig uttryck när hon låter byxorna hasa ner, eller när hon lyfter på sitt linne för att nästan ta av 

det. Flera av aporna på andra sidan glasväggen blir märkbart intresserade och försöker att komma 

nämre. De hoppar emot Rytel och sätter sig på en utskjutande del av glaset, med ansiktet tryckt 

emot det. Klart är i alla fall att de inte reagerar på samma sätt som en människa - exakt vad de 

reagerar på är mindre säkert. 

Verket  ställer  frågor  om  moral  eftersom  det  undersöker  hur  djuren  reagerar  på  mänskliga 

beteenden, som här kan kopplas till sexualitet och makt. Framförallt handlar det om vår mänskliga 

blick, eftersom djuren utsätts för något som hos oss ifrågasätter värdigheten hos betraktarna. I deras 

ögon  är  det  däremot  en  helt  annan  sak.  Vad  de  utsätts  för  beror  alltså  till  störst  del  på  vem 

betraktaren  är.  Utifrån  det  startas  en  diskussion  om  vem  som  avgör  vad  som  är  acceptabelt 

respektive förnedrande för någon, och om det kan beslutet kan tas åt någon annan.

Dansen kan benämnas som utmanande eller sexig, och flera har tolkat verket som en replik till 

synen på den kvinnliga kroppen som ett objekt, där djuren symboliserar mannen och den manliga 

blicken inför kvinnokroppen. Men Rytel själv säger att tanken är att betraktaren ska identifiera sig 

med djuren, att man tillsammans med dem blir en typ av voyeurer.46 Därför kan detta också bli ett 

verk som illustrerar hennes engagemang för djuren.

Sexualitet är ett tema som den Rytelska konsten ofta berör. Förutom i Djurperformance där hon 

dansar utmanande inför djur eller i frispråkiga Att tänka tankar man inte vill tänka tas det upp på ett 

mer indirekt sätt genom till exempel Abortkyrkogården. Men i det svenska samhället idag orsakar 

inte sexuella referenser någon moralpanik. Den kan istället uppkomma när konstnärer kombinerar 

detta tema med ett annat. Genom att ifrågasätta och gå utanför det förväntade spelar Rytel här också 

på en moralisk sträng inom oss: moralen blir plötsligt huvudämne för verket. På så sätt  handlar 

Djurperformance inte bara om djur, eller om kvinnokroppen och den manliga blicken, den väcker 

också frågor om det är moraliskt försvarsbart att utnyttja djur och dess beteenden för konsten. Här 

närmar vi oss en gräns: det etiska gränsområdet, som inte överträds obestraffat. 

I Sverige är liksom Rytel konstnären Nathalia Edenmont verksam. Med sin bildserie  Still Life 

väckte hon 2003 stor uppmärksamhet vid utställningen på Wetterling Gallery i Stockholm, efter att 

ha visat den i både Göteborg och London. Bildserien består av rena, kyliga fotografier av delar av 

46 Björk, 2003
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döda djur, vilka hon själv avlivat,  i  symboliska sammanhang. Överkropparna av små dansmöss 

påträdda på en kvinnohands fingrar, ett kaninhuvud i en vas. Titeln ger ett dubbeltydigt budskap i 

och med det engelska uttrycket för stilleben. Dubbelmoralen är  verkets ständiga tema med söta 

smådjur i djup kontrast  emot döden, och precis vad konstnären vill peka på. Att döda djur för sin 

konst är lika oproblematiskt för henne som om det skulle vara mer rättfärdigt att döda dem för att 

senare tillaga dem och äta dem.47 Men inte många höll  med och både djurrättsaktivister liksom 

nazistiska anhängare, varav de senare ansåg att konsten var kommunistisk, protesterade högljutt och 

våldsamt.48 Hon  blev  dessutom  polisanmäld  för  tveksamma  metoder  vid  avlivningarna  av  de 

medverkande djuren.

Att avliva djur för sin konst är onekligen ett prov på en avantgardistisk konstart, och det är där 

jag vill placera in Edenmont, trots att själva fotografiet som medium inte längre kan räknas dit. Att 

använda djur på det sätt som Rytel gör måste höra till samma planhalva, eftersom ett traditionellt 

förhållningssätt inte inbegriper motsättningar på samma sätt. Men trots det skiljer det sig en del 

verken emellan, vilket man ser om man tittar på den typ av respons de erhållit. Då framstår Still life 

som  långt  mer  provokativ  och  avantgardistisk,  ett  verk  som  upprört  en  allmänhet  med  sitt 

motsägelsefulla uttryck.

“Kan man kalla allt för konst?”

Edenmont  kombinerar  djur  och  död och  kritiseras  för  det.  Rytel  kombinerar  snarare  djur  med 

sexuella referenser, men inte till den grad som krävs för att allmänheten ska bli lika upprörda som i 

Edenmonts fall. I pressartiklar eller recensioner som rör videoverket kan man inte notera någon typ 

av  provocerad  stil,  däremot  använder  sig  journalisterna  i  detta  fall  gärna  av  begreppet  för  att 

beskriva Rytels konst. “Precis som Houellebecq är en provocerande författare är Joanna Rytel en 

konstnär som provocerar många” skriver exempelvis Joanna Glad på  Expressens kultursidor efter 

visningen på Elverket. Men i slutet av texten konstaterar hon olika perspektiv att se verket ur:  “Den 

som vill kan se djurens ointresserade blickar som något skrattretande och humoristiskt. Eller också 

kan man se filmerna som ironisk civilisationskritik. Eller rent trams och vulgärt snusk."49 Frågan 

blir därpå: om uppfattningen att det ska vara “rent trams och vulgärt snusk” bara är en tredjedel av 

möjliga tolkningar, är det verkligen många som provoceras? Och vari ligger då provokationen?

