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Abstract 
You could say that the Swedish artist Felix Gmelin in his art uses media to get closer 

or further away from what we consider to be the reality and also truth. The purpose of 

this study is to discuss what this means for the intention of his art works. The starting 

point is my own aesthetic experience of his painting A Gentleman’s agreement (1996), 

and the installations Farbtest, Die Rothe Fahne II (2003) and Tools and Grammar 2.5 

(2007). Each of these works of art consists of different kinds of prefabricated material 

such as articles, films and documents. These kinds of material are often considered to 

stand in the way of the aesthetic experience, maybe because they are supposed to be 

closer to reality and therefore to truth. The thesis of this study is that the truth in art 

is inscribed in the aesthetic framework of each art piece and also in the technical 

support it uses. If for example the support consists of an investigative journalist’s 

documentary research, in Rosalind Krauss’ description, the truth might be found in the 

authenticity of the documentary material. If the technical support has to do with 

sampling instead, as in the re-use of existing materials to create new works of art, the 

truth can probably not be found in the different pieces of material but in the work of 

art in itself. It does not matter then if the different pieces of material it consists of is 

traditionally considered unaesthetic. The conclusion of this study is that Gmelin’s A 

Gentleman’s agreement, Farbtest, Die Rothe Fahne II and Tools and Grammar 2.5 

actually discuss what truth is and if there is an aesthetic truth. 
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Sidan 1

1 Inledning 
Filmskaparen Jean-Luc Godard skrev en gång att det inte längre finns några enkla 

bilder, att världen är för omfattande för en bild, att det istället krävs en lång kedja av 

bilder.1 Denna önskan att ge en rättvisande bild av världen eller kanske snarare vår 

syn på världen är något som jag förknippar starkt med Felix Gmelins konstnärskap. I 

inledningen till utställningskatalogen till Modernautställningen 2006 på Moderna 

Museet i Stockholm står att det är lätt att gå vilse i samtiden och samtidskonsten, att 

vi behöver något att navigera med. Ett av de verk som Gmelin deltog med i utställ-

ningen var Farbtest, Die Rothe Fahne II, en installation med två små video-

projektioner. I båda filmerna springer några personer med en röd fana framför sig. I 

den ena filmen når man slutmålet men inte i den andra. Kanske beskriver verket just 

vårt behov av att hitta rätt, om processen dit och konsekvensen av att kanske aldrig 

komma fram. 

1.1 Syfte 
För mig är det som om konstnären Felix Gmelin med sina verk prövar olika sätt att 

komma närmare eller längre bort från vår upplevda verklighet eller någon sorts 

sanning. Mitt syfte med denna studie är att studera vad det får för konsekvenser för 

verkens intention och för betraktarens tolkning av denna. Utgångspunkten är min 

egen perception av tre av konstnärens verk. Vilken verklighet eller sanning arbetar de 

med? På vilket sätt? Och vad har framställningssättet för betydelse?  

 

Den estetiska upplevelsen har historiskt sett ofta definierats på olika sätt i förhållande 

till verklighet och sanning. För Aristoteles vad det till exempel konsten som gav själen 

tillgång till en högre sanning. Denna klassiskt idealiserande bild kan ställas emot 

renässansens perspektivmålningar som representerade en mer realistisk och till synes 

rationell syn på sanning. Man skulle kunna säga att nya tekniker har möjliggjort en 

utveckling av denna syn på ett konstverks förhållande till verklighet och det sanna. Ju 

mer realistisk en återgivning tycks vara desto mer objektiv och därmed sann har den 

uppfattats. Idag är det självklart att ifrågasätta denna möjlighet att vara objektiv, 

även om det i vissa konstformer som fotografi och film kan vara svårt att bortse från 

frågan om autenticitet och fotografiets förrädiskt oförmedlat registrerande egen-

                                          
1 Godard, Jean-Luc: Jean Luc-Godard: Son + image, (red. Bellour, Raymond), Museum 

of Modern Art, New York, 1992, sid. 171.  
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skaper. Det här kan ställas mot Merleau-Pontys syn på konstnärens förmåga att 

gestalta Varat på ett ursprungligt sätt. För mig finns en nära koppling mellan vad som 

kan sägas vara ett konstverks sanningskriterium och på vad det är som skiljer en 

estetisk upplevelse från andra upplevelser. 

1.2 Material 

De tre verken 
Verket Farbtest, Die Rothe Fahne II (2003) består av två mindre videoprojektioner 

som visas intill varandra. Filmerna har olika upphovsmän och spelades in med mer än 

30 års mellanrum. Installationen har bland annat visats på Venedigbiennalen 2003 och 

på Art-Forum i Berlin 2004. Installationen var även ett av de verk som valdes ut till 

Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm 2006.2 Sedan 2003 ingår verket 

i Moderna Museets samlingar.3 Jag upplevde det på Modernautställningen i februari 

2006 och sedan i museets arkiv november 2008. 

 

Installationen Tools and Grammar 2.5 utgör en del av Gmelins serie Tools and 

Grammar (2007) som har visats i flera versioner, bland annat på Venedigbiennalen 

2007 och på Milliken Gallery i Stockholm samma år.4 Verket består av två video-

projektioner med tillhörande berättarröster. Hela serien består, förutom videopro-

jektionerna, av flera mindre verk med bilder i form av oljemålningar och fotografier, 

samt en diabildsprojektion. Verket Tools and Grammar 2.5 ingår sedan 2008 i 

Moderna Museets samlingar.5 Jag upplevde det på Milliken Gallery i november 2007 

och i Moderna Museets arkiv ungefär ett år senare. 

 

Målningen God ton (1996) är ett av tolv verk i Gmelins serie Konstvandaler som tur-

nerade runt som vandringsutställning på konstmuseer i Sverige, Finland och Estland 

under åren 1996-98. Konstvandaler producerades tillsammans med Riksutställningar. 

                                          
2 Utställningen pågick 18 februari – 7 maj 2006. 
3 Teknik/Material: DVD-R, projektorer och stativ. Inventarienummer MOM/2003/60. 
Proveniens: Galleri Olsson, Stockholm, till 2003. 
4 Serien visades på Milliken Gallery i Stockholm den 1 november - 17 december 2007. 
En version av installationen har även visats på galleri Vilma Gold i London 10 oktober 
– 9 november 2008, då med titeln ”I feel so divided”. 
5 Teknik/Material: 2 DVD-R, projektorer och stativ. Inventarienummer: 
MOM/2008/5:9. Moderna Museet i Stockholm köper vid samma tidpunkt även in 
verket Tools and Grammar 2.3 (2007) som även det visades på Milliken Gallery 2007 
och består av 2 oljemålningar och 5 fotografier som skrivits ut på bommulsduk.  
Inventarienummer: MOM/2008/5:8. Observera att detta verk är felaktigt namngivet 
som Tools and Grammar 2.5 på museets webbplats, www.modernamuseet.se  
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Innan dess visades delar av serien i Berlin 1994.6 Verket God ton kan sägas vara en 

parafras på en målning av Dick Bengtsson och ingår, liksom originalet i Moderna 

Museets samlingar.7 Jag såg verket första gången i dokumenterad form, dels i den 

katalog som togs fram och dels som lågupplöst bild på konstnärens egen webbplats.8 

Jag fick senare tillfälle att uppleva verket i Moderna Museets arkiv, januari 2009. 

Övrigt material 
Det finns en hel del skrivet om Felix Gmelins konstnärskap i både svenska och inter-

nationella konsttidskrifter, speciellt efter det att han deltog med ett verk på 

Venedigbiennalen 2003. Milliken Gallery har sammanställt en förteckning över de 

texter som skrivits från debuten fram till och med 2007. Denna förteckning finns för 

nedladdning på galleriets webbplats.9 Texterna innefattar i första hand recensioner 

men också mer teoretiska resonemang som till exempel James Meyers text om 1960-

talets återkomst i samtidskonsten.10 Andra texter om konstnärskapet är katalogtexter 

som skrivits i samband med de utställningar som Gmelin deltagit i. I vissa fall är 

konstnären själv medförfattare. Exempel på det är katalogerna The Aging Revolution, 

2005, och Think with the senses: Feel with the Mind i samband med Venedigbiennalen 

2007.11 Dessa texter förmdelar en relativt samstämmig bild av Gmelins konstnärskap. 

En bild som även konstnären själv bidrog till vid ett seminarium på Södertörns hög-

skola den 17 november 2008. 

 

Under verkstudien har Michael Baxandalls bok Patterns of Intention varit en viktig 

källa.12 Eftersom de tre verk som ingår i studien till stor del baseras på prefabricerat 

material så tas även detta material upp. Detta gäller framför allt verket Tools and 

                                          
6 Vissa av verken visades på utställningen ”Ein kleiner Beitrag zur Sauberkeit” på 
Künstlerhaus Bethainen/ Kulturbrauerei i Berlin 1994, samt på utställningen ”Revir” på 
Kulturhuset i Stockholm 1995. 
7 Teknik/Material: Olja på duk. Inventarienummer: MOM/2000/18. 
8 Gmelin, Felix, Konstvandaler, Riksutställningar, Stockholm 2006, samt på 
www.felixgmelin.com. 
9 www.millikengallery.com Här finns även ett pressmaterial för nedladdning. 
10 Meyer, James, “The return of the Sixties in Contemporary Art and Criticism”, 
Modernity and Contemporaneity: Anemonies of Art and Culture after the 20th Century, 
Duke University press, Durham, 2007. 
11 Gmelin, Felix; Birnbaum, Daniel; Jones, Ronald; Rimanelli, David, The Aging 
Revolution, Malmö Konstmuseum, Portikus, Frankfurt, 2005. Biennale di Venezia, 
Think with the senses: Feel with the Mind: Art in the present tense, vol 3, Rizzoli 
International, New York, 2007. 
12 Baxandall, Michael, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, 
Yale University Press, London, 1985. 
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Grammar 2.5 som bland annat refererar till en text av upplysningens Denis Diderot 

och till den nazistiske konstteoretikern Paul Schultze-Nauntry.13 

 

Viktiga källor då det gäller analysen av konstverkens sanningskriterium är den tyske 

filosofen Martin Seels bok Aesthetics of Appearing samt boken Is there Truth in Art? 

av Herman Rapaport, amerikansk professor i engelska.14 Grundläggande är till exem-

pel Rapaports syn på sanningen i ett konstverk som något platsspecifikt. I detta 

sammanhang användes även den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys text ”Ögat 

och tanken”.15 Då det gäller definitionen av den estetiska upplevelsen används bland 

annat texter av den brittiske estetikern R.K. Elliot och den svenska konsthistorikern 

Margaretha Rossholm Lagerlöf, samt den brittiske konstnären och konstterapeuten 

David Maclagan,16 Som underlag för diskussionen om de plattformar som verken 

arbetar används Rosalind Krauss text ”Two Moments from the Post-Medium 

Conditium”. Där definieras det hon kallar ”technical support”. En viktig inspirations-

källa för denna studie är även dokumentärfilmaren och konstnären Hito Steyerls text 

”Dokumentation och dokumentalitet” som tar upp vikten av att ifrågasätta hur verk 

som arbetar med dokumentära medel förhåller sig till verklighet och sanning.17  

1.3 Forskningsöversikt 
Den svenska konsthistorikern Margaretha Rossholm Lagerlöf anser att estetik har att 

göra med en fråga om ett ”hur” i verket. Det vill säga de egenskaper och tillstånd ge-

nom vilka verket aktiveras och framträder. Konstverk är estetiska uttryck eller formu-

leringar som karaktäriseras av att de ger en känsla av omslutning. Rossholm Lagerlöf 

menar även att konstverk innefattar inslag där budskap spelar mot ”stumma” inslag, 

att verken ger intryck av latenta händelser, avgöranden eller intensiva tillstånd, att 
                                          
13 Diderot, Denis, Brev om de blinda till gagn för dem som ser (övers. Tore Wretö), 
Atlantis, Stockholm, 2002. Schultze-Nauntry, Paul, Kunst unt Rasse, Lehmanns 
Verklag, München, 1928. 
14 Seel, Martin, Aesthetics of Appearing (övers. John Farrel), Stanford University Press, 
Standford, 2005. Rapaport, Herman, Is there Truth in Art?, Cornell University Press, 
Ithaca, New York, 1997. 
15 Merleau-Ponty, Maurice, “Ögat och tanken”, (övers. Sölve Olsson), Res Publica, nr 
12-13, 1989, sid. 159-189. 
16 Rossholm Lagerlöf, Margaretha, Inlevelse och vetenskap: om tolkning av bildkonst, 
Atlantis, Stockholm, 2007. Elliot, R.K, Aesthetics, Imagination and the Unity of 
Experience, (red. Paul Crowhter), Ashgate Publishing Limited, England, 2006. 
Maclagan, David. Psychological Aesthetics: Painting, Feeling & Making Sense, Jessica 
Kingsley Publishers, London, 1999. 
17 Krauss, Rosalind, “Two moments from the post-medium condium”, October, nr.116, 
2006, sid 55-62. Steyerl, Hito, “Dokumentation och dokumentalitet” (övers. Daniel 
Holdenmark och Michael Ranta) Konst, makt och politik, Raster förlag, Stockholm, 
2007. 
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upplevelsen av dessa ibland koncentreras till själva transformationen från till exempel 

färg till intryck, samt att färg och ljusskildringar berör medvetandet direkt.18 Avgör-

ande är betraktarens självmedvetande, dennes varseblivning, omdöme och framför 

allt förmåga till konstruktion och inlevelse.19 Även den brittiske estetikern R.K. Elliot 

skriver om föreställningsförmågans betydelse för den estetiska upplevelsen. Det gäller 

att den som erfar verket, helst på eget initiativ, kan frigöra sig från den egna be-

traktarrollen för att samtidigt uppleva det som avbildats inom sig. ”Most remarkable of 

all, in the experience the spectator seems to have been fully involved in imagining and 

fully involved in perceiving at the same time. The experience is a tour the force.” Han 

menar alltså att den estetiska upplevelsen är en intensiv upplevelse. Avgörande är 

flexibiliteten och den fullständiga anpassningsförmågan till varje verks krav.20 Precis 

som hos Rossholm Lagerlöf understryks alltså betraktarens estetiska förmåga. 

 

Den tyske filosofen Martin Seel menar att estetik handlar om närvaro, om vad som 

händer med vår föreställningsförmåga här och nu. Han konstaterar att estetik snarare 

har att göra med framträdande (Erscheinen) än hur något verkligen är (Sosein) eller 

verkar vara (Schein). Konstverk utvecklar energi genom att dess närvaro retar våra 

sinnen (jfr. med iögonenfallande).21 Enligt Seel kan man inte skilja en estetisk upp-

levelse från andra upplevelser genom att tala om reflektion eller fantasi eftersom 

detta på intet sätt är förbehållet det estetiska uttrycket. Skillnaden utgörs istället av 

en känsla av närvaro uppnådd genom dynamiskt utförande (som till exempel att delta 

i en fotbollsmatch) och en närvarokänsla uppnådd genom att något intuitivt dröjer sig 

kvar. 

 

Den brittiske konstnären och konstterapeuten David Maclagan definierar den estetiska 

upplevelsen som trafik fram och tillbaka mellan verk och betraktare. Vi kan inte alltid 

veta vad som kommer först; perceptionen, sinnesförnimmelsen eller den emotionella 

responsen. Känslan refererar både till processen och till dess resultat.22 Med utgångs-

punkt i fenomenologin beskriver han relationen mellan subjekt och objekt som kom-

plexa transaktioner där subjektet registrerar och reagerar på ett externt stimuli sam-

tidigt som psykologiska effekter som känslor, minnen och olika typer av fantasi-

konstruktioner mobiliseras. Ofta är en målning mer komplex att ta in än ett annat mer 

ordinärt objekt eftersom den har en mer koncentrerad struktur. Den är därför också 

                                          
18 Rossholm Lagerlöf, sid. 80-83. 
19 Rossholm Lagerlöf, sid. 108-110. 
20 Elliot, R.K, sid. 36-38. 
21 Seel, Martin, förordet. 
22 Maclagan, David, sid. 7-12. 
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mer sårbar för slarv eller obetänksamhet.23 En målning involverar ett komplext 

samarbete mellan det medvetna och det omedvetna, mellan det spontana och det 

noggrant beaktade. Det är detta som Maclagan menar utgör själva koncentrationen av 

upplevelse oavsett konstverk. Viktigt är dock att inte bara ta hänsyn till det som 

omedvetet sker i konstnären eller betraktaren, utan också i det estetiska verket. ”Yet 

this unconscious has an objective and independent status, in that it belongs as much 

to the properties of the work itself as to the inner worlds of either artist or spectator.” 
24 För Maclagan har psykologisk estetik att göra med relationen mellan en målnings 

faktiska estetiska kvaliteter (som linjer, färger och komposition) och de inre psykolog-

iska effekter som dessa har på den som erfar verket. I detta fall är estetiken alltså 

nära kopplad till målningens materiella egenskaper och utgör alltså inte en bedömning 

av skönhet eller sanning.25 Seel ser på det estetiska objektet som ett objekt som 

upplevs i sin obestämbarhet och att den estetiska situationen på samma sätt är öppen 

för obestämbarhet. I många kontexter kan detta ge en förlamande känsla men det 

kan också verka frigörande eftersom det öppnar nya möjligheter.26 

 

Martin Seel skriver om det faktum att man ofta tillskriver estetisk perception en känsla 

av en högre verklighet. Han menar dock att det i själva verket inte handlar om någon 

högre verklighet utan om en annars skymd dimension av verkligheten som vi åtnjuter 

genom vår förmåga att uppmärksamma hur något framträder.27 Kanske kan man jäm-

föra detta med Maurice Merleau-Pontys syn på konstnärens och då framför allt 

målarens unika förmåga att använda obearbetade sinnesintryck. En målare kan ta 

emot och gestalta en aspekt av Varat på ett ursprungligt sätt. Enligt Merleau-Ponty 

har ordet bild (image) fått en dålig klang eftersom det anspelar på avbildning och 

kopiering. Han menar att det imaginära ligger mycket närmare verkligheten men ock-

så mycket längre därifrån. ”Närmare därför att det är verklighetens diagram i min 

kropp, dess innersta, som nu för första gången visas fram. /…/ Det imaginära är också 

längre bort från verkligheten. Bilden är inte en analogi annat än för kroppen; den 

erbjuder inte själen någon möjlighet att begrunda de djupaste sammanhangen i 

tingens värld.”28 Den svenske konsthistorikern och curatorn Daniel Birnbaum, ställer 

Merleau-Pontys syn på måleriet emot Ludwig Wittgensteins tankar om det språkspel 

som sätter ramarna för det visuella. Birnbaum menar att man skulle kunna se deras 

                                          
23 Maclagan, David, sid. 34-36. 
24 Maclagan, David, sid. 138-139. 
25 Maclagan, David, sid. 7. 
26 Seel, Martin, sid. 136-138. 
27 Seel, Martin, sid. 57. 
28 Merlau-Ponty, Maurice, sid 161-166. 