Djurperformance har inte recenserats i speciellt stort omfång, men finns omnämnd efter att det 

visades  på  Liljevalchs  vårsalong.  I  Svenska  Dagbladets rapportering  kan  man  inte  ana  en 

motreaktion som skulle tyda på en provokation, snarare tvärtom. Det stycke i texten som behandlar 

47 Hernadi, Alexandra, Svenska Dagbladet, 21april 2005
48 af Kleen, Björn, Sydsvenska Dagbladet, 12 juni 2005
49 Glad, Joanna, Expressen, 5 april, 2003
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verket består till största del av lite småprat kring det med konstnären. Dessutom kommenteras något 

som skulle kunna vara en uppmaning till motreaktion, något möjligt medvetet provocerande, men 

på ett sätt som inte alls uppfyller dess syfte: “/.../ säger Joanna Rytel, för dagen klädd i fin t-shirt 

med trycket Gubbslem.”50 Gubbslemsbegreppet provocerar alltså inte ens den obundna moderata 

tidningen  Svenska  Dagbladet.  Inte  heller  Helsingborgs  Dagblad skänker  något  utrymme åt  att 

uppröras över djur/mänskligt sex-konstellationen, utan rekapitulerar endast verket i korthet.51

Det krävs alltså mer än sexuella antydningar i en kontext med djur inbegripna för att uppröra 

idag. Det krävs ett utnyttjande på en djupare nivå, som att avliva djuren eller att åtminstone sätta en 

tydlig hotbild emot dem. Vår mänskliga makt demonstrerad emot de oskyldiga djuren är något som 

upprör. Marco Evaristti, en dansk konstnär med sydamerikanskt ursprung, använde sig av detta när 

han ställde ut på Trapholt Kunstmuseet i Danmark, 2000. Verket, HELENA – the Goldfish Blender, 

bestod av tio stycken vattenfyllda köksmixrar, med en guldfisk utplacerad i varje mixer. Sedan var 

det upp till besökarna att avgöra om de skulle trycka på knappen för att se guldfiskarna mixas till 

döds, eller om de ville låta dem leva. “It asks the question: 'Do you want to kill?' in order to show 

that  we  are  masters  at  all  times  to  decide  between  life  and  death“  sa  konstnären  själv.52 

Reaktionerna blev häftiga och efter en polisanmälan avlägsnade den danska polisen verken från 

konstmuseet.53

Under rubriken “Osmaklig konst” har Djurperformance tillsammans med Glada abortbarn (som 

inte tas upp i uppsatsen) även diskuterats livligt på ett forum för trädgårdsintresserade på internet. 

Det var på webbplatsens allmänna forum diskussionen startade efter en artikel om Rytel i tidningen 

Metro. Flera av deltagarna förnekar verkens betydelse som konst. “Det kallar jag inte för konst, bara 

smaklöst” skriver signaturen renate, och signaturen Sylvia fortsätter: “Det är brist på omdöme, inte 

konst.”54 Några drar också paralleller till sinnesjukdom. Signaturen amaira: “Tror att konst många 

gånger kan vara en psykisk säkerhetsventil, en mer accepterad variant av galenskap, som hålls 'på 

rätt sida av gränsen' med hjälp av konsten.” Till och med signaturen Caprice, som inleder sitt inlägg 

med att förklara att hon tror på ett brett konstbegrepp utöver det traditionella måleriet, förkastar det 

ena verket med att skriva att “abort är någonting som man inte gör en utställning om”. Att dansa 

stripteaseinspirerat inför djur är däremot “oskyldigt” och ett “kul koncept”.55

50 (Osign.) Svenska Dagbladet, 21 januari, 2002
51 (Osign.) Helsingborgs Dagblad, 24 januari, 2002
52 Citerad efter BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1039692.stm, skapad 24 november 2000, hämtad 16 

december 2005
53 CNN Arts & Style, http://archives.cnn.com/2000/STYLE/arts/02/15/goldfish.ap/, hämtad 16 december 2005
54 Odla.nu – 

http://www.odla.nu/forums/index.php?s=47248f89600ca7f5aac41fca4f92861a&act=ST&f=4&t=22565&view=old, 
hämtad 28 december 2005

55 Ibid.
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Detta blottlägger en del av det glapp som finns emellan den insatta, konstintresserade juryn, som 

valt  ut  Rytels  verk  som konst  för  att  visa  dem på  Liljevalchs  Vårsalong,  och  en  oförstående 

allmänhet  som  hyser  ett  totalt  annorlunda  konstbegrepp.  Det  är  också  ett  bevis  på  typen  av 

provokation i verket – som här verkar ha provocerat, uppmanat till motreaktion, just på grund av att 

det är företeelser som skett och försvaras inom ramen för ett konstbegrepp vars definition man inte 

kan hålla med om.

Den utnyttjade makten provocerar

Att utnyttja djur för sin konst är alltså inte alltid försvarbart. Men här har vi sett en skillnad mellan 

att utnyttja, som i att döda, och att använda dem på ett mer harmlöst sätt genom att se till deras 

egna, naturliga reaktioner på ett i deras värld något onaturligt inslag.  På så sätt blir maktfrågan inte 

lika påträngande hos Rytel, och eftersom hon inte skadar dem blir den direkta upprördheten inte lika 

stor. Däremot är det fortfarande ett avantgardistiskt grepp, men i en stil som provocerar genom att 

väcka ett oförstående inför konsten. Detta resonemang kan man koppla till Poggiolis slutsatser i 

början av sextiotalet, om att avantgardismen blivit ett kroniskt tillstånd hos den samtida konsten, 

något som inte innebär att dess mest direkta yttringar har försvunnit, men att de nu uppträder mer 

intensivt  eftersom  de  förekommer  mer  sällan.56 Allt  som  kan  definieras  som  avantgardistiskt 

behöver alltså inte beröra samma grad av experimentlusta eller provocera lika mycket. Istället kan 

man då välja att tala om samtidskonsten som avantgardistisk i sig, men med vissa “toppar”, där 

samhälleliga okonventionella ämnen och tabun lyckas uppröra utöver det vanliga.

Abortkyrkogården

På påskafton  2003 premiärvisade  Joanna  Rytel  en  kyrkogård  på  Internet  för  aborterade  foster, 

webbplatsen www.abortkyrkogard.com.57 Det var Kulturhuset i Stockholm som via sitt konstprojekt 

“Sam” bjöd in till vernissagen, som hölls hemma hos konstnären Lagombra i Stockholm, som själv 

visade inredsdesign. Även Andreas Nobel från konst/design/arkitekturkvartetten Uglycute var där 

för att visa experimentell heminredning.