 

 

Sidan 7

positioner som representativa för två tendenser i den moderna konstens kraftfält: ”å 

ena sidan kravet på äkthet och autentisk närvaro, å andra sidan insisterandet på den 

språkliga förmedlingens nödvändighet och på det futila i sökandet efter en ursprunglig 

sanning i bilden.”  Båda problematiserar det klassiska kravet på evidens. För Merleau-

Ponty innebär det alltså ett sökande efter det i djupare mening givna. För Wittgenstein 

handlar det istället om att påvisa det omöjliga i denna strävan.29  

 

Herman Rapaport menar att det är ett misstag att betrakta sanning inom konsten som 

en essens eller för den delen en konstruktion som kan representeras eller översättas 

oberoende av det verk som det betraktas som en del av. Istället för generaliseringar 

föreslår han därför att man ser på ett verks sanning som något specifikt för just det 

verket. ”Fundamental to the idea of thick description in the context of my researches 

is that the question of truth in art ought to be considered ’site specific’ – dependent on 

the particular work in which truth is disclosed.” Han utgår från filosofer som Martin 

Heidegger, Jacques Derrida och Emmanuel Lévinas, tänkare som han menar radikalt 

omformulerat frågan om sanning.30 

 

Själva sanningsbegreppet är över huvudtaget problematiskt. Det menar bland annat 

den amerikanske litteraturprofessorn Hayden White som skrivit om hur inställningen 

till begrepp som sanning och fiktion har förändrats genom historien. Före det tidiga 

1800-talet och den franska revolutionen definierades till exempel ”sanning” som en 

motsats till fel eller misstag. Enligt detta sätt att se på begreppen finns det flera 

sanningar som kan presenteras på olika sätt. Sanning kopplas alltså inte ihop med 

fakta utan med retorik. Men i och med 1800-talets början blev det vanligare att 

identifiera ”sanning” med ”fakta” och därmed sågs ”fiktion” som dess motsats. Detta 

förutsätter en möjlighet till objektivitet och realism. Och det är detta som skiljer en 

historiker från en författare som skriver fiktiva berättelser. Men detta synsätt, menar 

White, har haft förödande konsekvenser för historieskrivningen. Fakta kan aldrig tala 

för sig själv. All representation är en poetisk process och alla historier har sina myter, 

vilket påverkar hur ”fakta” sammanställs och presenteras. Hayden menar att det till 

och med är lättare att identifiera myten i en historisk text än i en litterär text eftersom 

historiker oftast har en lägre lingvistisk förmåga. ”They tend to treat language as a 

transparent vehicle of representation that brings no cognitive baggage of its own into 

                                          
29 Birnbaum, Daniel, “I’ll teach you differences: Meleau-ponty, Wittgenstein och 
måleriet”, Kris, nr. 43-44, 1991, sid. 28. 
30 Rapaport, Heman, förordet, sid. IX-X. 
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the discourse.”31 Det blir alltså viktigt att skilja mellan begrepp som fakta och sanning, 

men också mellan sanning och verklighet, och mellan olika sanningar. 

 

Man kan fråga sig vilken betydelse ett konstverks plattform har för dess förhållande till 

sanning. Jag har valt att använda termen ”teknisk plattform” istället för medium. Det 

är en term som beskriver det sätt som en teknik eller ett material används på. Detta 

baserar jag på Rosalind Krauss begrepp ”technical support” som hon menar bör 

ersätta termen medium som ofta slentrianmässigt används. I texten ”Two Moments 

from the Post-Medium Condition” skriver hon att denna term för de flesta har en allt 

för stark koppling till en specifik estetisk genre. Begreppet ”technical support” sträcker 

sig utöver den begränsande klassiska genreindelningen samtidigt som det välkomnar 

nya teknologier där en identifiering av en fysisk plattform inte är möjlig. ”While the 

traditional medium is supported by physical substance (and practiced by a specialized 

guild), the term ’technical support’ in distinction, refers to contemporary commercial 

vehicles, such as cars or television.”  Som exempel pekar hon på sydafrikanens William 

Kentridges utforskande och utvecklande av animationen som plattform, samt den 

franska konstnären Sophie Calles plattform i form av det journalistiska reportaget.32 

Man skulle också kunna beskriva Sophie Calles tekniska plattform som det 

sociologiska experimentet. Detta gör till exempel Boris Groys, tysk professor i estetik 

och konsthistoria, i katalogen till Documenta 11 2002. Det är i ett sammanhang där 

Groys beskriver det han menar vara det historiska skiftet från konstverk till konst-

dokumentation. Han menar att konstdokumentationen genomgått en förändring. Från 

att tidigare ha refererat till konst (till exempel på museer eller för att dokumentera en 

konstnärlig aktivitet) så har dokumentationen blivit en konstform i sig själv. Boris 

Groys ser Sophie Calles konstnärskap som ett exempel på detta. Hennes installation 

Les aveugles (De blinda) från 1986 är till exempel ett resultat av en undersökning där 

blinda personer fått beskriva vad skönhet är. I verket Blind Color (1991) presenteras 

blinda personers beskrivningar av monokroma verk av exempelvis Malevich och Yves 

Klein tillsammans reproduktioner av dessa verk. Groys menar att dessa installationer 

är konstdokumentation presenterad som resultat av sociologiska experiment. Detta 

                                          
31 White, Hayden, ”The Fictions of Factual Representation”, i Preziosi, Donald, Farago, 
Clarire. J (red.), Grasping the World: The Idea of the Museum, Ashgate, Aldershot, 
2004, sid. 24-28. 
32 Krauss, Rosalind, sid. 55-59. 
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genom att konstverken konfronteras med två sätt att leva; de seendes och de blindas. 

”Here, once again, art is transformed into documented life”.33 

 

Liksom många andra samtida konstnärer använder Felix Gmelin sig av montage och 

prefabricerat till synes dokumentärt material i sina verk. Många har skrivit om vad 

detta innebär för uppfattningen av konstverk. Vad skiljer till exempel en dokumentär 

kortfilm från en dokumentärliknande videoinstallation? Hito Steyerl skriver om vikten 

av att reflektera över de frågor som det dokumentära väcker inom konsten. Hon 

frågar sig vilka kriterier av sanning och verklighet som verken arbetar med och vilken 

roll som samhälleliga överenskommelser om sanningens status och produktion spelar i 

sammanhanget.34 Då den engelske konst- och mediehistorikern John Ellis gör en jäm-

förelse mellan den traditionella dokumentärfilmen och konstverk som använder sam-

ma tekniska plattform pekar han på skillnaden i vad som prioriteras. Den 

dokumentära filmen söker sanning och social mening. Konstnärlig praktik kan 

visserligen uppnå sanning men drivs av en helt annan motivation: ” the desire to 

create a new object, a desire to see and create anew.”35 

 

Den amerikanska konstnären Martha Rosler skriver i sin essä ”In, Around and After-

thougts” om svårigheten att förhålla sig det dokumentära fotografiet. ”Documentary, 

as we know it, carries (old) information about a group of powerless people to another 

group addressed as socially powerful.” 36 Det finns med andra ord en sanning inskriven 

i bilden, den som berättar om implicita maktförhållanden. En annan syn på fotografiet 

förmedlas av Roland Barthes. I boken Det ljusa rummet skriver han bland annat att 

fotografiet kan sägas utgöra en form av hallucination som är falsk när det gäller per-

ceptionen men sann när det gäller tiden. Det är ”en hallucination som är måttlig, så 

att säga beskedlig och delad (å ena sidan ’det finns inte där’ och å den andra ’men det 

har faktiskt funnits’), alltså en vansinnig bild, ingniden med verklighet.”37 Det här kan 

jämföras med det Walter Benjamin skrivit om fotografiet. I sin text A Short History of 

Photography skriver han till exempel att kamerans exakta teknik innebär att den kan 

fånga en gnista av något oväntat, något som en målning inte kan innefatta eller som 
                                          
33 Groys, Boris, “Art in the age of biopolitics, From artwork to art documentation”, 
Documenta 11 platform5: exhibition: catalog, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2002, sid. 
108-111. 
34 Steyerl, Hito, sid. 217-218. 
35 Pearce, Gail och McLaughlin, Cahal (red.), Truth or Dare: Art and Documentary, 
Intellect Books, Bristol, 2007,sid. 59-60. 
36 Rosler, Martha, “In, Around and Afterthoughts (on Documentary Photography)”, 
Decoys and disruptions: Selected writings, 1975-2001, MIT Press, Cambridge, Mass, 
2004, sid. 179. 
37 Barthes, Roland, sid. 165. 
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för den delen fotografen inte kanske uppfattade. Enligt Walter Benjamin är fotografiet 

med dess tekniska möjligheter mer besläktat med den medicinska forskningen än med 

ett stämningsfullt landskap eller själfullt porträtt.38 Den estetiska upplevelsen av ett 

fotografi är, enligt Benjamin, nära sammankopplad med dess aura; dess unikhet och 

varaktighet. Detta blir dock problematiskt i och med reproduktionen.39  

1.4 Metod 
Denna studie består av tre delar. Den första är en beskrivning av min egen perception 

av Gmelins verk, hur dessa verk uppfattats av konstteoretiker och kritiker, samt något 

om konstnärens egen intention eller syfte. Begreppet intention används så som 

Michael Baxandalls definierar det i sin bok Patterns of Intention. Inledningsvis beskrivs 

videoverket Farbtest, Die Rothe Fahne II (2003). Det var med detta verk som Felix 

Gmelin blev internationellt känd i och med Venedigbiennalen 2003. Det andra verket i 

studien är multimedieinstallationen Tools and Grammar 2.5 (2007). Verket utgör en 

del av serien Tools and Grammar, en kombination av rörliga bilder med flera ljudspår, 

fotografi och måleri, som är ett exempel på hur Gmelin fortsätter utforska video-

installationens möjligheter genom att arbeta rumsligt med flera medier. Det tredje 

verket, målningen God ton (1996), kan precis som övriga verk sägas utgöra en redo-

visning eller tolkning av ett prefabricerat material, i detta fall med måleriet som bas.  

 

I studiens andra del beskrivs på ett övergripande sätt Felix Gmelins konstnärskap från 

debuten fram till 2008. Jag har valt att lyfta fram ett antal teman som kan sägas vara 

framträdande i konstnärskapet, detta enligt en relativt samstämmig bild förmedlad av 

både konstkritiker och konstnären själv. Det gäller dels arvet från den måleriska tradi-

tionen, dels det konceptuella som bland annat tar sig uttryck i institutionskritik och i 

det platsspecifika. Andra teman är relationen till fadern och dennes radikalitet, samt 

slutligen förhållandet mellan den tid i vilken Gmelin växte upp och dagens politiska 

strömningar. Beskrivningen avslutas med ett avsnitt om vad som kan sägas vara 

konstnärens egen syn på hur hans verk undersöker olika sätt att förhålla sig till 

sanning och till hur man kan bevisa något. 

 

                                          
38 Benjamin, Walter, “A Short History of Photography”, Trachtenberg, Alan (ed), 
Classic Essays on Photography, Leete’s Island, New Haven, Connecticut, 1980, sid. 
202-203. Texten publicerades dock ursprungligen 1931. 
39 Benjamin, Walter, sid. 209. 
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Studiens tredje del består av en komparativ analys av de tre konstverken och min 

estetiska upplevelse av dessa. Med utgångspunkt i detta diskuteras de tekniska 

plattformar som kan sägas finnas representerade i verken. Vad har dessa för 

betydelse för tolkningen av verken och de kriterier av sanning som de arbetar med? 

Avslutningsvis diskuteras hur detta förhåller sig till den estetiska inramningen och i 

förlängningen den estetiska upplevelsen. 
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2 Tre verk framträder 
Konsthistorikern Michael Baxandall beskriver ett konstverks intention som en framåt-

lutande rörelse i relationen mellan objektet och dess omständigheter. Intentionen 

finns inskriven i objektet och behöver inte alls sammanfalla med intentionen hos 

konstnären. För att kunna beskriva denna intention måste man (förutom språkets be-

gränsningar) dels ta hänsyn till konstverket som sådant, dels att det är resultatet av 

en meningsfull aktivitet och därmed har en orsak och slutligen att det har en effekt på 

betraktaren.40  Det finns alltså alltid en anledning till varför ett konstverk kommit till, 

men det finns också ett antal (personliga, kulturella, tekniska, marknadsmässiga, 

arbetsprocessuella) omständigheter som styrt dess utformning.41 Allt detta finns in-

skrivet i konstverkets intention, eller egentligen i hur verket och dess intention fram-

träder för den som erfar verket. I min beskrivning av de tre verken har jag försökt ta 

hänsyn till detta genom att använda termer som beskriver verken som sådana, men 

även orsak och effekt. Effekten utvecklas längre fram i kapitel 5.  

2.1 Farbtest, Die Rote Fahne II 
Först ser det ut som om det är två projiceringar av samma film, som visas intill 

varandra, men vid en närmare anblick blir det tydligt att det handlar om två versioner 

av ett händelseförlopp. En ung person springer i en stadsmiljö, hållande en röd fana 

framför sig. 

 

Bild 2: Gmelin, Felix, Farbtest, Die 
Rothe Fahne II (2003), installation. 

Efter ett tag kommer en ny person in i bilden. Denna person tar över fanan och fort-

sätter på samma sätt språngmarschen. Det blir som ett stafettlopp där nya personer 

tar vid. Det syns att filmerna är inspelade vid olika tillfällen. Filmen till vänster är 

äldre. Färgen är annorlunda och bilarna av äldre modell. Filmen till höger är gjord 

senare. Det ser man mer på trafiken än på kläderna personerna har på sig. Det verkar 

handla om ett återgenomförande av en tidigare gjord handling och nu visas filmati-
                                          
40 Baxandall, Michael, sid. 1-7. 
41 Baxandall, Michael, sid. 41-62. 
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seringarna alltså intill varandra. Båda filmerna visas utan ljud. Handlingen följer 

samma mönster men miljön är inte den samma. Personerna i filmen till höger springer 

i en miljö jag känner igen. De rör sig S:t Eriksgatan ned mot Rålambshovsparken och 

svänger sedan in på Hantverkargatan. Då och då kommer ett övergångsställe och man 

behöver stanna, eller springa på stället för att vänta på grönt ljus. 

 

Bild 3: Gmelin, Felix, Farbtest, Die 
Rothe Fahne II (2003), stillbilder 
från installation. 

Det är samma i båda filmerna men i den äldre genomförs stafettloppet på mer 

trafikerade gator. I den högra filmen syns nästan ingen trafik alls. Den kan vara in-

spelad en tidig morgon eller möjligen en söndag. På så sätt ger den uttryck av att vara 

mer planerad. Filmerna ser dock ut att vara filmade på samma sätt, med en enda 

kameratagning, från bakluckan av en bil. Årstiden kan vara den samma, det ser kallt 

ut. Mot slutet av filmerna svänger man in mot en stor byggnad, i den äldre filmen 

försvinner personen in i en port. Utanför finns en parkering. Här stannar kameran. 

Efter en stund hängs den stora röda fanan ut från en balkong. Stockholmsfilmen slutar 

annorlunda. Personen svänger in på gården till Stockholms stadshus. Kameran 

fokuserar på balkongen ovanför men där händer ingenting. Den röda fanan syns inte 

längre. 

 

När jag ser installationen igen i arkivet på Moderna Museet vet jag att filmen till väns-

ter är regisserad av konstnärens far Gerd Conradt i Berlin den 17 januari 1968. Han 

var medieteoretiker och undervisade på en filmskola i Berlin.42 Filmen till höger är 

Gmelins återuppförande av händelsen med den röda fanan, denna gång i Stockholm 

den 15 december 2002. Det är Gmelin själv och hans studenter på Konstfack som del-

tar i stafettloppet. Hans far Gerd Conradt är en av de personer som springer med 

fanan i den första filmen. Filmernas handling är nästan synkroniserad. På så sätt 

berättas en historia liksom i stereo, från två håll med 34 års mellanrum. Nästan vid 

samma tidpunkt svänger en person av mot den stora byggnaden med balkongen. I 

den äldre filmen är det Holger Meins som springer mot rådhuset i Schöneberg i 

                                          

42 Gmelins far var filmare och radikalt politiskt engagerad. Han gjorde filmen vid ett 
kameraseminarium arrangerat av Michael Ballhaus vid Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin (DFFB). 
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Berlin.43 När han efter en stund hänger upp flaggan märker man reaktionerna nedan-

för. Personer börjar gestikulera. Samtidigt zoomas bilden ut i filmen intill. Skillnaden 

är mycket tydlig. Balkongen på Stockholms stadshus gapar tom. 

Responser 
I de texter som skrivits om verket märks framför allt ett sätt att förhålla sig till verket. 

Man ser verket som konstnärens personliga uppgörelse med faderns radikalitet i 

kombination med en kritisk, nostalgisk eller måhända ironisk kommentar till 1960- och 

70-talets revolutionsromantik.  

 

Då verket visades på Maccarone Inc i New York skrev konstrecensenten Margaret 

Sundell i Artforum att Farbtest, Die Rothe Fahne II kan sägas utgöra Gmelins oidipala 

vinkling av problemet med det revolutionära arvet. Sundell menade även att Felix 

Gmelins film kan sägas utgöra en hyllning till en tidigare gjord gest. Det finns något 

Warholskt över denna ”homage-cum-repetition”. Men, skrev hon, även om Gmelins 

kopia tömmer originalets gest på innehåll så är skillnaden mellan filmernas slut av-

görande.44 Om detta fenomen har även den holländske konstvetaren och curatorn 

Maxine Kopsa skrivit med utgångspunkt i Gmelins verk. ”Holding a protest without 

reason to protest means re-doing the gesture of it, its shell, acting it out. That’s the 

apparent reading. The broader meaning lies in what this discrepancy signifies, what it 

means to see the same then, now.” Maxine Kopsa menar även att återuppförandet 

leder till att man bygger upp en legend kring originalet, men också att varje 

uppförande leder till en förändring av originalet och till och med en konsolidering av 

det.45 Gmelin återuppför alltså inte bara en filmad händelse. Han etablerar den 

samtidigt som han förändrar den och gör den till sin.  

 

Gmelin har själv berättat att den första filmen spelades in två månader innan student-

revolterna bröt ut 1968. Hans egen inspelning gjordes strax efter Göteborgshändelser-
                                          
43 Det var samma balkong som Kennedy stod på när han höll sitt berömda tal till 
Berlinarna. Man hade bett om lov innan inspelningen men inte berättat om den röda 
fanan. Ingen arresterades men efter denna händelse blev de elever som deltog 
relegerade. Även Gerd Contradt lämnade skolan. Holger Meins blev senare ledarfigur i 
RAF (Rote Armee Fraktion). Han dog efter en hungerstrejk i fängelset. Om detta 
berättar David Rimanelli i sin text ”Revolutionary Time Warp” i boken The Aging 
Revolution, skriven av Felix Gmelin, Daniel Birnbaum, Ronald Jones och David 
Rimanelli, 2005. 
44 Sundell, Margaret, ”Felix Gmelin, Maccarone Inc.”, Artforum, september, 2004, sid. 
271-272. 
45 Kopsa, Maxine, ”The why nudged between to tellings”, Metropolis, nr 4, 2004, även 
på http://www.millikengallery.com/ content/gmelin/press.pdf, hämtad 28 december 
2008 (här är texten enligt uppgift något omarbetad). 
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na och strax innan Irakkrigets utbrott. Vid denna tid upplevde han hos sina studenter 

en återkomst av en reaktionär tid. Han vill dock inte förmedla någon nostalgi. Därför 

valde att använda video istället för film (som originalet).46  

 

2.2 Tools and Grammar 2.5 
Det är svårt att beskriva verket Tools and Grammar 2.5 utan att ta hänsyn till den 

serie det ingår i. Hela serien Tools and Grammar består av flera mindre serier av 

bilder och installationer. Merparten av verken har titeln Tools and Grammar, samt ett 

nummer. På Milliken Gallery 2007 ser jag först de målade porträtten. Ansiktsdragen är 

utsuddade och kanske något skissartade. Det är porträtt av kungliga personer målade 

på ett sätt som förmodligen inte är så hedrande, inte heller realistiskt. Färgskalan går 

i grått. Jag förstår av titlarna på verken vilka personerna är och tilltalet är motsatsen 

till rojalistiskt. 

 

Bild 4: Gmelin, Felix, Madde (2006), 
beskuren 

Sedan ser jag fler porträtt, men också fotografier och målningar som alla tycks vara 

besläktade med de inledande bilderna. Färgskalan är den samma, liksom pensel-

föringen. Fotografierna utgör närbilder av arbeten i lera. Leran tycks grovt bearbetad 

och formad till karga landskap med små figurer, stenar, eller gravar och gravstenar. 

Målningarna är liksom porträtten skissartat målade med tjocka penseldrag i olika grå 

nyanser. Man kan fundera över valet av lera som material och motiv. Lera kan ses 

som något kreativt, den kan formas, men även något som kan upplevas som kladd 

eller smuts. På en bild projiceras texter med hjälp av en diabildsprojektor. 

                                          
46 Gmelin, Felix, seminarium, Södertörns högskola den 17 november 2008. 
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Bild 5: Gmelin, Felix, Tools and 
Grammar 2.1 (2007), installation 

”I’ve got a machine for seeing, called eyes/ To hear, I’ve got ears/ To talk, a mouth/ 

But they feel like separate machines”47.  

 

Från taket hänger en skärm i A4-storlek och på varje sida av denna skärm finns en 

filmprojektor och en högtalare.48 Jag går närmare för att uppfatta ljudet från högtala-

ren och de rörliga bilder som projiceras på varje sida. Det faktum att varje film, dess 

textning och berättarröst inte tycks ha någon omedelbar koppling till varandra kräver 

extra koncentration. 

 

Bild 6: Gmelin, Felix, Tools and Grammar 
2.5 (2007) samt Tools and Grammar 2.3 
(2007), installation 

På en sida loopas en äldre svartvit film. Först visas dess titel Bei den Blinden (Hos de 

blinda) och sedan flera scener där blinda barn använder sina händer för att utforska 

omgivningen. Berättarrösten är engelsk men dess undertext är på italienska. På andra 

sidan möter jag återigen gravarna och leran. Här loopas en film som verkar utgöra 

kameraåkningar över bilder från utställningen. Det är som om betraktaren med ka-

meraögats hjälp får möjlighet att närmare utforska lerlandskapet och målningarna. 

                                          
47 Tools and Grammar 2.1 (2007) består av sju bilder och en diabildsprojektion som 
visar texten: ”I’ve got a machine for seeing, called eyes/ To hear, I’ve got ears/ To 
talk, a mouth/ But they feel like separate machines,/ There is no unity/ A person 
ought to feel unified/ I feel like I’m divided”. Jag läser senare i pressmaterialet från 
galleriet att texten kommer från filmskaparen Jean-Luc Godards film Tokstollen 
(Pierrot Le Fou) som hade premiär 1965. 
48 Tools and Grammar 2.5 (2007). 
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Berättarrösten är fransk men undertexten engelsk. Där står bland annat: ”How can a 

man born blind form ideas of figures?” 

 

I galleriets pressmaterial finns information om kopplingen mellan de blinda barnens 

troliga öde i filmen Bei Den Blinden, porträtten och Hitlers maktövertagande. 

 

Bild 7: Gmelin, Felix, Untitled, after Max 
Beckman (2006), beskuren 

Förutom det program som skickade funktionshindrade in i döden så jagades den mo-

derna konsten och konstnärer som ansågs representera denna, antingen ut ur landet 

eller in i döden.49 Möjligen anspelar titeln Tools and Grammar på de blinda barnens 

sökande, på känselns eller handens språk, eller kanske på vårt behov av struktur och 

regler för att kunna förstå. 

Verket Tools and Grammar 2.5 
Jag återser verket Tools and Grammar 2.5 som två ca 4,20 minuter långa dvd-filmer, 

arkiverade på Moderna Museet i Stockholm. Jag vet nu att Bei den Blinden är inspelad 

1926 på ett kloster där man lät blinda barn utforska sina olika sinnen.50 Texten som 

kan höras på engelska och läsas på italienska kommer från den ryske filmaren och 

filmteoretikern Vsevolod Pudovkin's Asynchronism as a principle for sound film.51 Den 

                                          
49 Hitler sanktionerade Aktion T4, som bland annat handlade om aktiv dödshjälp för 
handikappade och obotligt sjuka. Under samma tid genomfördes även aktioner 
gentemot den så kallade urartade konsten (entartete Kunst). Den nazistiske 
konstteoretikern Paul Schultze-Nauntry skrev vid denna tid boken Kunst und Rasse 
som hyllar den tidlösa konsten och tar avstånd från den moderna konsten genom att 
likställa den med bilder på människor vanställda av olika former av missbildningar och 
sjukdomar. En av målningarna i Gmelins serie är en replik på ett verk av Ernst Ludwig 
Kirchner som var en av de konstnärer som förföljdes. Han tog sitt liv 1938.  
50 Vid en föreläsning på Södertörns högskola den 17 november 2008 berättade Felix 
Gmelin om denna film. Den var troligen beställd av klostret i syfte att göra PR. 
Klostret hade en för den tiden progressiv utbildning för blinda barn. Syftet var att 
utveckla barnens övriga sinnen eftersom de var blinda.  
51 I “Släckt syn: Felix Gmelin på Venedigbiennalen” i Paletten, vol 270-271, 2008 skrev 
Ronald Jones om filmskaparen V.I. Pudovkins text Asynchronism as a Principle of 
Sound Film (1933). Det är framför allt Pudovkins montageteorier och ljuddesign som 
har betydelse. ”Det finns alltid två rytmer, den objektiva världens rytmiska förlopp och 
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andra filmen är nyinspelad och har fått sin titel efter just denna text. Men här läser 

berättarrösten istället en text av upplysningsmannen Denis Diderot. En fransk röst 

kopplas ihop med engelsk undertext från Diderots Brev om de blinda till gagn för dem 

som ser.52  

 

Bei den Blinden 

Först syns titeln Bei den Blinden (Hos de blinda) och efter det ”Bundesarchiv: 

Filmarchiv”, sedan tolv scener där de blinda barnen utforskar sin omgivning. 

 

Bild 8: Gmelin, Felix, Tools and 
Grammar 2.5 (2007) samt Tools and 
Grammar 2.4 (2007), installation  

Det är svårt att inte beröras av barnens engagemang, liksom lärarnas tillåtande och 

stödjande attityd. Samtidigt är filmen nästan övertydlig. I den första scenen öppnar en 

leende sköterska eller lärare porten och välkomnar en förväntansfull blind flicka och 

en kvinna, möjligen hennes mor. I scenerna som följer får blinda barn i olika åldrar 

tillåtelse att leka och utforska naturen genom få röra sig fritt, känna och pröva, allt 

under överseende av till synes lugna och hela tiden närvarande vuxna. I en scen tar 

sig en grupp barn ned för en sluttning i ett skogsparti. De går försiktigt med armarna 

                                                                                                                              

den rytm i vars tempo människan betraktar denna värld.” Intryckens tempo varierar i 
takt med att känslor stegras och dämpas men den objektiva världen fortsätter i 
oförändrat tempo. 
52 Denis Diderots Brev om de blinda till gagn för dem som ser finns att läsa i svensk 
översättning (Atlantis, Stockholm, 2002). I förordet av Tore Wretö står det att Diderot 
fängslades i fyra månader efter att texten publicerades 1749. Syftet med texten var 
att söka svar på allmängiltiga filosofiska och estetiska frågor genom att iaktta och 
intervjua blinda. Texten kritiserar också en då aktad akademiledamot, Réaumur, för 
dennes vetenskapliga metoder inom medicinen. Dessutom innehåller den en ateistisk 
världsåskådning. Till en början tar texten formen av en samhällsdebatt men längre 
fram blir den mer personlig och slutsatserna mer impulsiva, till exempel när en blind 
man enligt Diderot genomskådar spegelns mysterier (sid. 11). Diderot förespråkar 
bland annat ett språk för känseln. ”Madame, man måste sakna ett sinne för att förstå 
fördelarna med de symboler som är avsedda för de sinnen som man har i behåll. 
Människor som haft olyckan att vara döva, blinda och stumma eller som genom någon 
olyckshändelse råkar förlora dessa tre sinnen skulle bli hänförda om det funnes ett 
tydligt och precist språk för känseln.” (sid. 31). 
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utsträckta framför sig. Ibland kommer ett barn för nära en gren eller en buske, men 

hela tiden finns någon där för att visa dem på rätt väg. En liten grupp människor tittar 

intresserat på, lite på avstånd. De kan vara familjemedlemmar. I en annan scen 

befinner sig några barn med en lärare på ett zoo där de får känna på pälsen på en 

liten björn som hålls kedjad av en skötare.53 

 

Det är nog scenen från kyrkogården som jag upplever som starkast och mest rörande. 

Barnen känner ivrigt på gravstenarna, de nästan klänger på dem. De som inte når upp 

får hjälp. Med fingrarna tycks de läsa av inskriptionerna. Måhända är det så att de får 

chansen att utforska kyrkogården på detta sätt tack vare sin blindhet. De behöver inte 

följa samma regler som oss seende. I slutscenen syns sju barn återskapa sina intryck 

genom att bygga upp en egen miniatyrkyrkogård i en sandlåda. Gravarna pryds med 

små träkors och blommor. Med hjälp av snören och guidning av en vuxen sänker de 

ned en liten kista i en grav.  

 

Filmens innehåll tycks inte direkt kopplad till den italienska undertexten och den 

engelska rösten. Jag upplever den därför som ett montage som kräver stor koncen-

tration. Inledningsvis hörs rösten berätta: ”The world is a whole rhythm, while man 

receives only partial impressions of this world through his eyes and ears and to a 

lesser extent through his very skin”.54 Tematiskt hänger det alltså ihop. Rösten 

berättar nu en historia. Samtidigt som barnen i filmen får känna och lukta på några 

rosor börjar rösten måla upp en bild: Tänk dig att du hör ett rop på hjälp. Du tittar ut 

genom fönstret men ser först bara trafiken. Efter ett tag ser du folkhopen och hur en 

skadad man lyfts upp. Först råder tystnad. Sedan uppfattar du plötsligt trafiken och 

ljudet av ambulansen som är på väg. Du ser plötsligt att den skadade mannens kläder 

påminner om din brors och nu du kommer plötsligt ihåg att han skulle komma på 

besök klockan två. Vad är klockan nu? Plötsligt försvinner alla andra ljud förutom 

klockans tickande. Samtidigt visas en scen där några blinda barn med bara fötter 

kliver ned i en bäck. 

                                          
53 Se bilden på försättsbladet till denna studie. 
54 Rösten tillhör Ronald Jones som även skrivit mycket om verket, dels i samband med 
att Tools and Grammar visades på Venedigbiennalen 2007 och dels i samband med att 
Tools and Grammar visades på Milliken Gallery samma år. 
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När barnen i den sista scenen sitter vid de små gravarna i sandlådan hör jag berättar-

rösten säga: ”This is a simple and obvious form for counterpoint of sound and image.” 

Sedan börjar filmsekvensen om igen. 

 

Asyncronism as a Principle of Sound 

Denna film utgör en åkning över flera målningar och fotografier i serien Tools and 

Grammar. Totalt sex scener kopplas löst ihop med en fransk berättarröst och under-

texter på engelska.  

 

Bild 9: Gmelin, Felix, Tools and Grammar 
2.5 (2007) samt Tools and Grammar 2.3 
(2007), installation 

Montaget inleds med en närbild och sedan syns allt mer av ett landskap i lera. Det 

skulle kunna vara en slänt med ett antal små gravstenar utplacerade. Under tiden 

visas texten: ”How can a man born blind form ideas of figures?” Kameraögat rör sig 

sakta över lerlandskapet. ”By passing his fingers continuously over an object, he gets 

a idea of space.” Nu ett nytt lerlandskap som känns igen från utställningen. Det är 

mer dramatiskt ljussatt än det tidigare. Skuggorna är mörkare. ”If ever a philosopher 

blind and deaf from his birth, were to construct a man after the fashion of Descartes, I 

can assure you, madam, that he would put the seat of the soul at the fingers’ ends.” 

Mot slutet av filmen ändrar landskapet skepnad. Det är inte förrän kameran zoomar ut 

som det går att se att det är ett ansikte och att det är dess mun, hår och ögon som 

kameran rört sig över. Det är ett av de rekonstruerade modernistiska porträtten från 

utställningen. Den avslutande scenen visar en mörk målning. Ett hårstrå har fastnat i 

färgen. Samtidigt visas Diderots text om att vi saknar ett språk för känseln. Sedan 

börjar filmsekvensen om. 

Responser 
Recensionerna av utställningen på Milliken Gallery innehöll många referenser till det 

historiska materialet och de texter som Gmelin använt i verket. Recensenterna 

kommenterade också det sinnliga och på en gång svårtillgängliga uttrycket. 
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I Svenska Dagbladet skrev till exempel Sophie Allgårdh att Felix Gmelin gestaltar en 

”känsla av otillräcklighet när han konfronterar film- och ljudslingor utan omedelbar 

koppling med varandra”.55 Expressens recensent Peter Cornell skrev att han “hamnar i 

ett tillstånd av spänd uppmärksamhet och splittring och söker febrilt en gemensam 

nämnare, en enhet”.56 I nättidskriften Omkonst skrev Susanna Slöör att hon slogs av 

hur hela installationen känns avskuren och isolerad från hudens och handens språk, 

detta ” trots att känseln görs till det direkta föremålet”.57 

 

Konstnären och konstskribenten Jennifer Allen skrev i galleriets pressmaterial att kyr-

kogården handlar om början och slutet av livet. “That’s where the universal legibility 

of public space ends, where the blind and the sighted part ways.” Hon skrev även att 

Tools and Grammar varken leder till klarhet eller tydliga regler utan tvärtom till en 

stark önskan om ineffektivitet, oklarhet och undantag från regler.58 Den känsla av 

splittring som av flera recensenter uppfattar frustrerande blir här med andra ord 

önskvärd. Ronald Jones, som själv bidragit med sin röst i montaget Bei den Blinden, 

såg tvärtom Tools and Grammar som tydlig och välordnad. I samband med att serien 

visades på Venedigbiennalen 2007 skrev han i konsttidskriften Paletten att ”trots att 

installationen är så komplex leder den i själva verket raka vägen till innehållet på 

samma sätt som ett välordnat bibliotek”.59 

 

Gmelin har själv kommenterat det asynkrona och splittrade uttryckssättet genom att 

säga att det är viktigt att bygga upp hinder för läsningen. Formen ska skapa en 

osäkerhet kring medierna och materialet. Överföring och mediering är viktigare än 

vilka det är som fotograferat eller format lerskulpturerna.60  

 

                                          
55 Allgårdh, Sophie, ”Gamla gärningar till ytan”, Svenska Dagbladet, 17 november, 
2007. 
56 Cornell, Peter, “Felix Gmelin/ Tools and grammar”, Expressen, 16 november,2007. 
57 Slöör, Susanna, “Det isolerade seendet”, omkonst, 8 november,2007, 
http://www.omkonst.com/07-gmelin-felix.shtml. 
58 Allen, Jennifer, Felix Gmelin, Berlin, oktober, 2007, http://www.millikengallery.com/ 
content/gmelin/press.pdf, hämtad 22 oktober 2008. 
59 Jones, Ronald, “Släckt syn: Felix Gmelin på Venedigbiennalen”, Paletten, vol. 270-
271, 2008, sid. 59. I sin recension av installationen på Milliken Gallery i Art forum, nr 
6, 2008, skriver han dock att den är mindre tillgänglig än Felix Gmelins tidigare verk 
och att detta är en dygd (sid. 308). 
60 Gmelin, Felix, föreläsning, Södertörns högskola den 17 november 2008 
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2.3 God ton 
Verket God ton (på engelska A Gentleman’s agreement) visar hur en målning av Dick 

Bengtsson såg ut efter att den vandaliserats av Olle Carlström på Moderna Museet i 

Stockholm 1986. Gmelins återskapande av målningen som den såg ut efter vandali-

seringen utgör ett av tolv verk i hans ambulerande utställning Konstvandaler. 

Konstvandaler 
Jag ser först verken i serien Konstvandaler i den lilla katalog som trycktes i samband 

med att utställningen producerades. Serien består av vad som skulle kunna sägas 

vara parafraser på mer eller mindre kända verk som förändrats eller vandaliserats. 

Som upphovsmän, förutom Felix Gmelin själv, anges både den ursprungliga 

konstnären och den som vandaliserat eller ”tillfört” verket något. Måla modernismen 

svart (1996) är till exempel en rekonstruktion av Damien Hirsts installation Away from 

the Flock (1994) som den såg ut när konststudenten Mark Bridger vandaliserat det 

med svart bläck och sedan gett den namnet ”Black Sheep”. 