På  webbplatsen  kan  vem  som  helst  lämna  en  hälsning  till  sitt  ofödda  barn,  det  är  enligt 

webbplatsens enda textremsa “en plats för ett farväl från en mamma/pappa som inte kunde bli det 

just nu”.58 Hundratals hälsningar finns inlagda under små, vita moln på blå bakgrund som öppnar 

sig när man klickar på dem. Vissa hälsningar verkar vara uppdaterade sådana, vissa är nya och 

många av dem ångerfulla. 

56 Poggioli, s 230.
57 Björk, 2003
58 Abortkyrkogård, http://www.abortkyrkogard.com, hämtad 9 december 2005
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Genom  sitt  konstbegrepp  skapar  hon  en  svensk  variant  av  den  amerikanska  företeelsen 

“Abortion Memorials”,  webbplatser  av  liknande typ men som istället  inriktar  sig  på att  hjälpa 

kvinnan att söka spirituell, religiös förlåtelse och där de personliga berättelserna anses vara en del i 

hennes läkandeprocess, eftersom aborten förutsätts vara ett val som kvinnan ångrar.59 Utöver det 

existerar  det  dessutom  en  ytterligare  variant  av  abortkyrkogårdar,  eftersom  amerikanska 

abortmotståndare flera gånger har satt upp långa rader med tunna, vita kors längs motorvägarna i 

södra USA, för att hedra och uppmärksamma alla aborterade foster.60 

Rytels abortkyrkogård är med sin korta text jämförelsevis inte alls lika dömande eller grävande i 

det privata beslutet. Hon skänker blott ett valfritt utrymme för en hälsning, istället för att komma 

med pekpinnar. Men hur detta utrymme blir övervakat är en intressant frågeställning, som alltid när 

det gäller interaktiv konst, eftersom man som besökare begränsas något då man bara kan posta ett 

nytt inlägg, och varken ångra sig och ta bort sitt eget eller modifiera andra inlägg. Mig veterligen är 

det bara konstnären själv som har kontrollen över webbplatsen, och hon har intervjuer själv talat om 

att hon blivit tvungen att radera oseriösa inlägg som inte överrensstämmer med verkets syfte.61 

Rätten till abort, som trots att det är fullt lagligt här i Sverige, är inte lika tabubelagt som i många 

andra länder, men fortfarande ofta förknippat med skuldkänslor och en viss skam. Det kan komma 

sig  av  att  svensk  media  regelbundet  följer  upp  Socialstyrelsens  undersökningar  av  hur  många 

aborter som utförs varje år, varav en ökande siffra refereras som ett negativt resultat, ofta flankerade 

av uttalanden från oroad läkarpersonal.62 Diskussionen på en hypotetisk nivå är visserligen inte 

heller tabu, varken i medier eller i mer allmänna situationer, men samtidigt är det ändå inte många 

som väljer att tala högt om sin egen abort. Det är fortfarande något oerhört privat.

Rytel  vänder  på  ordningen  genom  att  låta  de  inblandade  skicka  hälsningar  och  på  så  sätt 

acceptera det aborterade fostret som en typ av individ, istället för “ett ägg med en spermie i, en cell, 

en klump”.63 Men trots försöket att avdramatisera detta ibland så svåra och dessutom fortfarande ett 

val med en sådan privat, intim prägel, framgår det ändå tydligt av hälsningarna att förhållandet till 

handlingen är starkt präglat av denna så kallade obligatoriskt medförda skuld. 

En utebliven provokation 

Trots att den berör ett på vissa håll  fortfarande känsligt  ämne verkar inte Abortkyrkogården ha 

orsakat lika stor uppståndelse som vissa andra verk av Rytel.  Provokationen uteblir då inte ens 

59 Se t ex http://www.memorialfortheunborn.org, hämtad 10 december 2005
60 Rydell, Malena, Dagens Nyheter, 13 mars 2003
61 Björk, 2003
62 Se t ex Engström, Annika, Svenska Dagbladet, 25 september 2002
63 Rytel, 2003
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abortmotståndarna blir upprörda. De hänvisar till och med till webbplatsen när de vill underbygga 

sina argument om att inte ens kvinnan tjänar på en abort, då hon blir tvungen att uppleva denna 

ånger  och skuld efteråt.64 Går  vi  tillbaka till  definitionen av en provokation bekräftas detta  att 

provokationen uteblir, eftersom ingen egentlig motreaktion kan registreras.

Bild 3. Abortkyrkogård på Internet, http://www.abortkyrkogard.com, hämtad 9 december 2005.

Däremot är det fortfarande en ganska okonventionell konstart för att vara en svensk, feministisk 

konstnär. Den brittiske konstteoretikern Julian Stallabrass uppmärksammar i sin bok  Internet Art  

-the Online Clash of Culture and Commerce  tidiga uttalanden om att tekniken skulle komma att 

återuppliva den politiska sfären, eftersom dess tillgänglighet och möjlighet till interaktivitet är ett 

demokratiskt hjälpmedel.65 Det är dock fråga om en begränsad tillgänglighet globalt sett, då stora 

delar av världen ännu inte har fått ta del av internetkulturen. Men där denna kultur har brett ut sig, 

framförallt i västvärlden, ges konstnärerna möjligheten att verka på politiska och sociala nivåer utan 
64 Bredmar, Sven-Åke, tidningen BED, http://www.bed.nu/skriv_ut.asp?id=139, hämtad 10 december 2005
65 Stallabrass, Julian, Internet Art – the Online Clash of Culture and Commerce, 2003, London, s 82.
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en beroendestatus gentemot vare sig staten eller kommersiella krafter. En ny typ av frihet, som hos 

Rytel  utnyttjas  i  linje  med  hennes  tidigare  motiv.  Feministisk  internetkonst  är  ur  ett  globalt 

perspektiv ingenting nytt, då feminister länge utnyttjat Internet. Ofta har det skett som gensvar på 

den pornografiska industrins mäktiga grepp om webben, som hos den brittiska konstnären Rachel 

Baker. Redan 1997 startade hon sin webbplats Dot2Dot Porn File Download, en kommentar till den 

höga frekvensen nedladdning av pornografiskt material.66 Att just Internet blivit en stor källa för 

hämtning av pornografi beror till stor del på den anonymitet det medför, att vederbörande slipper 

den eventuella skammen det innebär att exempelvis konfrontera kassörskan i snabbköpet med en 

porrtidning eller att besöka en sexbutik. Detta har Baker tagit fasta på när hon uppmanar besökaren 

att skriva in sina personuppgifter i utbyte mot erotiska bilder, vilka aldrig levereras. De feministiska 

avsikterna kan liknas vid Rytels, liksom i det här fallet konstarten. Båda parametrarna måste anses 

ha en avantgardistisk prägel hos de båda konstnärerna, eftersom varken feminism eller internetkonst 

kan anses som traditionellt  i  den definition jag här använder mig av.  Interaktivitet  är  också en 

egenskap hos internetkonst som förekommer hos både Rytel och Baker. Verkets utgång beror på 

sina betraktare, som hos Rytel blir en form av medskapare som genom sina inlägg påverkar möjliga 

tolkningar. Hos Baker är interaktiviteten en förutsättning för att hela verket ska kunna upplevas, när 

man hos Rytel kan välja rollen som passiv åskådare. 

Intressant som konst?

Att  uppmärksamheten  kring  Abortkyrkogården inte  har  tilltagit,  och  framförallt  inte  i 

konstsammanhang,  uppmanar  frågan  om  hur  intressant  detta  är  som  konst.  I  George  Dickies 

institutionella konstteori (Institutional  Theory of Art), som Nigel Warburton sammanfattar i the Art  

Question, hävdas att det framförallt är konstverkets kontext och historia som gör det till konst – hur 

det  tidigare  blivit  behandlat  av  konstnärer,  utställare  och  beundrare.67 Lanseringen  av 

Abortkyrkogården skedde  visserligen  i  en  konstkontext,  men  här  krävs  definitioner  och 

avgränsningar som är svåra att göra: är det konstnären som enväldigt kan besluta om något skall ses 

som ett konstverk? För att avgöra om just Abortkyrkogården verkligen kan räknas som konst krävs 

en definition av konstbegreppet, en diskussion vars åsikter tenderar att vara väldigt individuella och 

som jag inte kommer att ge mig in på här. Däremot kan diskussionen om verket är intressant som 

konst vara mer begriplig. Då  Abortkyrkogården omskrivits har den refererats till som konst, men 

den har däremot inte tilldragit särskilt stor uppmärksamhet i konstsammanhang. 

Responsen kan alltså inte kallas traditionell då verket inte recenserats eller uppmärksammats i 

66 Dot2Dot Porn File Download, http://www.irational.org/cgi-bin/downloader/my_downloader.cgi, hämtad 14 
december, 2005

67 Warburton, Nigel, the Art Question, London, 2002
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högre grad på tidningarnas kultursidor, bortsett från inbjudan till  vernissagen. Responsen består 

istället till störst del av de inlägg som postats på webbplatsen, och eftersom majoriteten av dem 

använder verket till just vad det ska användas till, måste den delen av responsen anses som positiv. 

Den uppfyller syftet. En plats/rum-specifikation är inte helt enkel när det gäller detta verk, eftersom 

det mest av allt befinner sig på Internet. Internet är både verkets plats och dess konstart. 

Att tänka tankar man inte vill tänka

Joanna Rytels första separatutställning öppnade i april 2005 på Natalia Goldin Gallery i Stockholm. 

Verk  i  batikfärgad  textil  med texter  som “Joanna hjärta  Gambia”  och  ett  halsband  som med 

glittriga  versaler  stavar  “Niggerloverfetischistkärring”  refererade  till  ibland  tydligt  relevanta 

företeelser som afrikanskt folkhantverk, turistsouvenirer men också till sexhandeln som pågår med 

västerländska turister som den största gruppen i kundkretsen.

I entrén visades videoverket Att tänka tankar man inte vill tänka på en liten tv-monitor. Verket 

skildrar genom bilder och tal varvat med musik det ibland så problematiska förhållandet mellan en 

vit kvinna, Astrid, och en svart man, Hatem, från Somalia. En vit, före detta pojkvän (“Vit-Daniel”) 

finns också med i bilden som  ytterligare komplicerar det hela när huvudpersonen blir gravid. 

Ljudbandet till  verket har under namnet  I love you, you are perfect sänts på en av Sveriges 

Radios webbkanaler, SRc, och finns fortfarande tillgängligt som en 22 minuter lång mp3-fil  på 

deras webbplats.68 SRc är en “radioscen där vi utforskar nya sätt att presentera och använda ljud och 

bild på webben” där skilda grupper, från konstskoleelever till etablerade dramatiker, ges utrymme.69 

På  grund  av  programmakarnas  annorlunda  och  skiftande  bakgrund  saknas  ofta  utbildning  i 

journalistisk etik, något som kanalens konstnärliga ledare Marie Wennersten kommenterar just i 

fallet Rytel, i en intervju med Sydsvenska Dagbladet. Hon kallar det för ett av de svåraste inslagen 

kanalen förvaltat. “Vi har jobbat med det i kanske åtta månader. Sen släppte jag det och tänkte att 

hon är ju konstnären, hon måste få ta ansvar för sina ord. Nu har vi gjort vad vi kan för att det ska 

bli så tydligt som det kan bli.”70

Maktspelen  i  relationer,  som  till  synes  är  ett  populärt  och  återkommande  tema  hos  Rytel, 

granskas här ur ett  vitt,  kvinnligt perspektiv som vänder på könsrollerna. Det det är den svarte 

mannen som objektifieras av sin vita kvinna när hon fascinerat beskriver hans kropp. Öppet uttalas 

fördomarna, tabubelagda ord och rasistiska tvångstankar som kommer både utifrån och inifrån det 

egna förhållandet. Förutom att kretsa kring ämnen som rasism, åtrå, lust och fascination tar filmen 

också upp könsrollsrelaterade frågor. 
68 I love you, you are perfect, http://www.sr.se/p1/src/texter/brev/031229.html, hämtad 19 december, 2005
69 Om SRc, http://www.sr.se/src, hämtad 19 december 2005
70 Chukri, Rakel, Sydsvenska Dagbladet, 15 september, 2005
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Bild 4. Niggerloverfetischistkärring, mixed media. Pressbild från Rytels separatutställning på Natalia 
Goldin Gallery 2005. Foto: Natalia Goldin Lundh.