 

Bild 10: Gmelin, Felix, Måla modernismen svart 
(1994), efter Damien Hirst (1994) och Mark 
Bridger (1994)  

Istället för lammet i den akvarieliknande behållaren med formalin syns istället bara 

svart färg. Ett annat verk är Gmelins rekonstruktion av den händelse då konst-

studenten Shafrazi vandaliserade Picassos Guernica med hjälp av röd sprayfärg. 

Gmelins verk visar endast den del av det stora ursprungsverket som blivit vandali-

serat. I utställningen ingår även rekonstruktioner av mindre kända händelser som till 

exempel då Erik Johansson 1995 målade fem solrosor på Bengt Sandbergs målning 

Gult fält som då hängde på ett servicecenter Lomma.61 

                                          
61 Alla objekt i serien finns presenterade i utställningskatalogen Konstvandaler, 
Riksutställningar, Stockholm, 1996. 
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Bild 11: Gmelin, Felix, Van Gogh i Lomma 
(1996), efter Bengt Sandberg och Erik 
Johansson (1995), www.felixmelin.com 

I den lilla katalogen visas alla verk i färg med tillhörande text. Det kan vara utsnitt ur 

artiklar som skrivits i samband med händelsen, intervjuer eller texter skrivna av 

Gmelin själv. Samma bilder och texter kan även ses dokumenterade på konstnärens 

egen webbplats. Intill en bild av hans målning Van Gogh i Lomma (1996), gjord efter 

Bengt Sandberg och Erik Johansson (1995), finns till exempel en del av den artikel 

som skrevs i Kvällsposten den 12 september 1995, i samband händelsen. Där står 

bland annat att Erik Johansson, 78 år, ställdes inför rätta, att han erkände att han 

målat på någon annans verk men däremot inte att han begått något brott.62 

God ton  
Dick Bengtssons målning Interiör från Kumlafängelset (1971) visar fängelsets aula där 

några trästolar står uppställda framför en scen med ett draperi med konstruktivistiskt 

mönster. Längst ned till vänster finns det, för Dick Bengtsson så typiska svarta hak-

korset eller svastikan, målad på vit botten.63 

 

Bild 12: Bengtsson, Dick, Interiör från 
Kumlafängelset (1971), beskuren 

                                          
62 http://www.felixgmelin.com. Gmelin, Felix, Konstvandaler, sid. 12-13. 
63 Oljemålningen (225*225 cm) ägs av Moderna Museet i Stockholm 
(Inventarienummer MOM 249). 
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Dick Bengtssons sätt att använda politiska symboler och framför allt svastikan i sina 

verk är något som upprört och engagerat många. I katalogen Konstvandaler står det 

att detta ibland kunnat leda till handgripligheter. Det var vid en mottagning arran-

gerad av Moderna Museet i Stockholm som konstnären Olle Carlström inte förmådde 

höja sitt glas i närheten av en målning med detta tecken. För att visa att gränsen var 

nådd tryckte han istället sin tallrik med potatissallad mot symbolen. Händelsen 

kommenteras av den dåvarande museichefen Olle Granath, som menade att Carlström 

på detta sätt skadat Dick Bengtsson mer än själva målningen. Katalogtexten 

informerar om Dick Bengtssons sätt att använda svastikan och hur Olle Granath 

menar att Bengtsson i och med detta tömmer tecknet på dess mening, men att 

Carlström uppenbarligen missat detta.64 

 

Bild 13: Gmelin, Felix, God ton (1996), efter 
Dick Bengtsson (1971) och Olle Carlström 
(1986), beskuren 

När jag ser den lilla bilden av målningen i katalogen och läser texten intill har jag 

svårt att föreställa mig de starka känslor som resulterade i vandaliseringen. Då jag 

står framför Gmelins verk God ton i arkivet på Moderna Museet blir det tydligare. 

Verket är för mig ganska likt Dick Bengtssons original. Det är nästan lika stort och 

materialet behandlat på ett liknande sätt, med oljefärg och lack.65 Precis som i Dick 

Bengtssons målning är skillnaden mellan behandlingen av interiören och svastikan 

mycket stor. För att riktigt se de målade rödbruna trästolarna, scenens utformning, 

det blågröna golvets skiftningar och draperiets mönster behöver man ta ganska 

många steg tillbaka. Svastikan längst ned till vänster i bilden syns däremot tydligt 

oavsett var jag står i rummet. Den tycks formad som en stämpel, med tydligt 

avgränsade färgfält i svart och vitt. 

                                          
64 Gmelin, Felix, Konstvandaler, sid. 20-21. 
65 Felix Gmelins målning mäter 195 * 195 cm. Originalet är 225 * 225 cm. 
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Bild 14: Gmelin, Felix, God ton (1996), detalj 

  

Papptallriken och potatissalladen är ditmålade i Gmelins verk. Verket kan alltså 

omöjligen vara en kopia av originalet som det såg ut den kvällen 1986 efter att det 

vandaliserats. Dessutom täcker tallriken i Gmelins verk till skillnad från då endast 

halva svastikan. Detta, liksom det faktum att han inte tagit med alla detaljer som 

finns i originalet, gör det tydligt att hans verk handlar om en parafras eller tolkning av 

den vandaliserande akten snarare än av ursprungsverket. 

Responser 
Det finns mycket skrivet om denna serie verk som helhet. Recensionerna av ut-

ställningen som den visats runt om i Sverige gav blandade reaktioner beroende på vad 

man ansåg om dess neutrala förhållningssätt till vandalisering av konst. Då ut-

ställningen till exempel visades på Malmö konstmuseum 1996 skrev recensenten Dan 

Jönsson i Sydsvenska Dagbladet att detta neutrala och oproblematiserande förhåll-

ningssätt innebär att utställningen får en anekdotisk och underhållande prägel som 

gör den mindre intressant.66 Då Konstvandaler ställdes ut på Uppsala konstmuseum 

1997 skrev recensenten Lars O Ericsson i Dagens Nyheter att Gmelin varken morali-

serar eller kritiserar. Utställningen ställer viktiga frågor om konstens värde, men 

handlar även om sårbarhet; konstens och vår egen. Endast som döda är vi osårbara. 

”Bara genom att slita sig eller slitas ur balsameringens lindor förmår den museala 

konsten att upprätta en dialog med de(t) levande.”67 

 

Gmelin har själv sagt att han så här i efterhand är missnöjd med Konstvandaler efter-

som serien kräver att den som erfar verken måste ha kunskaper om konsthistorien. 

Det är istället viktigt att komma bortom det refererande och interna.68 

 

                                          
66 Jönsson, Dan, ”I hälarna på konstvandaler”, Sydsvenska Dagbladet, 13 oktober, 
1996. 
67 Ericsson, Lars O, “Summan av förstörelsen”, Dagens Nyheter, 24 januari, 1997. 
68 Gmelin, Felix, seminarium, Södertörns högskola den 17 november 2008. 
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3 Felix Gmelin 
Felix Gmelin föddes 1962 i Heidelberg. Sin konstnärliga utbildning tog han vid Kung-

liga Konsthögskolan i Stockholm 1983-1988. Han och bor arbetar i Stockholm och 

sedan 1992 undervisar han på Konstfack. Han finns bland annat representerad med 

flera verk på Moderna Museet och Waldemarsudde i Stockholm. Den gängse bilden av 

Gmelin, åtminstone i Sverige, är att han är en konceptuell konstnär som gått från att 

vara en skicklig målare till att arbeta med rörlig bild och installation. Debuten skedde 

på galleri Olsson i Stockholm april 1989. Det var med en serie målningar och foto-

grafiska kemigram med en mängd konsthistoriska referenser.69 

 

Två år senare visade samma galleri ett antal ”cut outs” av samma konstnär. Det var 

en utställning med glas- och oljemålningar, samt fotografiska arbeten som även denna 

gång tog sin utgångspunkt i konsthistorien, här Correggios ”Jupiter och Io”.70  

 

Bild 15: Gmelin, Felix, Cut out IV (1990), beskuren 

 

                                          
69 I sin recension av utställningen den 28 april 1989 i Dagens Nyheter skriver Peder 
Alton att denna utställning är den mest vitala och underfundiga debuterna på länge. 
Han skriver att det finns en avgörande avspändhet, nästan förströddhet i Gmelins 
måleri. Som om han skulle kunna bli intresserad av vad som helst, bara det gick att 
göra måleri av. 
70 Utställningen recenseras i Dagens Nyheter av Torkel Rasmusson som menar att Io, 
som hos Corregio vällustigt ger sig hän åt gudens erotiska inviter, i Felix Gmelins 
version är illa trängd. Han noterar också konstnärens skicklighet att anamma olika 
måleriska traditioner. 
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3.1 Institutionskritik och det platsspecifika 
1992 bjöds fem konstnärer in till en grupputställning vid Waldemarsudde för att 

tematisera denna så populära institution.71 Hans Henrik Brummer skrev i förordet till 

utställningskatalogen att projektet skullle betraktas som ”en interventionistisk påmin-

nelse om att våra upplevelser av denna miljö bestäms av perspektivförskjutningar”.72 

Gmelin gjorde en rumsinstallation med egna målningar i kombination med äldre verk. 

Hans målning Detalj ur salongen (1992) är hans egen version av Anders Zorns 

porträtt av drottning Sofia. Hon får dela bildfältet med Waldemarsuddes inredning. 

Porträttet visar dels drottningen, dels ramen och byrån nedanför. Intill står ett antal 

Sankt Paulier i de klassiska Waldemarsuddekrukorna.73 Han har själv beskrivit sitt 

bidrag till utställningen som på samma gång omfamnande och kritiserande.74  

 

Institutionskritik och intresset för det platsspecifika återkom i flera grupputställningar. 

1993 arrangerade han till exempel tillsammans med Jörgen Gassilewski Spelets regler 

i Stockholm. Det var en grupputställning som enligt katalogen hade ambitionen att 

vara en kommentar till institutions- och gallerivärlden. 15 konstnärer valdes ut, inklu-

sive dem själva.75 Verken placerades slumpvis ut i Stockholm med hjälp av en biljard-

sprängning, en Stockholmskarta och en kompass. På så sätt fick varje konstnär en 

cirkel med en meter i diameter anvisad till sig. Det gällde att visa verken på dess egna 

villkor, utan uttalade gemensamma teman eller utställningsintendenter.76 Felix Gmelin 

tilldelades klot nummer 9 och platsen X 78632/ Y 100606. Det var på Civil-

departementet på Fredsgatan 8. På dåvarande civilminister Inger Davidssons (kd) rum 

                                          
71 De andra inbjudna konstnärerna var Ann Edholm, Mausel Eksell Strindberg, Annette 
Senneby och Anders Widoff. Felix Gmelin återvände till Waldemarsudde 1996 i en 
grupputställning som tematiserade Bruno Liljefors. 
72 Brummer, Hans Henrik, Sandqvist, Gertrud, Waldemarsudde: Ann Edholm, Mausel 
Eksell Strindberg, Felix Gmelin, Annette Senneby, Anders Widoff, Prins Eugens 
Waldemarsudde, Stockholm, 1992. 
73 I sin recension av utställningen i juni 1992 i Dagens Nyheter skrev Ingela Lind att 
Gmelins rumsinstallation var en verklig fullträff. Hon menade att han verkligen kan 
mäta sig med sin föregångare Anders Zorn. Hon såg installationen som ett ”altare till 
behovet av sublimering av konsten”. 
74 Gmelin, Felix, föreläsning, Södertörns högskola den 17 november 2008. 
75 De konstnärer som deltog var bland annat Dawid, Cecilia Edefalk, Carin Ellberg, 
Charlotte Gyllenhammar, Ann-Sofi Sidén, Jan Svenungsson, Anders Widoff, Dan 
Wolgers. 
76 Gmelin, Felix och Gassilewski, Jörgen, Spelets regler: En utställning arrangerad av 
Jörgen Gassilewski och Felix Gmelin, Stockholm, 1993, sid. 11-12. Denna utställning 
behandlas kort i en uppsats om konstens dematerialisering: Sandahl, Ann-Louise, 
Konstens dematerialisering: Från ren fakticitet till postmedialt tillstånd, c-uppsats, 
Konsthögskolan i Halmstad, 2007. 
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placerade han en bronsstaty av den statistik civildepartementet arbetat med under 

året. 

 

Åren 1994-96 arbetade Gmelin med serien Konstvandaler som sedan visades på lokala 

konstmuseer runt om i Sverige, Finland och Estland. Inför millennieskiftet 1999-2000 

bjöd Nationalmuseum i Stockholm in Gmelin och fyra andra konstnärer att delta i ut-

ställningen Århundradenas konstverk. Ambitionen från museets sida var att konstnär-

erna, genom att utgå från museets samlingar, skulle spegla samband mellan tradition, 

nutid och framtid.77 Gmelin valde att göra ett kompositporträtt av de fem fulaste 

porträtt han kunde hitta i samlingarna. Det gjorde han genom att morfa dem på en 

LDC-skärm. Gradvis går de fula ansiktena över i varandra.78 

 

Bild 16: Gmelin, Felix, The five most ugly faces (1999), 
stillbild från installation 

Frågan är om skönhet kan uppstå i dessa övergångar och vad skönhet egentligen är. 

Vi tenderar att tycka att det är det allmänna som är det sköna. Gmelin har själv 

berättat att detta är första gången han använde dokumentärt material som ett slags 

bevis.79 Enligt utställningskatalogen består detta material av ett vetenskapsreportage 

med titeln ”Verführung nach Mass” (Förförelse efter mått) skrivet av Dieter E. Zimmer 

och publicerat i Die Zeit den 5 januari 1996.80 

                                          
77 Århundradernas konstverk: Fem sekler, fem konstnärer, fem val, Nationalmuseum, 
Stockholm, 1999.  
78 Resultatet kan fortfarande beskådas på Gmelins webbplats www.felixgmelin.com. 
79 I katalogen anges konstnärens utgångspunkt för verket. Det är ett 
vetenskapsreportage med titeln ”Verführung nach Mass” (Förförelse efter mått) skrivet 
av Dieter E. Zimmer och publicerat i Die Zeit den 5 januari 1996. Han kommenterar 
detta vid föreläsningen på Södertörn högskola, den 17 november 2008. 
80 Århundradernas konstverk (ej sidnumrering). 
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3.2 Arvet efter fadern 
Gmelin ärvde sin far Gerd Conradts omfattande arkiv med filmmaterial som denne 

lämnade efter sig. Detta får stor betydelse för Gmelins konstnärskap. I arkivet finns 

många filmer inspelade under 1960- och 70-talen. Dessa filmer präglas mycket av det 

politiska klimat som rådde vid denna tidpunkt i historien. Det har skrivits mycket om 

hans relation till fadern och dennes radikalitet. Det första verk som har en koppling till 

detta är Farbtest, Die Rothe Fahne II som visades på Venedigbiennalen 2003. Det är 

också med detta verk som den internationella karriären inleddes. I Sverige ansågs han 

fortfarande vara en skicklig målare med en tydlig koppling till konsthistorien, men 

internationellt uppfattades han alltså som en konstnär som i första hand arbetar med 

videoinstallationer. Enligt James Meyer, professor i konsthistoria vid Emory University i 

Atlanta, utgör verket Farbtest, Die Rothe Fahne II ett tydligt exempel på 1960-talets 

återkomst i den samtida konsten och konstvärlden. Han menar att man kan jämföra 

med det postmodernistiska förhållandet till modernismen. Nu är det istället 1960-talet 

som representerar en eventuell möjlighet till konstnärlig eller social transformation. 

Enligt Meyer fångar Gmelins verk 68-rörelsens hänförelse men visar samtidigt att 

detta är en naiv inställning som hör till det förflutna. Meyer noterar att det hos denna 

konstnär ändå finns en tro på framtida förändring och motstånd, även om det inte är i 

en så romantiserad form. ”Dismantling the sixties effect, these practices instead 

construct a periodized sixties, a sixties without illusion, a sixties we can use”.81  

 

Under december 2004 till januari 2005 visades The Aging Revolution på Milliken 

Gallery i Stockholm. I verk som Film stills (2004), Two Films Exchanging Sound Tracks 

(2004), samt Fladbed, The Blue Curtain (2003) utforskade Gmelin videoinstallationens 

möjligheter. I katalogen till utställningen Revolution II som visades på Malmö 

Konstmuseum 2005 och Portikus i Frankfurt vid samma tid diskuteras utgångspunkten 

för verket Fladbed, The Blue Curtain; en 236 minuter lång videofilm. 