Begreppet fetischism och föreställningen om det idag, som trots avsägelsen av det är påtagligt i 

detta  verk,  har  sitt  ursprung i  relationer  mellan  just  Europa  och  Afrika.  Genusforskaren  Anne 

McClintock  hävdar  att  fetischismen,  den  sexuella  perversionen,  flyttades  ifrån  västvärldens 

moderna projekt till det primitiva (gärna representerat genom de kolonialiserade länderna) genom 

exempelvis  psykoanalytiker  som Freud.71 Han var  bland de  första  som konsekvent  definierade 

begreppet  i  linje  med den  sexuella  innebörd  vi  än  idag  använder  oss  av,  och  gjorde  en  skarp 

koppling mellan dessa avvikelser och det primitiva. “Enligt några skribenter är denna aggression 

[sadism och masochism] i sexualdriften egentligen en kvarleva av kannibalisk lystnad” skrev han 

1905.72 Att utmärka de koloniserade människorna som fetischister och sexuella avvikare var ett sätt 

att  skaffa  sig  makt  och dominans  över  dem. På samma sätt  utmålades genusavvikare ofta  som 

rasavvikare.  Men  en  substansiell  skillnad  har  trätt  in  sedan  dess:  då  var  de  koloniserade 

människorna fetischismens subjekt, nu har deras ättlingar snarare kommit att bli dess objekt. Som vi 

ska se finns det en fortsättning på koloniala villkor gestaltat i en fetischistisk situation.

Bland annat med tanke på reaktionerna som väcktes av Rytels verk, vilka vi senare ska titta 

71 McClintock, A, “Den kvinnlig fetischismens återkomst och fiktionen om fallos” ur Arrhenius, Sara (red.) 
Feministiska konstteorier, s 165.

72 Citerat efter ibid, s 166.
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närmare på, kan detta vara ett problematiskt verk att förstå sig på. Problematiken kan visserligen 

lika  gärna  ligga  i  betraktarens  bristande  motivation  att  förstå  det:  och  om betraktarens  första, 

omedelbara perception av verket består av en förvirring eller obehaglig känsla blir åtminstone inte 

jag förvånad. Den ständiga frispråkigheten i verket och bristen av spärrar inför tabun och gränser 

tvingar betraktaren att rannsaka sig själv. Att höra påståenden som “svarta killar blir aldrig riktigt 

fula”  och  ord  som ”neger”  bli  uttalade  högt  och  distinkt  gör  det  också  svårt  att  inte  reagera, 

åtminstone till en början. 

Så  likväl  som  det  kan  tolkas  efter  konstnärens  intention,  som  ett  verk  med  syftet  att  få 

betraktaren att rannsaka sig själv, kan det tolkas som ett banalt och smygrasistiskt verk. För det är 

vad som först  visas: en förundrad kvinna som mest av allt bryr sig om den svarta ytan, som när 

färgen  inte  försvinner  från  mannens  hud  trots  att  hon  slickar  på  den.  Det  är  vad  den  första 

förnimmelsen,  säkert  i  de  allra  flesta  fall,  består  av.  Därför  krävs  det  vilja  att  tolka  verket 

annorlunda. 

Men precis som kritiker påpekat saknas det något som säkert skulle kunna stabilisera detta verk. 

Oivvio  Polite  uppmärksammar  bland  annat  utelämnandet  av  en  maktdiskussionen  kring 

postkoloniala  villkor  när  det  gäller  “blandpar”  i  verket.73 Han  hänvisar  till  forskaren  Tobias 

Hübinette, som i flera publicerade artiklar skrivit om det faktum att kvinnor med asiatiskt ursprung 

(adopterade  eller  invandrare)  liksom  män  med  afrikanskt/afroamerikanskt  ursprung  i  Sverige 

uppvisar en ovanligt låg grad av endogami, det vill säga att de istället oftare gifter sig och bildar 

familj med en partner av svenskt ursprung än med en av samma etniska ursprung som de själva.74 

Något som är intressant ur en postkolonial kontext då man framhåller att  det oftast  är den vita 

parten i förhållandet som besitter och utövar den största makten, vilket kan kopplas till en slags 

nutida kolonialism. 

“Jag är inte en fetischniggerloverkärring, som sagt. Dessutom är jag ung.” Med den i verket 

uttalade meningen kommenterar Rytel hastigt den typ av sexturism som tar plats i Afrika, utförd av 

äldre  västerländska,  vita  kvinnor.  Varken  de  yngre,  afrikanska  männen  eller  de  europeiska 

kvinnorna  i  medelåldern  vill  dock  kalla  det  “prostitution”,  ord  som “semesterromans”  är  mer 

populära. Det rör sig inte alltid heller om  kontanter i utbyte mot rent sexuella tjänster, men en 

beroenderelation där västerlänningen i form av den mest kapitalstarka också är den som har den 

största makten. Dessutom står hon som en dörröppnare med stora utsikter för en ung afrikansk man 

bakom ryggen, vilka kan möjliggöras genom exempelvis ett äktenskap. Varje år följer 600 gambier 

med en svensk turist tillbaka till Sverige efter att ha träffats i Gambia, en siffra som står för en 

73 Polite, Oivvio, Dagens Nyheter, 24 april 2005
74 Hübinette, Tobias, http://www.tobiashubinette.se/blandrelationer_1.pdf, hämtad 14 december 2005
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tredjedel  av  de  ansökningar  om  visum  och  uppehållstillstånd  som  varje  år  beviljas  av 

honorärskonsuln i landets huvudstad Banjul.75 Majoriteten av dessa är män som följer med svenska 

kvinnor. Med hopp om ett arbete och med en familj bakom som önskar att sonen regelbundet ska 

skicka en del av sin lön kommer de så till Sverige där bristfälliga språkkunskaper kombinerat med 

dålig  läs-  och  skrivförståelse  ofta  sätter  stopp  för  möjligheterna.76 Utvägar  i  olika  former  av 

kriminalitet är inte ovanligt.