                                          
81 Meyer, James, ”The Return of the Sixties in Contemporary Art and Criticism”, 
Modernity and Contemporaneity: Anemonies of Art and Culture after the 20th Century, 
Durham, Duke University Press, 2007, även http://www.millikengallery.com/ 
content/gmelin/press.pdf, hämtad 22 oktober 2008. 
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Bild 17: Gmelin, Felix,  Flatbed, The Blue 
Curtain (2003), installation 

Filmen visar fem anonyma målare som återskapar Picassos Guernica. Allt registreras 

med en sorts övervakningskamera där personerna syns i negativ och målningen 

kommer fram i positiv.82 Gmelin får i katalogen frågan om verkets förhållande till 

1960-talets action painting. Han hänvisar då till den amerikanske konstnären Allan 

Kaprow, en av förgrundsgestalterna till installations- och performancekonsten under 

1950- och 60-talet. ”According to Allan Kaprow, this new notion of painting was the 

seed out of which performance grew. I wanted to focus on painting as an action, as a 

political activity, as an act of resistance.”83 Allan Kaprow har i efterhand skrivit om sina 

installationer och happenings att betraktaren inte enbart är en aktiv deltagare utan 

också själva objektet eller målningen. Detta engagemang gäller även på det mentala 

planet. Betraktaren blir på detta sätt en tänkare.84  

3.3 Förhållandet till historien 
Två händelser som anses har haft stor betydelse för Gmelins konst är kristallnatten 

och Berlinmurens fall. I ett samtal nedtecknat i katalogen The Aging Revolution mellan 

Daniel Birnbaum och Ronald Jones diskuteras ett antal viktiga faktorer som kan 

kopplas till dessa händelser; förstörelsen av symboliska monument, motstånd, origi-

nalitet och repetition. Frågan är hur Felix Gmelin förhåller sig till historien. Ronald 

Jones menar att Gmelin placerat sig bekvämt mellan nostalgi och motstånd, medan 

Daniel Birnbaum hellre vill beskriva honom som meta-ironisk. Hans konst handlar, 

menar Birnbaum, om en dekonstruktion av tecken på radikalitet. Det här gäller både 

för serien Konstvandaler och verket Farbtest, Die Rote Fahne II. Liksom många konst-
                                          
82 Verket refererar enligt konstnären själv till Colin Powels beslut om att täcka över 
målningen i FN-byggnaden då man skulle presentera bevis för Iraks kemiska 
krigsföring. Detta berättade Gmelin om vid det seminarium som hölls på Södertörns 
högskola den 17 november 2008. 
83 Gmelin, Felix; Birnbaum, Daniel; Jones, Ronald; Rimanelli, David, ”Discussion Daniel 
Birnbaum + Ronald Jones”, The Aging Revolution, Malmö Konstmuseum, Portikus, 
Frankfurt, 2005 (ej sidnumrering). 
84 Godfrey Tony, Conceptual Art, Phaidon, London, 1997, sid. 143. 
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närer i vår tid, menar Birnbaum, så arbetar Gmelin genom att referera och ”sampla” 

tecken och uttryck. Hans konst öppnar upp diskurser med paradoxer, repetitioner och 

olika problem med historien som ämne.85 

 

Frågan är till exempel hur man ska förhålla sig till konstnärens verk Sound and Vision 

(2006). Utgångspunkten för videoinstallationen, som bland annat visades på Berlin-

biennalen 2006 och på Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm samma 

år, är en svensk informationsfilm om sexualundervisning från 1970-talet. Filmen visar 

hur blinda skolelever undervisas genom att de får känna på två personers kön. Denna 

på många sätt utlämnande film beskrivs i katalogen till Modernautställningen som ett 

drama som väcker frågor om sexuell frigörelse och jämlikhet, men också om 

integritet.86 

 

Bild 18: Gmelin, Felix, Sound an Vision 
(2006), installation 

Även verket Two films exchanging soundtracks (2004) baseras på filmer från 1970-

talet. Här ställs en propagandafilm för droger och individuell socialism från faderns 

arkiv mot en film av Cecilia Lindkvist som hyllar det kinesiska utbildningssystemet 

jämfört med det svenska. Båda visar en sorts exotism om droger och Asien. Installa-

tionen är gjord så att man inte kan se filmerna samtidigt. Dessutom har filmerna fått 

byta ljud med varandra.87  

3.4 Att bevisa något 
1995 publicerade Gmelin tillsammans med Erik van der Heeg en artikel baserad på en 

intervju med Ulay, en legend inom performancekonsten, i konsttidskriften Material. I 

artikeln beskrivs bland annat hur Ulay gick från fotografi till kroppskonst och per-

formance för att sedan återvända till fotografi. På frågan varför han gått tillbaka till att 

                                          
85 Gmelin; Birnbaum, Jones; Rimanelli,”Interview: Ronald Jones + Robert Stasinski”, 
The Aging Revolution (ej sidnumrering). 
86 Malm, Magdalena, Nilsson, John Peter, (red) Modernautställningen 2006, 18 feb-7 

maj: När är jag?, Moderna Museet, Stockholm, 2006, sid. 131. 
87 Bilder från installationen kan ses på Milliken Gallerys webbplats, 
www.millikengallery.com. 
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fotografera svarar Ulay att detta medium genom sin 160 år långa historia hela tiden 

varit trogen samhällets historia och dokumentation. Andra medier som exempelvis 

målning har inte denna dimension. ”This is why photography can relate to the body in 

a very specific way.”88 Detta uttalande skulle kunna kopplas till ett uttalande från 

Gmelin i utställningskatalogen The Aging Revolution tio år senare. På frågan om varför 

han tar steget från målning till rörlig bild svarar han: “The leap from painting to film 

basically came due to a subject I had, which could not be made in painting. I was 

trying to prove something. I was trying to build a new Brigitte Bardot out of monsters. 

Since you cannot prove anything with painting I had to use photography. That is how I 

came to use photography, film and documentation.”89  Längre fram i samma katalog 

diskuteras utgångspunkten för verket Film stills (2004), en installation bestående av 

en dvd-film på en mindre skärm, samt målningar baserade på stillbilder av denna film. 

 

Bild 19: Gmelin, Felix, Film stills (2006), stillbild 
från installation  

Filmen visar hur Gmelins far och en kvinnlig assistent målar varandras nakna kroppar. 

Gmelin vill med detta verk utforska filmens och målningens olika kvaliteter. Uppfatt-

ningen av en naken kropp på film skiljer sig mycket från en kropp på en målning, 

menar han. Vissa scener som i filmen kan uppfattas som pornografiska blir i målad 

form oskyldigt vackra. 

                                          
88 Gmelin, Felix och Heeg, Erik van der, ”Identity Through Change” i Material, 1995, 
sid. 4-5 
89 Gmelin; Birnbaum, Jones; Rimanelli, ”Interview: Ronald Jones + Robert Stasinski”, 
The Aging Revolution (ej sidnumrering). 
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Bild 20: Gmelin, Felix, Film stills 
(2006), stillbild från installation  

”I wanted to use this difference and make the viewer comfortable by presenting the 

paintings first. Later while watching the film on a very small monitor the audience 

suddenly goes: oops!.”90 

 

Även i serier som Tools and Grammar (2007), i målningarna av självmordsbombare 

från 2006, samt hans kabinett om glädjen runt atombomber Miss Atomic bomb (2008) 

utforskar Gmelin olika politiska agendor, liksom kombinationen rörlig bild och 

målningar eller lerskulptur. 91  

 

Bild 21: Gmelin, Felix, Untitled (In Paradise, the 
Highest Heavens (2006), beskuren 

 

                                          
90 Gmelin; Birnbaum, Jones; Rimanelli, ”5 December 2004”,  The Aging Revolution (ej 
sidnumrering). 
91 Untitled (In Paradise, the Highest Heavens) (2006), Untitled (Asya, the Destroyed 
Painting) (2006), Miss Atomic Bomb (2008) visade Milliken Gallery bland annat på Art 
Basel 2008. 
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4 Analys 
Det är som om Felix Gmelin med sina verk prövar olika sätt att komma närmare eller 

längre bort den upplevda verkligheten och det som betraktaren upplever som sanning. 

Frågan är vad detta får för konsekvenser för tolkningen av verken. Utgångspunkten är 

min upplevelse av verken samt förslag till tekniska plattformar som kan sägas finnas 

representerade i verken. 

4.1 Den estetiska upplevelsen 
Det finns många teorier om vad som definierar en estetisk upplevelse. Både R.K. Elliot 

och Margaretha Rossholm Lagerlöf betonar den estetiska upplevelsens intensitet, hur 

verket omsluter betraktaren, men också betraktarens förmåga till flexibilitet. Upp-

levelsen är alltså i allra högsta grad beroende av min föreställningsförmåga. Martin 

Seel betonar betydelsen av hur ett konstverk framträder, hur det retar våra sinnen 

och hur detta leder till en närvarokänsla som intuitivt dröjer sig kvar. För mig är upp-

levelsen av verket Tools and Grammar 2.5 ett tydligt exempel på detta. Det är som 

om mina ögon, öron, min känsel och min kropp har tagit emot intryck som lagrats i 

mig utan att hjärnan inte riktigt hängt med. Denna närvarokänsla infinner sig inte 

riktigt när jag ser de andra två verken i studien. Kanske beror de på att de inte talar 

till lika många sinnen. Jag uppfattar istället att det som dröjer sig kvar är frågor om 

orsak och om sammanhang. Varför slutar filmerna på olika sätt i installationen 

Farbtest, Die Rothe Fahne II? Vad säger den nyinspelade filmen om den äldre? Vad 

säger Gmelins parafras om Dick Bengtssons original i God ton?  Eller handlar den alls 

om originalet? 

 

Kombinationen av rörlig bild, asynkrona röster och texter på olika språk i Tools and 

Grammar 2.5 känns först frustrerande. Jonathan Rée, brittisk historiker och filosof, 

menar att vi erfar världen genom kroppen som helhet. ”We are originally connected to 

the world, in short, not through separate channels of sensation but through integrated 

networks of perception.”92 För mig är detta verk nästan ett bevis på motsatsen. De 

blinda barnen använder sina händer för att förstå, men jag hittar varken verktyg eller 

grammatik för att få ihop de olika intrycken. Det är som om verket ställer frågor om 

vilket sinne som är det dominerande och om vad känselsinnet har för betydelse för 

                                          
92 Reé, Jonathan, ”The aesthetic theory of the arts”, Osborne, Peter (red), From an 
Aesthetic Point of View: Philosophy, Art and the Senses, Serpent’s Tail, London, 2000, 
sid. 64-68. 
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den totala upplevelsen av verket. ”This is a simple and obvious form for counterpoint 

of sound and image” läser rösten under slutscenen i filmen Bei den Blinden.93 Kontra-

punkt är en musikalisk term som beskriver stämmor i samklang, som till exempel i en 

kanon eller fuga. Man kan fråga sig om det är så sinnesintrycken bildar ett samlat 

intryck, som olika stämmor. I Bei den Blinden hörs en röst läsa: ”The world is a whole 

rhythm, while man receives only partial impressions of this world through his eyes and 

ears and to a lesser extent though his very skin”.94 Men det kan också vara så att 

intrycken blandas, färgar av sig och förstärker varandra synestetiskt. David Maclagan 

har skrivit att ett konstverk ofta är mer komplext att ta in än ett annat mer ordinärt 

objekt eftersom det har en mer koncentrerad struktur. Det gör det också mer sårbart 

för slarv eller obetänksamhet.95 Kanske kan detta inte sägas generellt gälla alla 

estetiska upplevelser men beskrivningen skulle kunna vara tagen ur Peter Cornells 

recension av utställningen Tools and Grammar på Milliken Gallery. Han söker febrilt en 

gemensam nämnare och tänker på den ”förspråkliga, ogenomskinliga mystiska enhet 

som Merleau-Ponty kallade ”världens kött”.96 Gmelin kommenterade ju själv det 

splittrade uttryckssättet genom att säga att det är viktigt att bygga upp hinder för 

läsningen.97 För mig gäller detta även upplevelsen av Farbtest, Die Rothe Fahne II. Det 

är därför det väcker så många frågor. Men det som hindrar eller hejdar min upplevelse 

av verket God ton är i första hand inte splittring utan kanske snarare känslan av att 

bara få se en del av eller en sida av någonting. 

 

Ett bestående intryck av Farbtest, Die Rothe Fahne II och Tools and Grammar 2.5 är 

att det känns som om de manipulerar betraktaren. Vid en första anblick verkar 

Farbtest, Die Rothe Fahne II bestå av två kopior av samma film. Går man närmare ser 

det ut att vara en återinspelning av ett tidigare drama eller händelseförlopp och men 

till slut visar det sig vara en omtolkning av detta händelseförlopp. Jag antar att detta 

stegvisa intryck är en del av verkets intention, dels eftersom projektionerna är relativt 

små, dels eftersom projektorerna sitter nära rakt framför och därför skymmer 

projektionsytorna. Också Tools and Grammar 2.5 styr betraktarens upplevelse genom 

sin konstruktion. Eftersom verket dessutom visas på två motsatta skärmar kan 
                                          
93 Vsevold Pudovkins text Asynchronism as a Principle of Sound Film finns i engelsk 
översättning i Venedigbiennalens katalog Think with the senses: Feel with the Mind: 
Art in the present tense, vol. 3, Rizzoli International, New York, 2007 (ej 
sidnumrering). 
94 Biennale di Venezia, Think with the senses: Feel with the Mind: Art in the present 
tense, vol 3, Rizzoli International, New York, 2007. Texter av konstnärerna själva 
(Gmelin här). Ej sidnumrering. 
95 Se kapitel 1.3 i denna studie. 
96 Cornell, Peter, 2007. 
97 Gmelin, Felix, föreläsning, Södertörns högskola den 17 november 2008 
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betraktaren inte göra sig en bild av det på en gång, utan man måste gå runt verket 

för att se varje sida var för sig. Jennifer Allen beskriver hur verket leder till en stark 

önskan om ineffektivitet, oklarhet och undantag från regler.98 För mig gäller detta inte 

minst de blinda barnen som ivrigt klänger på kyrkogårdens gravstenar. Det är som om 

inga regler gäller, inte ens tidens. Allt är tillåtet och barnen har all tid i världen att lära 

sig förstå.99 R.K. Elliot skriver att betraktaren av ett konstverk, helst på eget initiativ, 

måste kunna frigöra sig från den egna betraktarrollen för att samtidigt uppleva det 

som avbildats inom sig.100 Filmen Asyncronism as a Principle of Sound på installa-

tionens motsatta sida visar en kameraåkning över verk i serien Tools and Grammar, 

verk som hänger i samma rum under utställningen på Milliken Gallery.101 Det är som 

om verket tar mig med på en resa igenom utställningen, en resa med syfte att 

utforska min perception. Det är en annan känsla av manipulering jag upplever då jag 

betraktar målningen God ton. Det är istället en känsla av att inte få tillgång till 

helheten. Verket känns taget ur sitt sammanhang. Jag uppfattar detta verk, liksom de 

andra verken i serien Konstvandaler, som platsspecifika. Troligen eftersom de har en 

så tydlig koppling till den museala miljö de visades i under det att vandrings-

utställningen pågick. Jörgen Gassilewski skrev i katalogen att vi befinner oss i konst-

ens limbo. ”Gmelin analyserar den skarv där sociologins, mervärdets och konstens 

kontinentalplattor möts.” 102 Eftersom jag inte hade möjlighet att se verket på detta 

sätt, utan i arkivet på Moderna Museet så blir det som om jag upplever en liten del av 

en större helhet. Denna upplevelse hade jag troligen också fått av Tools and Grammar 

2.5 om jag inte haft möjlighet att se hela serien som den visades på Milliken Gallery.  

 

Alla tre verk förhåller sig till historien på något sätt. För att förstå det behöver jag ta 

hjälp av dokumentationen runt verken. När det gäller Farbtest, Die Rothe Fahne II kan 

jag läsa om hur Gmelins far Gerd Conradt medverkade vid den första inspelningen, att 

studenterna blev relegerade som ett resultat av filmen, att Conradt lämnade sin tjänst 

som lärare vid skolan, samt att det var Holger Meins, sedermera ledarfigur i RAF, som 

hängde upp fanan på den balkong som Kennedy en gång stod på. I de texter som 

skrivits om verket betonas just betydelsen av dessa historiska fakta, samt av konst-

närens förhållande till sin far och till 1960- och 70-talets revolutionsromantik. Daniel 

Birnbaum skriver i katalogen till den 50e Venedigbiennalen att Farbtest, Die Rothe 
                                          
98 Allen, Jennifer, Felix Gmelin, Berlin, oktober, 2007. 
99 Samtidigt berättar dokumentationen om verket att dessa barn antagligen inte fick så 
mycket tid att använda dessa kunskaper. Troligen utsattes de för Hitlers aktion T4 ett 
antal år senare. 
100 Se kapitel 1.3 i denna studie. 
101 Mer information om detta i materialbeskrivningen i studiens kapitel 1.2. 
102 Gmelin, Felix, Konstvandaler, sid. 6. 
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Fahne II är ett av många nutida exempel på verk som korsar generationsgränserna 

och därmed gör distansen till något produktivt.103 Också verket Tools and Grammar 

2.5 innehåller historiskt material. Filmen Bei den Blinden är till exempel uppenbarligen 

ett prefabricerat material som väcker frågor om vad som hände sen. Vad hände med 

de som medverkade? Också det tidigare verket God ton baseras, liksom hela serien 

Konstvandaler, på händelser ur historien. I dokumentationen kring verket kan man 

läsa sig till varför God ton kan sägas ha tre upphovsmän liksom att målningen är en 

dokumentation i sig, eller snarare en tolkning av vad som hände ett specifikt 

ursprungsverk. Tolkningen är, liksom hos Farbtest, Die Rothe Fahne II, inte speciellt 

framträdande. Faktum är att den verkar ännu mer subtil här. I recensionerna av 

serien Konstvandaler syns olika reaktioner på detta. Mest kritisk var kanske Dan 

Jönsson som menade att det faktum att Gmelin inte tar tydlig ställning till den 

vandaliserande akten gör serien mindre intressant.104 Annika Öhrner som var utställ-

ningsproducent förmedlar en annan bild i inledningen till utställningskatalogen. ”I sitt 

grandiosa förfall, ofta utplacerade i ett museums faktiska samlingar, ställer de frågor 

till betraktaren om Konsten och om Museet.” 105 

 

I likhet med Farbtest, Die Rothe Fahne II har alltså målningen God ton sitt ursprung i 

ett tidigare verk. Båda dessa använder ett uttryckssätt snarlikt ursprungsverkets men 

inget av verken utger sig för att vara en kopia, snarare en parafras eller tolkning av 

ursprungsverket, dess uppkomst och historiska betydelse. Detta förtydligas på olika 

sätt. I Farbtest, Die Rothe Fahne II är det framför allt slutet som skiljer nyinspel-

ningen från ursprungsfilmen. I God ton är det papptallriken, både genom dess place-

ring och genom det faktum att den tallrik med potatissallad som Olle Carlström tryckte 

mot originalmålningen är nu målad med oljefärg. Även Tools and Grammar utgör tolk-

ning av ett prefabricerat material. Tolkningen resulterar inte i en parafras utan en mix 

av asynkrona texter och ljud, fotografier och bilder av lera. 

                                          
103 Biennale di Venezia, Dreams and Conflicts: The Dictatorship of the Viewer: 50th 
International Art Exhibition, Skira, Milano, 2003, sid. 3. 
104 Jönsson, Dan, 1996. 
105 Gmelin, Felix, Konstvandaler, sid. 4. 
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4.2 Teknisk plattform 
Roland Barthes menar att vissa bilder träffar betraktaren på något sätt. I det Ljusa 

rummet han bland annat skrivit: ”Fotot träffar mig om jag drar tillbaka det från dess 

vanliga bla-bla av ’Teknik’, ’Verklighet’, ’Reportage’, ’Konst’ och så vidare: ingenting 

säga, sluta ögonen, låta detaljen ensam stiga upp till känslomedvetandet.” 106 Det är 

alltså den estetiska upplevelsen som här beskrivs. För Barthes är det avgörande att 

betraktaren kan fokusera på det som är viktigt och att bortse sådant som stör 

upplevelsen. Kanske skulle han säga att det är just detta som är viktigt som utgör 

verkets sanning. I denna studie har jag valt att se på detta ”bla-bla” som avgörande 

för ett konstverks intention och därmed också verkets sanning. Rent konkret består 

verket Farbtest, Die Rothe Fahne II av två DVD-filmer och två projektorer med 

tillhörande stativ. Verket Tools and Grammar 2.5 består även det av DVD-filmer och 

projektorer medan God ton är en oljemålning med en tillhörande katalogtext. Detta är 

alltså det som är det konkreta materialet. Det som detta material färdas med kan man 

kalla dess tekniska plattform, det som Rosalind Krauss kanske skulle ha kallat dess 

fordon. Här nedan beskrivs tre plattformar som skulle kunna sägas finns represen-

terade i Gmelins verk. Säkerligen går det att urskilja andra typer av plattformar men 

dessa tre ser jag som betydelsefulla i en vidare diskussion om de kriterier av sanning 

som Gmelins verk arbetar med. 