Ett liknande tema tas upp av svenska Loulou Cherinet i White women från 2002. I en 52 minuter 

lång loopande DVD-film låter hon män av afrikanskt ursprung diskutera sina erfarenheter av vita 

kvinnor.77 Det dokumentära är påfallande, men verket bygger på de historier, sanna eller falska, som 

målas upp. Vår syn på omvärlden är onekligen påverkad av vår kultur, något som Cherinet och 

Rytel visar från varsitt  håll.  Problematiken i  förhållanden mellan vita kvinnor och svarta män i 

skuggan av koloniala strukturer blir kanske ändå mer explicit hos Cherinet, som använder sig av en 

annan utgångspunkt  när hon redogör för sexualiseringen av de svarta  männen.  Hon utgår  ifrån 

männen  som  individer,  och  deras  historier,  vilket  i  dokumentär  anda  skänker  en  speciell 

trovärdighet. Rytel omkullkastar istället rådande könsordning genom att objektifiera mannen utifrån 

en ny typ av kvinnlig blick,  mer lik en traditionellt  manlig blick.78 Genom att  ta  sikte på,  och 

utmana  gränserna  för  vad  som slipper  förbi  i  ett  vardagligt  samtal  utan  höjda  ögonbryn  eller 

kommentarer, försöker hon frammana om inte en motreaktion så åtminstone en reaktion, vilken 

automatiskt  måste  behandlas  och  bearbetas  av  betraktaren.  Men  den  reaktionen  blir  lätt 

självändamålet för verket, vilket bidrar till att tolkningen gärna stannar på den ytliga nivå som de 

okonventionella påståendena och de starka orden utgör.

Att  ta  upp  rasistiska  föreställningar  i  sin  konst  är  således  inget  nyskapande  eftersom  det 

uppenbarligen har gjorts förut.  Däremot kan ämnet inte anses som traditionellt,  bland annat på 

grund av de känslor och motreaktioner det väcker. Konstarten, ett videoverk respektive en ljudfil på 

en radiokanal endast tillgänglig via internet,  kan inte heller  placeras in under därunder.  Den är 

avantgardistisk i betydelsen (nyskapande) uppdaterad och samtida. Men verkets plats/rum? Att visa 

sin konst på ett galleri måste anses som ett traditionellt grepp, till skillnad från att lägga upp dess 

ljudfil på den statliga radions internetkanal. Hos Cherinet råder liknande förhållanden: videoverket 

White Women är visat på galleri men har också funnits tillgängligt på konstnärens privata hemsida. 

75 Hernbäck, Eva, Dagens Nyheter, 4 maj 2003.
76 “57% av landets män är analfabeter”, Hernbäck, 2003
77 Loulou Cherinets officiella hemsida, http://www.cherinet.com, hämtad 18 december 2005
78   “I en värld karakteriserad av sexuell obalans har lusten i att se klyvts mellan det aktiva/manligt och det 
passiva/kvinnligt. Den bestämmande manliga blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga gestalten, som stiliseras i 
enlighet med den.” Mulvey, Laura, “Visuell lust och narrativ film” ur Arrhenius, Sara (red.) Feministiska konstteorier, s 
55.
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Uppmärksamheten som marknadsföringsstrategi

Responsen  efter  Att  tänka tankar  man inte  vill  tänka består  av en  traditionell  del  i  form utav 

recensioner på dagstidningarnas kultursidor, men också av en “dold debatt” som ägt rum på olika 

forum på internet.

På  forumet www.feminetik.se diskuterar  de  mer  eller  mindre  anonyma  medlemmarna 

feministiska frågor. Efter en artikel i  Dagens Nyheter, utkommen under utställningen på Natalia 

Goldin Gallery startade en diskussion om Rytel.79 De flesta inblandade verkar överrens om att det 

rör sig om något slags effektsökeri.80 Signaturen DavidM skriver att Rytel “...tar alltid ställning för 

den åsikt som går mest emot den gängse.”81 Även andra uppmärksammar ämnesvalet och utförandet 

som  en  typ  av  marknadsföringsstrategi,  och  jämför  det  med  den  rådande  kändiskulturen. 

Däremellan kallas hon för sexist, och vad hon använder sig av är rasism, vilket inte “är okej ens om 

det riktas emot en priviligerad grupp”.82 Signaturen norrifra ser inte det kommunikativa i konsten i 

sig utan efterlyser Rytels, får man anta, skriftliga medverkan i debatten: “Varför är inte Rytel med 

och  debatterar  här?  Om  hon  har  något  vett  att  säga.”  Diskussionen  pågår  framförallt  kring 

konstnärens uttryckssätt och huruvida det är rasistiskt eller inte, och vem som känner sig eller ska 

känna sig kränkt av verket. Kontentan blir ett oförstående inför konsten, och en slutsats om att Rytel 

bara är ännu ett “mediavärldsfenomen.”83

I en liknande diskussion på samma forum anser en användare att feminismens förtroende sjunker 

enormt då “Joanna Rytels hatpropaganda får passera nålsögat.”84

Under  rubriken  “Feminin kolonialism” recenserar  Agneta Klingspor  utställningen på Natalia 

Goldin Gallery i Expressen. Hennes övergripande kommentarer består av argument för det hon ser 

som ett förbarnsligande av budskapet, något som gör verket svårt att ta på allvar. 

Kerstin  Thorvall  har  skrivit  om  sina  koloniala  utflykter  med  svarta  unga  män.  Med  Rytels  ord 

'niggerloverfetischistkärring.' Då hon ironiserar över sig själv. Jag vet inte vem hon vill provocera. Jag 

skulle ha tagit med mig en svart man, inser jag nu. Han skulle kanske ha blivit provocerad. Men det var 

väl inte meningen?85

Även i denna kanal finns ett spår av förvirring eller oförstående inför konsten. Att det ska vara 

79 Aschenbrenner, 2005
80      Feminetik.se – Feminism på nätet,  http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=70550, hämtad 28 
december 2005
81 Citerat efter ibid.
82 Sign. “memnok”, citerad efter ibid.
83 Sign. “Robert”, citerad efter ibid.
84 Sign. “Martin”, Feminetik.se – Feminism på nätet, http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=8146, 

hämtad 28 december 2005
85 Klingspor, 2005

30

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=8146
http://www.feminetik.se/
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=70550


provokativt verkar vedertaget, men vem som i sådana fall ska känna sig provocerad framgår inte 

lika tydligt. Klingspor avslutar med att omnämna videoverket och banderollerna som “konstnärligt 

ointressanta” eftersom hon snarare ser Rytel  som en “skapande aktivist”, något som enligt mig 

visserligen inte ska behöva stå i motsats till varandra. Detta är något som vi sett upprepa sig: att 

Rytel blivit beskylld för att endast söka uppmärksamhet och för att medvetet provocera, något som 

står för sig själv, som en marknadsföringsstrategi, och inte kan räknas in under begreppet (god) 

konst.