Undersökande journalistik 
Rosalind Krauss ser den undersökande journalistikens research som en teknisk 

plattform, bland annat hos den franska konstnären Sophie Calle. I verket The Address 

Book (1983) menar hon att detta tar sig uttryck i intervjuer med ögonvittnen för att 

identifiera en försvunnen person.107 Jag tänker även på Sophie Calles installation Les 

aveugles (De blinda) från 1986 där hon bett personer som är blinda från födseln att 

beskriva vad skönhet är. Undersökningen presenteras i form av porträttfotografier 

tillsammans med inramade citat. I utställningskatalogen till utställningen In under 

skinnet på Kulturhuset i Stockholm 1991 skrev överintendent Beate Sydhoff hur hon 

                                          
106 Barthes, Roland, Det ljusa rummet: Tankar om fotografiet (övers. Mats Löfgren), 
Alfabeta, Stockholm, 2006, sid. 81. 
107 Krauss, Rosalind, sid. 60-61. Sophie Calle hittar en anteckningsbok med listade 
telefonnummer som hon ringer upp för att på så sätt skapa en bild av bokens ägare. 
Verket publiceras som 28 olika artiklar i den franska dagstidningen Liberatíon. Enligt 
Krauss använder Calle även denna teknik i verket The Shadow (1981) då hon låter sin 
mor anlita en privatdetektiv för att följa efter henne. Resultatet blir två rapporter; 
detektivens rapport och hennes dagbok där detektiven befinner sig i hennes våld (sid. 
61-62). 
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påverkades av detta verk första gången hon såg det: ”Kanske blev jag mest gripen av 

att hon lyckats närma sig den föreställande världen s a s inifrån, från det icke seende 

hållet.” 108 För mig finns här en tydlig koppling till Gmelins installation Tools and 

Grammar 2.5. Också detta verk utgår från hur blinda uppfattar sin omvärld. För mig 

är det också tydligt att samma typ av tekniska plattform använts, om än inte med 

intervjuer som material. Denna plattform kan även identifieras i verken Farbtest, Die 

Rothe Fahne II och God ton, kanske framför allt det senare verket och serien 

Konstvandaler som bygger på ett digert researcharbete. Men, liksom hos Calles verk, 

skiljer sig resultatet mycket från den traditionella journalistiska researchens till synes 

objektiva presentation. I den lilla utställningskatalogen Konstvandaler finns visserligen 

utdrag ur autentiska tidningsartiklar som beskriver vad som hände, vem som gjorde 

vad och vilken effekten blev. Däremot är målningen snarare en estetisk tolkning än ett 

försök till realistisk återgivning av händelsen. I Tools and Grammar tycks research-

arbetet inte ens avslutat. Jag får känslan av att jag som betraktare till och med är ett 

av studieobjekten. Verkets intention känns på så sätt öppen och därför oroande. 

 

Man skulle också kunna beskriva Sophie Calles tekniska plattform som det 

sociologiska experimentet. Boris Groys ser hennes verk Les aveugles som ett resultat 

av ett experiment där två sätt att leva konfronteras; de seendes och de blindas.109 

Detta blir tydligt eftersom Calles ofta själv ingår i de egna experimenten, som till 

exempel i verken The Shadow (1982) och The Address Book (1983). För mig stämmer 

detta inte lika bra in på Gmelins verk. Man skulle kunna säga att Tools and Grammar 

2.5 utsätter betraktaren för ett sociologiskt experiment men det känns inte som om 

det är den huvudsakliga intentionen. Filmen Bei den Blinden är troligen ett resultat av 

ett sociologiskt experiment, men det genomfördes på 1920-talet. 

Dokumentär 
I katalogen till Documenta 11 finns en text av Mark Nash där han skriver om hur film 

och video utmanar vår relation till museet, vår perception och tolkning av rörliga 

bilder. Han menar att då man diskuterar den rörliga bildens betydelse för galleri-

rummet är det viktigt att definiera vilken typ av film man talar om; berättande, 

avantgardistisk eller dokumentär.110 Likt den journalistiska researchen så skulle man 

kunna se dessa typer av rörlig bild som olika tekniska plattformar som vart och ett får 

                                          
108 Calle, Sophie, In under skinnet, Kulturhuset, Stockholm, 1991, (ej sidnumrering). 
109 Groys, Boris, sid. 108. 
110 Nash, Mark, “Art and Cinema: some critical reflections” i Fietzek, Gerti (red.), 
Documenta 11_platform5: exhibition: catalog, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2002, sid. 
129. 
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betydelse för ett verks intention. När man som Gmelin använder arkiverat filmmaterial 

ligger det kanske nära till hands att tolka dessa i verken ingående delar som 

dokumentära. Det vill säga att filmerna inte är experimentellt avantgardistiska, inte 

heller fiktivt berättande utan dokumentära filmer. Tolkar jag till exempel filmen Bei 

den Blinden i Tools and Grammar 2.5, liksom filmerna i Farbtest, Die Rothe Fahne II 

som dokumentära kommer de att få en registrerande (till synes omedierad) relation 

till verkligheten. Som betraktare funderar jag därmed eventuellt mer över hur det gick 

för de blinda barnen eller för studenterna vid kameraseminariet än filmernas 

experimentella inramning. 

 

Dokumentärfilmaren Hito Steyerl intresserar sig för dokumentärens förhållande till 

verklighet och sanning. Hon var en av de inbjudna konstnärerna till Documenta 2007 

där hon bland annat deltog med verket Journal No.1 – An artist’s impression.111 Det är 

ett verk som jag tycker har flera beröringspunkter med Gmelins Tools and Grammar 

och Farbtest, Die Rothe Fahne II. Liksom dessa verk undersöker Journal No.1– An 

artist’s impression hur en upplevelse kan rekonstrueras. Verket visar hur två personer 

återberättar innehållet i en journalfilm som gjordes i Bosnien 1947 och som sedan 

förstördes under kriget. Dessa minnen tecknas ned av en konstnär och inte oväntat så 

blir de båda fantombilderna olika. I samband med att verket visades på Moderna 

Museet i Stockholm 2008 så uttalade Hito Steyerl i en intervju att denna diskrepans är 

viktig. Man behöver alltid två vittnen för att åstadkomma ett ”objektivt” dokument. 

Och trots att vi kanske inte kan lita på detta dokument så behöver vi det.112 Denna 

film inspelad med rörlig handkamera känns uppenbart mer dokumentär än Gmelins 

verk. Men hans verk är baserade på historiska fakta och redan inspelade filmer och 

verkar på så sätt ändå baserade på reella händelser. Men i och med installationernas 

inramning blir det ändå svårt att betrakta filmerna som dokumentära inslag. 

Sampling 
Kopplingen mellan estetik och verklighet betecknar Boris Groys som typisk för det han 

kallar konstdokumentation. Han menar att, till skillnad från konst eller dokumentation 

om konst, så handlar konstdokumentation om att utnyttja olika konstnärliga medier i 

                                          
111 Marte, Isabella (red.), Documenta Kassel 16/06-23/09, 2007:12, Taschen, Köln, 
2007, sid. 308. 
112 Steyerl, Hito, Journal No. 1 – An artist’s impression, 2007, e-post-intervju med 
konstnär Hito Steyerl, Berlin, genomförd av Catrin Lundqvist, curator, Moderna 
Museet, http://www.modernamuseet.se/v4/templates/ 
template1.asp?id=3661, hämtad 12 september 2009. Intervjun genomfördes i 
samband med utställningen 1 januari – 1 mars 2008 (som en del i utställningsserien 
”Den 1:a på Moderna”). 
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konstrummet för att referera till livet själv. Det vill säga till ren aktivitet utan någon 

ambition att kunna oförmedlat presentera detta direkt. Men hur kan livet dokumen-

teras i ett konstnärligt sammanhang utan att dess natur blir perverterad? Groys 

beskriver hur konstdokumentationen ofta visas i installationens kontext. Det är ju en 

konstform som inte bara kombinerar olika typer av material och media utan också 

platsen eller rummet. Han använder Walter Benjamins aurabegrepp för att beskriva 

vad som händer. Genom installationens kontext får konstdokumentation med sitt re-

producerbara material originalets aura.113 För mig är detta en definition som mycket 

väl kan appliceras på installationerna Tools and Grammar 2.5 och Farbtest, Die Rothe 

Fahne II, liksom serien Konstvandaler i den kontext som den ursprungligen visades. 

Detta sätt att se på verken innebär att stor vikt läggs vid vad kombinationen av 

prefabricerat material betyder för helheten. Daniel Birnbaum menar att Gmelins verk 

passar väl in i vår tids postproduktion präglad av repetition, referat och sampling. Men 

till skillnad från 1980-talskonstnärer som Sherrie Levine reproducerar Gmelin inte bara 

ett uttryck utan också en kod.114 Gmelin själv menar att han inspirerats mycket av 

konstnärer som Sherrie Levine men att han till skillnad från henne väljer att inte 

piratkopiera eller ta över någon annans verk så som hon gjorde då hon till exempel 

fotograferade fotografier av Edward Weston.115 Den franske konstkritikern och curatorn 

Nicòlas Bourriaud, som skrivit om postproduktion i detta sammanhang, ser hur detta 

arbetssätt utvecklats från appropriation via DJ-kulturens födelse under 1980-talet till 

2000-talets mp3-estetik. ”Notions of originality (being at the origin of) and even of 

creation (making something from nothing) are slowly blurred in this new cultural 

landscape marked by the twin figures of the DJ and the programmer, both of whom 

have the task of selecting cultural objects and inserting them into new contexts.” 116 

Den ryske konsthistorikern Lev Manovich skiljer mellan 1980-talets och 1990-talets 

postproduktion genom att peka på kompositionen. 1980-talet innebär mer fokus på 

historiska referenser och gränsen mellan verkens ingående delar. 1990-talets estetik 

handlar istället om att sudda ut dessa gränser. ”Elements in different media are placed 

next to each other without any attempt to establish contrast, complementarity, or 

                                          
113 Groys, Boris, sid. 108-114. Groys hänvisar här till Walter Benjamins essä ”The Work 
of Art in the Age of Mechanical Reproduction” där Benjamin använder begreppet aura 
för att skilja mellan original och kopia. 
114 Gmelin; Birnbaum; Rimanelli, ”Discussion Daniel Birnbaum + Ronald Jones”, The 
Aging Revolution (ej sidnumrering). 
115 Gmelin, Felix, föreläsning, 2007. 
116 Bourriaud, Nicòlas, Postproduction: Culture as a Screenplay: How Art reprograms 
the World, Lukas & Sternberg, New York, 2002 (cop), sid. 13. 
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dissonance between them.”117 Jag kommer att tänka på det verk där Gmelin med 

datorteknikens hjälp morfar de fem fulaste porträtten han kunde hitta på 

Nationalmuseum i Stockholm. Ansiktena går i och ur varandra utan synbara gränser 

(se kapitel 3.1). I ett verk som God ton betonas istället gränserna, till exempel genom 

att flera upphovsmän anges, liksom att betraktaren får information om den 

vandaliserande akten.  

 

Det dokumenterande arbetssätt som Groys beskriver eller postproduktionens montage 

skulle kanske kunna ses som teknisk plattform i Rosalind Krauss mening men jag 

väljer här att istället använda begreppet sampling. Det knyter an till en DJ:s 

arbetssätt och till en kultur som för många idag ses som självklar. Vi vet att sampling 

innefattar olika typer av återanvändning men också förändring eller anpassning av det 

som återanvänds. Och liksom musikern eller programmeraren kan en konstnär 

kombinera delar av prefabricerat material eller loopar av prefabricerat material med 

nytt material i olika kontexter. Oavsett om Gmelin blandar skilda sinnesintryck och 

filmer som i Tools and Grammar 2.5 eller återanvänder texter om konstvandalisering 

som i God ton så blir alltid helheten något annat än dess ingående delar. Den som 

samplar sätter tonen. Det är samplaren som plockar ihop material, skapar loopar och 

kombinerar ihop nya rytmer. Det här betyder inte brist på respekt för historien utan 

att historier berättas vidare genom att kombineras eller genom att ta ny form. 

Bourriaud menar att vi i och med postproduktionen inte längre ser återanvändning 

som ett problem utan som ett kulturellt ekosystem.118  

                                          
117 Manovich, Lev, The Language of New Media, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
2001, sid. 142-143.  
118 Bourriaud, Nicòlas, sid. 45. 
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4.3 Sanning och konsekvens 
Istället för att göra generaliseringar menar Herman Rapaport att man bör se på 

sanningen i ett konstverk som något platsspecifikt, med andra ord specifikt för just 

det verket. I sin bok Is there Truht in Art? ger han flera exempel på detta. Han 

analyserar bland annat ett berömt fotografi av en liten pojke i Warszawagettot under 

andra världskriget. Pojken verkar mycket rädd och håller upp händerna i luften. Fotot 

togs av en soldat i den nationalsocialistiska armén och användes senare som bevis-

material under Nürnbergrättegångarna. Om sanningen i detta foto skriver Rapaport till 

exempel: ”Indeed, if truth comes to pass in this photograph, it is a literal truth 

captured by those who practiced inhumanity and derived sadistic enjoyment from 

it.”119 I recensionerna av Farbtest, Die Rothe Fahne II finns flera exempel på reaktioner 

på hur konstnären förhåller sig till historiska fakta i relation till dagens politiska 

verklighet. Den äldre filmen är ett historiskt dokument och i installationen får det 

möta en nutida tolkning av dess innehåll och stämning. Det här säger något viktigt om 

verkets intention. Det som först verkar vara en till synes omedierad redovisning av en 

dåtida händelse visar sig vara ett personligt ställningstagande. 

 

Daniel Birnbaum beskriver hur Gmelin med sina verk i serien Konstvandaler behandlar 

konstvandaliseringen som en serie ”ready mades”. På det sättet menar Birnbaum att 

konstnären avlägsnar all spontanitet och radikalitet i verken. Därmed blir den vandali-

serade akten neutraliserad.120 Flera av recensenterna reagerade också på det den till 

synes icke ställningstagande intentionen. Men det kan ju lika gärna vara så att detta 

inte är den egentliga intentionen. Kanske utgör verken i serien i stället en medveten 

provokation, till exempel för att ifrågasätta konstinstitutionernas roll och vad som kan 

sägas utgöra ett konstverk. Man skulle med andra ord kunna se det till synes neutralt 

registrerande förhållningssättet som en del av verkets tekniska plattform, det som bär 

fram intentionen. Det är en plattform som kan karaktäriseras som den undersökande 

journalistikens research, det begrepp som Rosalind Krauss använder då hon beskriver 

verk av Sophie Calle. Med denna plattform följer förutfattade meningar om autenticitet 

och det objektiva, vilket borde betyda att sanningen i dessa verk handlar om för-

                                          
119 Rapaport, Herman, sid. 196. 
120 Birnbaum, Daniel, “The Art of Destruction”, Frieze, nr 35, 1997, sid. 37. Birnbaum 
förordar dessa typer av rekonstruktioner framför de som han anser vara brutala och 
oestetiska med det enda syftet att få uppmärksamhet från media. Som exempel på 
det nämner han den ryska konstnären Alexander Brenders vandalism på Stedelijk 
Museum då han sprayade ett grönt dollartecken på Malevichs White Cross on Gray 
(1920-27). 
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hållandet till något utanför, något verkligt, ett Vara avskiljt från konsten. Som betrak-

tare har jag att ta ställning till det prefabricerade materialets autentiskhet, liksom det 

sätt som resultatet av researchen presenteras på. I sin text ”Dokumentation och 

dokumentalitet” efterfrågar Hito Steyerl en reflektion över det dokumentära i 

bildkonsten. Hon menar att det är viktigt att fråga sig på vilket sätt verk som arbetar 

med dokumentära medel förhåller sig till verklighet och sanning. Hon menar också att 

det är viktigt att utreda vilken roll samhälleliga överenskommelser om sanningens 

status och produktion spelar i sammanhanget, liksom vilka som är de härskande for-

merna av sanningspolitik.121 

 

Också verket Tools and Grammar 2.5 baseras på prefabricerat material. Säkerligen är 

det ett digert researcharbete som ligger bakom. Liksom Farbtest, Die Rothe Fahne II 

är det en installation som kombinerar en äldre film med en ny och liksom God ton 

innefattar det en tolkning av det prefabricerade materialet i form av målningar. Men 

här får jag som betraktare inte uppfattningen att den tekniska plattformen består av 

någon sorts undersökande journalistik. Här är istället konstnärens egen intention 

tydligare. Jag uppfattar därför verket på ett sätt mindre sant i förhållande till en 

oreflekterad verklighet men på ett annat sätt mer sant eftersom den subjektiva 

tolkningen redovisas mer öppet.  

 

Vad händer med vår syn på ett konstverks intention om man istället utgår från att 

dess tekniska plattform utgörs av en form av sampling? Det borde till exempel betyda 

att konstnärens egen intention och förhållande till sanning får en större betydelse. 

Gmelin skapar historien och melodin i Tools and Grammar 2.5 genom att återanvända 

och loopa prefabricerat material. Visserligen kan jag känna igen litterära texter men 

jag vet inte hur de förhåller sig till originalen. Det samplade verket är större en dess 

ingående delar och därför går sanningen inte att hitta de enskilda prefabricerade 

delarna. Målningen God ton liksom de andra verken i Konstvandaler baseras på 

samma sätt på original men eftersom dessa inte visas samtidigt kan jag inte bedöma 

förhållandet mellan original och parafras, kanske är det heller inte meningen. Kanske 

är också detta en av anledningarna till att jag känner mig manipulerad. Det är som om 

det finns en ej uttalad pedagogisk intention i verket. Det är meningen att jag ska lära 

mig någonting. I så fall borde det vara konstnären själv som sitter inne med 

sanningen. Det är han som har makten. 