Även  Åsa  Linderborg  uppmärksammar  i  Aftonbladet  det  problematiska  i  de  gestaltade 

maktrelationerna efter samma utställning:

Till skillnad från när män ägnar sig åt sexturism är det mer accepterat när kvinnor gör det. Om den vita 

kvinnan  'bejakar  sin  sexualitet'  genom  att  utnyttja  en  svart  man  i  sitt  frigörelseprojekt  anses  det 

progressivt;  könsrelationerna  är  viktigare  än  konflikten  NordSyd,  rikfattig,  vitsvart.  Det  är  när  Rytel 

definierar jämlikhet, feminism, rasism och antirasism hon blir provokativ, knappast när hon säger att hon 

är kåt och attraheras av svarta män.86

Liksom Klingspor  upprörs  hon över  objektifierandet  av  det  svarte  mannen,  och  söker  svaret  i 

liknande jord: Rytel är en “feministisk konstnär som vill chockera”.87

Skandalproblematiken

Detta är exempel på motreaktioner som kan komma att definiera det provokativa i detta verk. Men 

här rör det sig inte om en typisk (traditionell) provokation, där man framförallt reagerar på det 

okonventionella  eller  moraliska  budskapet.  Istället  verkar  motreaktionerna  snarare  handla  om 

åsiksavvikelser eller brister i verket, eller det faktum att det bara skulle handla om ett effektsökeri, 

något som inte kan legitimera riktig, god konst.  Precis som Håkan Nilsson nämner i sin avhandling 

kan skandalen bli ett problem för konsten då responsen tenderar att  beskylla konstnären för en 

strategisk baktanke där uppmärksamheten är målet i sig.88 Denna uppmärksamhet och utanförskapet 

det ofta medfört har historiskt sett strax förvandlats till något positivt och på så vis gett konstnären 

en plats inom etablissemanget. En logik som verkar bygga på ett citat tillskrivet olika personer: “All 

uppmärksamhet är bra uppmärksamhet.” Denna taktiska typ av konst anses inte heller vara lika 

genuin  eller  äkta  som andra  typer  av  konst  då  den  framförallt  fungerar  som ett  medel  för  ett 

avancemang i status hos konstnären.

Å andra  sidan  går  det  inte  att  beröra  kontroversiella  ämnen inom konsten  utan  att  uppröra 

86 Linderborg, Åsa, Aftonbladet, 5 juli 2005.
87 Ibid.
88 Nilsson, 2000, s 38.
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åtminstone någon, eftersom det ligger i definitionen av det kontroversiella att det finns starka och 

olika åsikter om ämnet. Men självklart spelar det också en stor roll för dessa reaktioner hur verket är 

utfört.

Slutsats

I  de  analyserade  verken  har  vi  sett  att  Rytel  i  flera  fall  valt  att  arbeta  i  vad  man  kan  kalla 

gränsområden, framförallt då responsen bestått av starka reaktioner som utmynnat i benämningar av 

henne som barnslig, töntig, sexist och rasist. Gränserna här består då av, förutom de ramar som 

finns  för  det  egna  konstbegreppet,  vad  man  i  samhället  anser  vara  godtagbart  i  fråga  om 

yttrandefrihet och moral. Det är till exempel inte helt acceptabelt att i tjugo minuter stapla upp 

fördomar om svarta män eftersom det trotsar den gräns som utgörs av våra lagar som tillkommit 

genom en demokratisk process, men också retar den personliga moralen. Därför kan man även säga 

att det rör sig om vanliga, samhälleliga tabun. Men i jämförelsen av Djurperformance och Nathalia 

Edenmonts  Still  Life såg vi  skillnaden i  det  moraliska ställningstagandet  hos betraktarna: Rytel 

lockar inte till samma etiska diskussioner då hon inte går lika långt. Istället får man se till vanan hos 

de som har moraliska betänkligheter om Djurperformance – om man anser verket vara förnedrande 

för djuren beror det nog endast på det egna förmänskligandet av dem, något som är gångbart i andra 

kontexter (exempelvis på cirkus) men på grund av ovana inte anses fungera i detta sammanhang. Då 

gränserna här definierats som lagar, moral respektive tabun, måste man säga att gränssättningen är 

allomfattande och att dessa gränser  mer eller mindre automatiskt uppstår ur vårt samhälle.

Jag vill till skillnad från Håkan Lindgren hävda att provokationens tid inte alls är över.89 Däremot 

ser provokationen inte alltid ut som tidigare, då den förr utmanade andra gränser. Men både gränser 

och tabun existerar fortfarande, och hos Rytel fungerar det provocerande elementet också på grund 

av betraktarnas konstsyn. Det är inte sällan åsikten om att konst blott ska vara vacker kommer upp. 

Allmänhetens konstbegrepp verkar ha stagnerat för sisådär 100 år sedan, och inbegriper inte de 

utmanande och experimenterande konstnärer som tillkommit sedan dess. 

Insändaren  som  tidigare  citerade  Nils  Gossas  besvarade  i  frågan  om  provokativ  konst  är 

symptomatisk för den bild av allmänhetens konstsyn som vuxit fram i denna uppsats. 

I min enkla värld är konst något vackert som ger ro åt plågade själar. Något som sprider harmoni i ens 

inre när man någon gång ges tillfälle att betrakta den.90

Vidare uppmanar insändaren till debatt kring vad som är konst, något som framförallt gäller den 
89 Lindgren, hämtad 2005
90 Bee, Nisse, Borlänge tidning, 28 september 2005
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delen som bekostas av statliga medel. Enligt hans åsikt ska det satsas på offentlig utsmyckning som 

man vet kommer att uppskattas av de flesta, och inte “allehanda lekstugor för en liten exklusiv 

klick”.91 

Det är detta vi sett vara ett av de provocerande inslagen även hos Joanna Rytel: det är hennes val 

att göra vissa saker i just en konstkontext som framförallt påverkat de efterföljande reaktionerna. 