 

                                          
121 Steyerl, Hito, “Dokumentation och dokumentalitet”, sid. 217-218. 
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Valet av teknisk plattform blir avgörande för hur betraktaren uppfattar ett konstverk 

och dess förhållande till sanning och verklighet. Intentionen hos ett verk som till 

exempel innefattar dokumentära bilder påverkas därför mindre av materialets 

autentiskhet eller den rörliga bilden som sådan än av den plattform som bär fram 

detta. Men avgörande är också hur jag som betraktare uppfattar en estetisk upp-

levelse i förhållande till andra upplevelser. Daniel Birnbaum menar att Gmelin i serien 

Konstvandaler domesticerar den vandaliserade akten genom estetiken.122 Det kan man 

tolka som att han menar att konstnären lagt ett estetiskt raster över faktiska till synes 

reella eller faktiska händelser. Det är genom detta raster som betraktaren får tillgång 

till information om något som verkligen skett. Man kan tolka detta som att estetiken 

förvränger sanningen, men man skulle lika gärna kunna se det som att det estetiska 

rastret förtydligar en sanning som annars skulle ha förblivit dold för betraktaren. 

Oavsett så påverkar detta betraktarens estetiska upplevelse av ett verk på en specifik 

plats vid ett specifikt tillfälle. 

 

David Maclagan skriver om det vanliga antagandet att estetiska upplevelser är 

subjektiva och därför inte kan utgöra något kriterium. Han menar att det är sant att 

upplevelsen utgör en inre dimension men att den därför inte måste avfärdas för att 

den är subjektiv. Sanningar kan upplevas subjektivt.123 Margaretha Rossholm Lagerlöf 

menar att alla tolkningar är subjektiva och att det därför är viktigt att skapa överblick 

genom att man ”erfar ett konstverk flera gånger, vid olika tidpunkter och utifrån olika 

stadier av förståelsen”. 124 Betyder detta att en estetisk sanning endast kan uppenbara 

sig efter en viss tid? Jag kommer att tänka på verket Film stills (2006) som baseras på 

en film där Gmelins far och en kvinnlig assistent målar varandras kroppar.125 

Installationen är gjord så att betraktaren först möts av målningar baserade på 

stillbilder av filmen. Dessa målningar utgör på så sätt ingången till filmens mer på-

tagliga scener som ibland nästan känns pornografiska. Enligt konstnären själv är 

denna övergång avgörande för verkets intention. Innehållet i filmen blir annars för 

starkt. Man skulle också kunna säga att målningarna utgör en fördröjning och därmed 

underlättar för betraktaren att tillgodogöra sig verket. I Tools and Grammar 2.5 är det 

den asynkrona blandningen av olika medier som utgör fördröjningen. Konstnären 

kommenterar själv detta genom att säga att det är viktigt att bygga upp hinder för 

läsningen. Han menar att det är meningen att formen ska skapa en osäkerhet kring 

medierna och materialet. Det är en intention som verkar ha nått fram. I de flesta 
                                          
122 Birnbaum, Daniel, sid. 37. 
123 Maclagan, David, sid. 10. 
124 Rossholm Lagerlöf, sid. 49-52. 
125 Se kapitel 3.4 i denna studie. 
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recensionerna av Tools and Grammar märks ett visst mått av frustration, av splittring 

eller att inte nå fram. Också min egen upplevelse av verket handlar om hur ögon, 

öron, känsel och kropp tar emot intryck som förnuftet inte riktigt kan få ihop. 

Konstterapeuten David Maclagan menar att den estetiska upplevelsen refererar både 

till processen och till dess resultat. Enligt honom kan vi inte alltid veta vad som 

kommer först; perceptionen, sinnesförnimmelsen eller den emotionella responsen.126 

Det kan mycket väl vara vad Gmelins verk beskriver, denna osäkerhetskänsla av att 

befinna sig mitt i en process utan varken tydlig början eller tydligt slut. Det är så vi 

upplever verkligheten eller ”sanningen” om verkligheten genom verket. Detta 

förmedlas genom verkens tekniska plattform i kombination med den estetiska 

inramningen.   

 

                                          
126 Maclagan, David, sid. 12. 
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5 Summering  
Det är som om Felix Gmelin i sina verk prövar olika sätt att komma närmare eller 

längre bort från det som betraktaren upplever som verklighet eller sanning. Syftet 

med denna studie var dels att ta reda på vad det är som styr denna upplevelse och 

dels vad detta får för konsekvenser för tolkningen av verken. En viktig fråga var den 

tekniska plattformens betydelse men också vad som är specifikt för den estetiska 

upplevelsen. Det finns många generella teorier om relationen mellan sanning och 

estetik. Tanken med denna studie har inte varit att ifrågasätta dessa utan att titta 

närmare på vad det är som styr uppfattningen av sanning i några specifika verk. 

 

Utgångspunkten för studien var min perception av tre verk som för mig representerar 

olika tider i Felix Gmelins konstnärskap men också olika val av media. Det tidigaste 

verket God ton från 1996 är en målning som utgör en parafras på ett verk av Dick 

Bengtsson som det såg ut då det vandaliserats. Verket Farbtest, Die Rothe Fahne II 

från 2003 är en installation som baseras på en film som konstnärens far spelade in 

1968. Verket Tools and Grammar 2.5 från 2007 är en multimediainstallation som 

kretsar kring en film från ett kloster för blinda barn som spelades in 1926.  

 

Om jag ska summera mina estetiska upplevelser av Felix Gmelins tre verk så blir det 

med begreppen perception, motstånd, manipulation och tolkning av historien. Percep-

tion beskriver till exempel min upplevelse av hur Tools and Grammar 2.5 tycks handla 

om mina egna sinnesintryck. Motstånd beskriver min upplevelse av hur verken på 

flera sätt hindrar eller försvårar min perception eller förståelse. Ett exempel på det är 

kombinationen av asynkrona filmer, olika typer av texter och ljud i Tools and Gram-

mar 2.5. Vad gäller tolkningen av historien så finns det mycket skrivet om Gmelins 

sätt att arbeta med kopior eller parafraser. Ibland är resultatet nära kopplat till 

konstnären själv som i Farbtest, Die Rothe Fahne II och ibland till konsthistorien 

generellt som i God ton.  

 

För att lyfta diskussionen om huruvida olika typer av prefabricerade material och 

media påverkar ett konstverks intention och därmed dess sanning så valde jag att 

titta närmare på de tekniska plattformar som dessa uttryck eller material egentligen 

färdas med. Denna frågeställning kommer från Rosalind Krauss begrepp ”technical 

support”. Hon identifierar till exempel den undersökande journalistikens research som 

en teknisk plattform hos Sophie Calle. För mig är detta en konstnär som har flera 
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beröringspunkter med Felix Gmelin. Bland annat gäller det intresset för blindas sätt att 

ta in världen men också just valet av teknisk plattform. För mig betyder denna 

plattform att sanningen i ett verk handlar om något utanför verket. Det här gör att det 

prefabricerade materialets autenticitet blir avgörande, liksom hur resultatet av re-

searchen presenteras. Det här skulle också kunna gälla för en teknisk plattform som 

dokumentärfilmen. Gmelins verk är alla tre baserade på ett prefabricerat historiskt 

material i någon form. De två senare verken innehåller dessutom rörliga bilder som 

man säga har en dokumentär prägel. Men i och med installationens estetiska 

inramning och uttryckssätt upplever jag inte att dokumentären kan ses som en 

teknisk plattform detta fall. Jag prövade istället att titta närmare på sampling som en 

alternativ plattform. Montage, liksom dokumentation är ju vanliga begrepp inom 

postproduktionen. Jag valde dock benämningen sampling som ett begrepp eftersom 

jag tycker att det tydligare beskriver hur olika delar av prefabricerade material 

använts för att skapa ny mening. Oavsett om Gmelin blandar skilda sinnesintryck och 

rörliga bilder som i Tools and Grammar 2.5 eller återanvänder texter om konst-

vandalisering som i God ton så blir alltid helheten något annat än dess ingående delar. 

Den som samplar sätter tonen. Det är samplaren som plockar ihop material, skapar 

loopar och kombinerar ihop nya rytmer. Det här betyder inte brist på respekt för 

historien utan att historier berättas vidare genom att återanvändas eller kombineras i 

vårt kulturella ekosystem. 

 

Val av teknisk plattform påverkar alltså betraktarens tolkning av ett konstverks 

intention och därmed den sanning som kan sägas finnas inskriven i verket. Herman 

Rapaport menar att man bör se på denna sanning som något platsspecifikt. I 

recensionerna av Farbtest, Die Rothe Fahne II finns till exempel reaktioner på hur 

konstnären förhåller sig till historiska fakta i relation till dagens politiska verklighet. 

Dokumentärfilmaren och konstnären Hito Steyerl efterfrågar en reflektion över det 

dokumentära i bildkonsten. Hon menar att det är viktigt att fråga sig på vilket sätt 

verk som arbetar med dokumentära medel förhåller sig till verklighet och sanning. 

Också verket Tools and Grammar 2.5 baseras på prefabricerat material. Säkerligen är 

det ett digert researcharbete som ligger bakom. Liksom Farbtest, Die Rothe Fahne II 

är det en installation som kombinerar en äldre film med en ny och liksom God ton 

innefattar det en tolkning av det prefabricerade materialet i form av målningar. 

Kanske kan det därför uppfattas som mindre sant i förhållande till en oreflekterad 

verklighet men på ett annat sätt mer sant eftersom den subjektiva tolkningen 

redovisas mer öppet. 
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Verkets intention präglas av dess journalistiska objektivitet men också av den 

estetiska inramningen. Daniel Birnbaum beskriver hur Gmelin med sina verk i serien 

Konstvandaler behandlar konstvandaliseringen som en serie ”ready mades”. På det 

sättet menar Birnbaum att konstnären avlägsnar all spontanitet och radikalitet i 

verken. Därmed blir den vandaliserade akten neutraliserad. Flera av recensenterna 

reagerade också på det den till synes icke ställningstagande intentionen. Men det kan 

ju lika gärna vara så att detta inte är den egentliga intentionen. Kanske utgör verken i 

serien i stället en medveten provokation. Birnbaum menar vidare att Gmelin med 

Konstvandaler domesticerar den vandaliserade akten genom estetiken. Det tolkar jag 

som att han menar att konstnären lagt ett estetiskt raster över faktiska till synes 

reella eller faktiska händelser. Det är genom detta raster som betraktaren får tillgång 

till information om något som verkligen skett. Man kan tolka detta som att estetiken 

förvränger sanningen, men man skulle lika gärna kunna se det som att det estetiska 

rastret förtydligar en sanning som annars skulle ha förblivit dold för betraktaren. 

Oavsett så påverkar detta betraktarens estetiska upplevelse av ett verk på en specifik 

plats vid ett specifikt tillfälle. 

 

I verket Film stills låter Gmelin betraktaren mötas av målningar baserade på stillbilder 

av en film man sedan ser. Målningarna utgör på så sätt ingången till filmens mer på-

tagliga scener som ibland nästan känns pornografiska. Enligt konstnären själv är den-

na övergång viktig eftersom filmen annars blir för stark. Man skulle också kunna säga 

att målningarna utgör en fördröjning och därmed stödjer betraktarens estetiska 

upplevelse. I Tools and Grammar 2.5 är det den asynkrona blandningen av olika 

medier som utgör fördröjningen. I de flesta recensionerna av serien märks ett visst 

mått av frustration, av splittring eller att inte nå fram. Också min egen upplevelse av 

verket handlar om hur mina olika sinnen tar emot intryck som förnuftet har svårt att 

få ihop. Enligt David Maclagan kan vi inte alltid veta vad som kommer först i den 

estetiska upplevelsen; perceptionen, sinnesförnimmelsen eller den emotionella 

responsen. Detta kan mycket väl vara vad Gmelins verk beskriver, en osäker process 

som är förutsättningen för vår uppfattning av den ”sanna” verkligheten. Detta 

förmedlas genom verkens tekniska plattform och den estetiska inramningen. 
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Inledning 

På inrådan från UD beslutade Moderna Museet i Stockholm att ta ned två av den 

svenska konstnären Dick Bengtssons verk då EU:s utrikesministrar hade möte på 

museet i september 2009. Det var hakkorsen i nedre hörnet av målningarna som man 

ansåg skulle kunna väcka anstöt hos besökarna. I pressmeddelandet uttalade sig UD 

om att svastikan är en mycket laddad symbol och att man inte hade tillräckliga 

pedagogiska resurser att förklara verken.1 En starkt laddad politisk symbol kan alltså 

vara svår att slå ifrån sig och därmed, hur ytlig den än kan te sig, stå i vägen för den 

estetiska upplevelsen. Detsamma torde gälla för uppenbart samhällskritiska verk, verk 

med påtagligt dokumentära inslag eller som innehåller prefabricerad dokumentation. 

Det är som om dessa verk rör sig mellan konstnärligt uttryck och upplevd verklighet. 

Vad väger tyngst? 

 

Ett konstverks intention har en stark koppling till orsaken bakom den konstnärliga 

aktiviteten, i det här fallet Dick Bengtssons önskan att förmedla något om sin samtid, 

men också till dess beståndsdelar och i förlängningen dess effekt på betraktaren. Man 

kan fråga sig vad som händer med denna intention då ett verk upplevs som politiskt 

laddat eller samhällsengagerat. Tre samtida konstnärer som jobbar samhällskritiskt 

och ifrågasätter vår gängse syn på historien och det som vi uppfattar som verkligt, är 

Felix Gmelin, Ann-Sofi Sidén och Hito Steyerl. De är alla födda i Europa på 1960-talet. 

Även om de har olika bakgrund så arbetar de alla med rörlig bild som uttryckssätt, 

med installation och dokumentation. Frågan är vad detta innebär för betraktarens 

tolkning av verken. Här presenteras en jämförelse av tre verk av dessa konstnärer. 

Utgångspunkten är upplevelsen av verken och deras uttryckssätt. Genom att tolka 

verken och texter skrivna om dem ställs frågor om vad användningen av en politiskt 

laddad symbol innebär, liksom konstnärens val av medium och teknisk plattform. 

Frågan är också hur den estetiska inramningen påverkar betraktarens upplevda 

verklighet.  

 

Vid en mottagning arrangerad av Moderna Museet tryckte konstnären Olle Carlström 

en tallrik med potatissallad mot symbolen på Dick Bengtssons tavla Interiör från 

Kumlafängelset (1971). Den dåvarande museichefen Olle Granath uttalade sig då om 

att Carlström uppenbarligen missat Bengtssons syfte med användningen av svastikan: 

”Han skadade Dick mer än han skadade tavlan.” 2 Händelsen var en av de 

konstvandaliseringar som den svenske konstnären Felix Gmelin valde att parafrasera i 

sin serie Konstvandaler som turnerade runt på olika museer på 1990-talet. Hans 

målning God ton (1996) är en tolkning av Dick Bengtssons målning som den såg ut 
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efter Carlströms ingrepp på verket. I recensionerna av utställningen som helhet var 

det flera som kommenterade den neutrala inställningen till den vandaliserande akten. 

En som reagerade positivt på detta förhållningssätt var exempelvis Lars O Ericsson 

som ansåg att Gmelin dragit nytta av sin eminenta förmåga att måla i vilken stil som 

helst: ”Han förhåller sig lika innerligt till de ursprungliga verken som till angreppen på 

dem. Han varken moraliserar eller kritiserar.” 3 Andra recensenter såg istället 

konstnärens oproblematiserande inställning som ett problem. 

Tools and Grammar 

När Gmelin ställde ut en version av serien Tools and Grammar på Milliken Gallery i 

Stockholm 2007 reagerade flera recensenter på något som uppfattas som svårfångat i 

verken. Denna gång var det inte konstnärens intention man reagerade på utan på det 

splittrade uttryckssättet. Sophie Allgårdh skrev till exempel i sin recension i Svenska 

Dagbladet om hur associationskedjorna löper korsvis och omlott i den intellektuellt 

krävande multimediainstallationen. Hon menade att ”Gmelin gestaltar denna känsla av 

otillräcklighet när han konfronterar film- och ljudslingor utan omedelbar koppling med 

varandra.” 4 Det verk som serien kretsar kring är Tools and Grammar 2.5 (2007), en 

installation bestående av två filmer som projiceras på varsin sida av en mindre skärm 

som hänger fritt från taket. 

  
Bild 1: Gmelin, Felix, Tools and Grammar 2.5 (2007) samt Tools and Grammar 2.4 (2007). 
Bild 2: Stillbild från filmen Bei den Blinden (1926) som i ingår i verket Tools and Grammar 2.5 (2007). 

 

Det faktum att filmerna visas med asynkrona berättarröster och textning på skilda 

språk kräver extra koncentration. Filmerna som loopas är ungefär 2.4 minuter långa. 

Uppenbarligen skiljer de sig åt både vad gäller innehåll och ursprung. Utgångspunkten 

är den äldre filmen Bei den Blinden (Hos de blinda) som består av flera scener där 

blinda barn med stöd av vuxna får använda sina händer för att utforska omgivningen. 

I pressmaterialet från Milliken Gallery finns information om filmen som spelades in 
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1926 på ett pedagogiskt institut på ett kloster i Stuttgart. I pressmaterialet står även 

om barnens potentiella öde, att de kan ha råkat ut för den av Hitler sanktionerade 

aktiva dödshjälp för handikappade och obotligt sjuka. Gmelin har kombinerat denna 

film med en engelsk speakerröst som läser den ryske filmaren och filmteoretikern 

Vsevolod Pudovkin's text ”Asynchronism as a principle for sound film” med en italiensk 

undertext som jag som betraktare antar är en översättning av det som röster säger. 

Det är en text om hur människan endast kan ta emot bitvisa intryck av världens totala 

rytm genom sina ögon och öron och i en ännu mindre omfattning genom sin hud. 

Rösten läser bland annat: 

 

For example, in actual life you, the reader, may suddenly hear 

a cry for help: you see only the window: you then look out and 

at first see nothing but the moving traffic. But you do not hear 

the sound natural to these cars and buses; instead you hear 

still only the cry that first startled you.5 

 

Den andra filmen är producerad av konstnären själv och utgörs av kameraåkningar 

över målningarna från serien Tools and Grammar som visades samtidigt med 

installationen Tools and Grammar 2.5 på Milliken Gallery. Målningarna kan mycket väl 

vara baserade på de erfarenheter som de blinda barnen gör i Bei den Blinden. De är 

skissartade och tycks ha en koppling till den lera eller sand som barnen använder för 

att återskapa gravstenarna på en kyrkogård de besökt. I den nyinspelade filmen 

består undertexten av avsnitt ur upplysningsmannen och encyklopedisten Denis 

Diderots bok Brev om de blinda till gagn för dem som ser. Där står bland annat:”How 

can a man born blind form ideas of figures?”6 Berättarrösten är fransk. Det är som om 

konstnären haft som ambition att förvirra eller i varje fall att sätta upp hinder för en 

enkel tolkning. Kanske säger därmed verkets intention något om vårt förhållande till 

historien, om vårt minne i förhållande till historia och kunskap eller kanske om 

omöjligheten att tydligt dra gränsen mellan perception, emotionell respons och 

kunskap.  
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Journal No.1 – An artist’s impression 

Detta sätt att pröva ett historiskt dokument eller vår upplevelse och minne av detta 

med hjälp av ett annat medium påminner om en installation av den tyska 

filmskaparen och videokonstnären Hito Steyerl. Journal No.1 – An artist’s impression 

(2007) består av två till synes dokumentära videoprojektioner. Det har bland annat 

visats på Documenta 12 i Kassel sommaren 2007. 