Detta har i synnerhet blivit synligt i  Djurperformance respektive  Att tänka tankar man inte vill  

tänka, då dessa också är de verk som tydligast profilerat sig som konst genom att ställas ut i olika 

konstsammanhang. På så sätt går samma sak inte att spåra i  Fröken Sverige-attacken, en typ av 

aktivism och inte uttalad konst, som istället faktiskt väckte moralisk anstöt på ett håll genom sitt 

feministiska budskap. Abortkyrkogården, som inte tilldragit speciellt stor uppmärksamhet, har inte 

provocerat  varken  på  grund  av  budskap  eller  utförande.  Att  den  inte  uppmärksammats  mer  i 

konstsammanhang behöver visserligen inte vara ett tecken på att den är ointressant som konst, men 

det är något som i alla fall väcker frågan.

Skillnaderna  mellan  mer  allmänna  betraktare  och  de  som  kan  anses  tillhöra  konst-  och 

kulturetablissemanget  består  ofta  i  konstsynen.  Kulturjournalister  och  konstrecensenter  är  ofta 

villigare att kalla Rytel för “provocerande konstnär” och har på så sätt också erkänt verken som 

konst. Men mot slutet har vi sett något av en likriktning genom till exempel Agneta Klingspors 

recension, där hon, liksom flera represententer för allmänheten, ansåg verket vara ointressant som 

konst. Istället har diskussionerna flera gånger fokuserats på uppmärksamheten, som ofta anses vara 

huvudmålet, vilket i sig ses som något negativt. 

Genom jämförelser har vi sett att det finns andra konstnärer som provocerat i långt högre grad än 

Rytel. Dessa kan användas som ett argument emot Rytels påstådda effektsökeri, då hon konstnärligt 

skulle kunna ha lagt sig på en annan, än mer provocerande nivå om nu uppmärksamheten var det 

enda målet. Med dagens övergripande kändiskultur verkar det vara en populär typ av nedvärdering 

att beskylla andra för skandalöst beteende endast i syftet att åtnjuta uppmärksamhet. Så lika väl som 

man kan se Rytel som en konstnär som bygger sin karriär på effektsökeri kan man välja att inte göra 

det. Faktum kvarstår att hon har fått ovanligt mycket medial respons. I Fröken Sverige-attacken är 

begäret  efter  uppmärksamhet  däremot  ofrånkomligt,  eftersom  syftet  var  att  aktivt  förändra 

ståndpunkter och beslut.

Kan man då  se  Joanna  Rytel  som en  avantgardistisk  typ  av  konstnär?  Det  beror  på  vilken 

definition  man  väljer  att  hålla  sig  till.  Hon  tillhör  naturligtvis  inte  det  politiska,  historiska 

avantgardet eftersom det bara inbegriper de allra första avantgardisterna. Dessutom bryter hon inte 

med konsten som institution, då det hon gör till stor del sker i en konstkontext.  Jämförelserna med 

91 Ibid.
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andra verk har avslöjat att det finns liknande typer av konst vilket snarare gör det lämpligt att hävda 

att Rytel till en del följer en viss tradition, som definitionen av det estetiska avantgardet lyder. Men 

denna tradition behöver inte vara “traditionell” i  sig, utan kan fortfarande innehålla kanske inte 

alltid en genuin originalitet, men en viss experimentlusta och ett utvecklande framåtskridande.

Definierar man provokationen efter motreaktionerna, som jag har gjort, ser man att Rytel flera 

gånger provocerar. Men anledningen till detta ser alltså ut annorlunda än vad jag i början antog. 

Det är inte endast eller framförallt de starka ställningstagandena och de kontroversiella ämnena som 

upprör, det också valet att kalla det för konst och uppmärksamheten hon ges som provocerar. Detta 

har vi sett gestaltas i ett digert material från pressen, men också genom en allmänhet som valt att 

uttrycka sig angående denna konst i insändare och på diskussionsforum. Motreaktionerna har bland 

annat kommit i form av tillmälen och påståenden i varierande grad från båda typerna av använda 

källor.
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Sammanfattning

I denna uppsats har jag försökt att på ett nyanserat sätt kritiskt granska och analysera ett urval av 

Joanna Rytels konstverk med huvudsakligt fokus på den eventuella provokationen. Inledningsvis 

har jag definierat provokationen i enlighet med Nationalencyklopedin. 

 I  uppsatsens  huvuddel  har  jag  analyserat  konstverken  Fröken  Sverige-attacken, 

Djurperformance, Abortkyrkogården och Att tänka tankar man inte vill tänka med särskilt intresse 

för att peka ut deras provokativa potential. Därefter har jag koncentrerat mig på de reaktioner och 

motreaktioner  som  uppkommit  i  samband  med  dessa  verk.  Metoden  för  att  fastställa  om 

konstverken är provokativa, hur och vem de provocerar, och vad som är provokativt har alltså varit 

en studie av receptionen, framförallt som den sett ut i tryckt press men också i form av en allmänhet 

som representerats av insändare till tidningar och inlägg på webbaserade diskussionsforum.

     Slutsatsen jag nått efter denna receptionsstudie är att Rytel provocerar i flera fall av de verk jag 

använt, dock inte ständigt.  Hon anses utmana gränser för moral, tabun och lagar då hon tar upp 

fördomsfulla föreställningar om svarta män, använder levande djur i sin konst och genomför aktiva 

feministiska handlingar.

Jag har dessutom spårat de avantgardistiska tendenserna i verken genom att jämföra dem med 

liknande verk, och sett att Rytel inte kan kallas nyskapande, utan att hon snarare är en del av en viss 

tradition som inbegriper andra konstnärer, som i berört liknande ämnen och i vissa fall provocerat 

än mer. Efter en att ha diskuterat avantgarde med hjälp av olika konstteoretiker, och själv definierat 

”avantgardet”  respektive  “det  traditionella”,  har  jag  kommit  fram  till  att  Rytel  snarare  tillhör 

avantgardet än det traditionella lägret, men att hon inte tillhör det ursprungliga avantgardet som 

exempelvis Peter Bürger har beskrivit.
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