  

Bild 3-4: Steyerl, Hito, Journal No.1 – An artist’s impression (2007), stillbilder. 
 

Filmerna som projiceras intill varandra är ungefär 21 minuter långa och består av ett 

reportage berättat i lugn takt.  Två namngivna personer ger varsin bild av en händelse 

utifrån två perspektiv. Det var tidigare anställda på Sarajevos filmmuseum och ger i 

filmen sin minnesbild av innehållet i och ödet för en journalfilm som spelades in 1947 

och som sedan förstördes under kriget 1993. Dessa olika bilder överförs till papper 

med hjälp av en ung kroatisk tecknare. 

 

”Journal No.1” var en månatlig journalfilm med tydliga politiska ambitioner som 

spelades in under efterkrigstidens Jugoslavien. Filmen visar bland annat hur 

muslimska kvinnor får lära sig att läsa och skriva. Journal No.1 – An artist’s 

impression är en rekonstruktion av en filmad scen men också en kommentar till vad 

som hände sedan. De två tidigare museianställda minns scenen på olika sätt och har 

olika syn på vad man tror hände med filmen under kriget. Förstördes den i en brand 

eller tog serberna den till Belgrad? Mot slutet av videon berättar den unge kroatiske 

konstnären Arman om sin egen upplevelse av kriget och att vara offer för etnisk 

rensning. 
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Då installationen visade på Moderna Museet i Stockholm januari 2008 intervjuades 

konstnären av curatorn Catrin Lundqvist. Steyerl uttalade sig då bland annat om 

verkets resultat: 

 

Resultatet av experimentet med Journal No.1 är att journalfilmen 

inte kan rekonstrueras, åtminstone inte än. Å andra sidan finns 

en annan rörelse i filmen för trots att vi egentligen inte kan lita 

på dokument så behöver vi ändå dem. Vi måste kunna skilja på 

fakta och lögn, särskilt i ett läge då krigets dimmor börjar lägra 

sig över världen. Annars går vi vilse i ett revisionistiskt helvete. 

Därför har filmen ett parallellt slut.7 

 

Det är som om verket beskriver vårt starka behov av att berätta sanningen samtidigt 

som det visar att detta är omöjligt. Verket är ett dokumentärt reportage men 

ifrågasätter ändå möjligheten till just dokumentärt reportage. 

Vid sidan om 

En konstnär som också undersöker samhällets sätt att värdera och dokumentera 

historien och nutiden är svenska konstnären Ann-Sofi Sidén. Ett exempel på det är 

hennes bronsstaty Fideicommissum (2000), ett självporträtt av henne själv sittande 

på huk för att kissa, som leker med vår oreflekterade uppfattning om den traditionella 

fontänen. I videoinstallationen Warte Mal! Prostitution after the Velvet Revolution 

(1999) porträtterar hon prostituerade på gränsen mellan Tyskland och Tjeckien i det 

nya Europa. Extrema upplevelser eller levnadsförhållanden gestaltas med personligt 

engagemang men på ett till synes odramatiskt sätt. 

 

Hennes installation Vid sidan om (2007) eller In passing visades på Bonniers konsthall 

hösten 2008. Ursprunget till verket var en företeelse som för många kan tyckas 

oacceptabel; en lucka i väggen på vissa sjukhus i Tyskland där mödrar allt sedan år 

2000 kan lämna barn de inte klarar av att ta hand om. ”Nur im Notfall öffnen!” 

(Öppnas endast i nödfall!) står att läsa på luckan till inkastet. Första gången Sidén 

passerade ett sådant omdebatterat spädbarnsinkast, en ”Babyklappe” i Berlin var hon 

själv gravid.8  
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Verket är en synkroniserad videoinstallation som innefattar två monitorer och fyra 

videoprojektioner och pågår i ungefär 14 minuter. 

   
Bild 5: Sidén, Ann-Sofi, Vid sidan om (2007), detalj från installation, Galerie Barbara Thumm.  
Bild 6: Sidén, Ann-Sofi, Vid sidan om (2007), stillbild med tillstånd av Galerie Barbara Thumm och Galeria 
Pepe Cobo, Bonniers Konsthall. 

 

Först möts man av den lilla monitorn som sitter monterad i den pelare som delar 

utställningsrummet i två delar. Det ser ut att vara övervakningsbilder från 

spädbarnsinkastet, slussen mellan det två världarna. Det är på en filt i detta lilla 

varma utrymme som barnet befinner sig i innan det tas om hand om av 

sjukhuspersonalen. Utrymmet är först tomt men plötsligt går larmet och ett barn 

ligger där på filten. På vardera väggen bakom pelaren spelas två parallella scener upp 

med hjälp av flera videoprojektioner bestående av både rörliga bilder och stillbilder. På 

den ena sidan kan man följa den ensamma unga kvinnan som lämnat sitt barn i 

inkastet och nu irrar omkring i det mörka stadsrummet. Den andra visar hur barnet 

plockas ut och undersöks av personalen. Eftersom dessa bilder visas i svartvitt 

uppfattas också de som registrerade av sjukhusets övervakningssystem. Det som syns 

är professionella människor som arbetar metodiskt. Det handlar om något oerhört 

svårt, kanske inte ens lagligt men ändå formaliserat. På den andra sidan av rummet 

visas den unga mamman. På sin vandring går hon förbi luckor som anspelar på den 

där hon nyss lämnat sitt barn. Det kan till exempel vara sopnedkast eller brevlådor. 

Hon har nyss hittat en praktisk lösning på ett svårt problem men samtidigt har hon en 

oviss och skrämmande framtid framför sig. Vem kan döma henne? 

Politisk laddning 

Liksom hakkorset i Dick Bengtssons målningar är spädbarnsinkastet en laddad symbol. 

En mor får inte överge sitt barn. Det är tabu menade Sidén själv i en intervju med 

Svenska Dagbladet i samband med öppningen på Bonniers konsthall. ”När det här 

verket visades i Spanien tyckte alla att filmen var oerhört kall, hur kunde hon? Ingen 

diskuterade om det här var barnets andra chans” berättade Sidén.9 Också Gmelin 
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kritiserades för att inte ta ställning då han behandlade ett starkt tabu som 

vandaliseringen av berömda konstverk. I sin recension av serien Konstvandaler när 

den visades på Malmö konstmuseum 1996 kritiserade till exempel Dan Jönsson Gmelin 

för att syssla med ironisk metakonst med problemställningar långt från den egentliga 

vandalismens moraliska ansvar. ”Att ’Konstvandaler’ inte bryr sig om den distinktionen 

gör att utställningen får en i första hand anekdotisk och underhållande prägel” 

menade Jönsson.10 

 

Även om Dick Bengtssons verk innefattar en svastika kan Gmelins Tools and Grammar 

egentligen sägas ha en starkare koppling till nazismen som sådan. Tillsammans med 

installationen på Milliken Gallery visades till exempel konstnärens parafras på ett verk 

av Ernst Ludwig Kirchner som var en av de konstnärer som förföljdes i 1930-talets 

Tyskland. Som representant för den moderna konsten stod expressionisten Kirchner 

för något urartat och därmed farligt, långt från antikens tidlösa och uppbyggande 

konst. De blinda barnen i filmen kan också de ha råkat ut för den tidens utrensningar 

av oönskade individer. Men denna koppling är inte helt uppenbar utan kräver att man 

som betraktare först läser galleriets pressmaterial. Också Hito Steyels installation 

Journal No. 1 – An artist’s impression har kopplingar till ett våldsamt förflutet och 

effekterna av krigshandlingar. I en artikel i ARTMargins skrev till exempel Tomislav Z. 

Longinovic att installationen verkar på två nivåer. Han ser att den uppenbarligen utgör 

ett historiskt vittnesmål: ”It addresses the way in which film as a medium was 

instrumental in constructing one of the founding myths of Yugoslavia.” På samma 

gång menar Longinovic att det handlar om brist på bevis, om utsuddandet av 

vittnesmål och om glömska som en effekt av terror och osäkerhet.11 Man skulle kunna 

säga att tecknaren Arman får symbolisera detta, både genom de skisser han gör och 

genom sina egna erfarenheter som ett offer för kriget. Det är också han som får 

avsluta berättelsen. 

Den rörliga bilden 

Verket Journal No. 1 – An artist’s impression baseras, liksom Vid sidan om och Tools 

and Grammar 2.5, på rörlig bild som medium. Under ett samtal som publicerades på 

Moderna Museets webbplats i samband med museets utställning In Between the Best 

of Worlds som pågick november 2004 till mars 2005 ställde Robert Fleck, direktör för 

Deichtorhallen i Hamburg, frågan om hur Sidéns verk Warte Mal! Prostitution after the 

Velvet Revolution förhåller sig till bildkonstens grupporträtt. 
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Sidéns respons handlade om att det är en sak att läsa en intervju och en helt annan 

att möta en annan människas ansikte, röst och kroppsspråk. Vidare sa hon: 

 

Lägg till det alla andra faktorer, miljön, ljudet osv. Det är också 

en skillnad mellan fiktion och ett reportage. Till exempel vore det 

en helt annan sak att läsa en intervju med en figur i en 

Dostojevskijroman än att läsa hur Dostojevskij beskrivit samma 

person i ord. Kanske skulle vi inte ens känna igen honom eller 

henne.12 

 

Den rörliga bilden som medium och kopplingen till verkligheten som sådan har med 

andra ord en stor betydelse för Sidéns intention. I utställningskatalogen The Aging 

Revolution som publicerades i samband med utställningen Revolution II på Malmö 

konstmuseum 2005 finns ett citat från Gmelin som förklarar varför han gick från 

målning till andra medier: ”Since you cannot prove anything with painting I had to use 

photography. That is how I came to use photography, film and documentation.”13 

 

Utgångspunkten hos Gmelin är ett prefabricerat material, en dokumentär stumfilm 

från 1920-talet. Det kombineras med en nyinspelad videofilm baserad på fotografier 

och målningar av lermodeller, samt asynkrona röster och texter. Genom denna 

kombination ser betraktaren innehållet i ”Bei den Blinden”. Eller är det kanske 

tvärtom? Betraktarens motstridiga sinnesintryck kopplas till de blinda barnens sätt att 

utforska världen. Om detta skrev Jennifer Allen i pressmaterialet i samband med 

vernissagen på Milliken Gallery 2007: ”As the too-close close-ups suggest, the senses 

are pushed to the extreme where perception meets imperceptibility.” Frågan är bara 

vem det är som styr denna process. Allen uppfattar verket som ett uttryck för 

voyeurism: ”The black-and-white film – an effort as anonymous as the children and 

the caretakers who appear in it – reaches the heights of voyeurism since the stars 

would never see their own performances on the silver screen.” 14 Verket handlar på så 

sätt om makt och tolkningsföreträde. 

 

På samma sätt behandlar Sidéns Vid sidan om voyeurism och makt. Om detta skrev 

bland andra Allgårdh i sin recension av verket på Bonniers konsthall: ”Vigt pendlar 

Ann-Sofi Sidén mellan olika betraktarpositioner och i verket finns även det allseende 

ögat – övervakningskameran, som blivit hennes signatur.”15 För mig betyder detta 

allseende öga att betraktaren måste ta ställning till bildernas tillförlitlighet. Vems öga 

är det? Vad händer utanför blickfältet? Jag urskiljer en del av en verklighet men vems 

eller vilkas verklighet? Detta allseende öga uppfattar jag inte i Steyerls verk. I 
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katalogen till Documenta 12, där Steyerl fanns representerad med två verk, beskrevs 

Journal No. 1 – An artist’s impression istället som en prisma som från olika 

utgångspunkter reflekterar 50 år av bosnisk-jugoslavisk historia.16 Steyerl har istället 

för övervakningskameran använt ett mer journalistiskt bildspråk där namngivna 

personer intervjuas för att själva få ge sin bild av innehållet i den journalfilm som 

spelades in ungefär 70 år tidigare. 

 

Kameran filmar Armans hand när han försöker transformera och återskapa rösternas 

berättelser till teckningar. Här skiljer sig verket åter igen från Tools and Grammar 2.5 

där transformeringen redan har skett då betraktaren ser verket. Lermodellerna finns 

redan där, liksom målningarna och de asynkrona ljudet och texterna. De blir till ett 

tolkningsraster som läggs över den äldre filmen. Ett tolkningsraster som av vissa 

upplevs som förtydligande och av andra som komplicerande eller förvirrande. 

Installationens betydelse 

Alla tre verken har som sagt den rörliga bilden som utgångspunkt men visas inte 

enbart som filmer utan är utformade som installationer. Steyerls verk utgörs av två 

parallella projektioner som visas i ett mörkt rum. Verket blir därmed en berättelse ur 

två perspektiv med ett tvådelat slut. Tools and Gammar 2.5 och Vid sidan om är mer 

skulpturala till sin form. Betraktaren behöver till exempel röra sig i rummet för att se 

hela verken. I samband med utställningen på Bonniers konsthall skrev 

konsthallschefen Sara Arrhenius följande om Sidéns omisskännliga stil: 

 

Ett medvetet uppbrutet narrativ med flera samtidigt pågående 

projektioner skapar ett rum där stämningar och mentala tillstånd. 

/…/ Konstnären placerar inte betraktaren framför en film utan 

bygger rum där vi blir delaktiga med mer än bara blicken. Det 

ger hennes installationer en fysisk djupdimension, en erfarenhet 

som inte bara är blickens. Man kan inte bara vända bort blicken 

från berättelsen utan är omgiven av den och upplever den med 

mer än ett sinne.17 

 

Sidén har beskrivit betydelsen av att arbeta med flera skärmar och projektioner. Detta 

finns bland annat dokumenterat i boken Truth or Dare: Art and Documentary baserad 

på en konferens med samma namn som arrangerades av Whitechapel Art Gallery och 

Tate Modern 2006. Tillsammans med dokumentärfilmaren Cahal McLaughlin och 

videokonstnären Clarisse Hahn diskuterade Sidén bland annat hur ett verk med flera 

skärmar eller projektioner består av flera berättelser och därmed fler sanningar än ett 
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verk som visas på en enda skärm. Hennes verk Warte Mal! Prostitution after the 

Velvet Revolution består till exempel av nio intervjuer som visas på tv-monitorer i 

flera små bås. ”The viewer is however very much part of the installation in that s/he is 

seen choosing the room s/he wishes to enter, like a client. We talk here about to do 

things but I think in the end it’s all about storytelling” säger Sidén som menar att 

verket behöver upplevas som en fysisk installation.18 För mig är det inte bara 

placeringen av skärmarna och projektionerna som påverkar verkets rumsliga 

intention. Konstteoretikern och konstkritikern Håkan Nilsson har skrivit om det 

abstrakta måleriets olika aspekter av rumslighet. Det kan handla om att få 

betraktaren att röra sig, att känna av sin (och konstens) kropp eller att minnas som 

mentala rum. Han har bland annat studerat konstnären Ann Edholms verk Tungan på 

ordet (2003) som är målat med ett svart rutmönster mot en stark gul bakgrundsfärg. 

”Samtidigt som rutmönstret lockar fram betraktaren till målningens yta, stöter den 

ilsket gula färgen denne tillbaka” menar Nilsson.19 Denna rumslighet har alltså inte 

med någon illusorisk rumslighet eller verkets faktiskt fysiska rumslighet att göra. 

 

Installationen Tools and Grammar 2.5 är som namnet antyder en del i en större 

helhet. Under vernissaget på Milliken Gallery visades det till exempel med verk som 

Tools and Grammar 2.3 och Tools and Grammar 2.6 som båda består av serier med 

ett antal målningar och fotograferade lermodeller som projicerats på duk. Den som 

upplever dessa serier ihop med multimediainstallationen Tools and Grammar 2.5 ser 

tydligt sambandet. Den ena sidan av verket visar en närgången kameraåkning över 

ett antal av målningarna och fotografierna. Det här gör att man upplever verken som 

en större installation bestående av flera delar och flera olika medier. För att uppleva 

detta räcker det inte med att gå runt videoinstallationen utan att också röra sig i en 

större del av utställningsrummet. Genom att handla om sinnlighet och specifikt om 

känseln så påverkar installationen även betraktarens kroppsliga och sinnliga 

uppfattning. I sin text om utställningen i nättidsskriften omkonst.se skrev Susanna 

Slöör att hon slogs av hur pass isolerad installationen kändes från hudens och 

handens språk: ”Man blir mer uppenbart än vanligt reducerad till en betraktare eller 

åhörare, snarare än en deltagare”.20 Oavsett om man uppfattar känselsinnet som 

isolerat eller engagerat så påverkas uppenbarligen detta i mötet med installationen. 

 

Men intentionen hos Tools and Grammar sträcker sig inte bara ut i rummet utan också 

i tiden. Betraktaren befinner sig i nuet. Utgångspunkten är en film inspelad 1926 och 

en del av textmaterialet är mycket äldre än så. Däremellan finns fotografierna, 

målningarna och den nyinspelade videofilmen. I vår tids postproduktion är 

återanvändning och sammansmältning mellan gammalt och nytt inget 
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anmärkningsvärt. Curatorn Nicòlas Bourriaud har skrivit om hur detta arbetssätt 

utvecklats från appropriation via DJ-kulturens födelse under 1980-talet till 2000-talets 

mp3-estetik.21 Också konst- och mediehistorikern Lev Manovich har skrivit om 

postproduktionens utveckling från collage av tydliga enheter till en sammansmältning 

och utsuddande av gränser: ”Elements in different media are placed next to each 

other without any attempt to establish contrast, complementarity, or dissonance 

between them.” 22 Tools and Grammar utgör en blandning av många olika typer av 

prefabricerade material i kombination nya tolkningar. Men intentionen uppfattar jag 

inte som sammansmältning, snarare som just dissonans. Konstnären och 

konstkritikern Ronald Jones (som själv bidrar med sin röst i verket) skrev i Paletten 

med anledning av att installationen visades på Venedigbiennalen 2007 att varje del 

lägger tonvikt vid olika sinnen och att detta skapar en mättnad. ”Trots att 

installationen är så komplex leder den i själva verket raka vägen till innehållet på 

samma sätt som ett välordnat bibliotek.” 23 

 

Också Journal No. 1 – An artist’s impression har en utsträckning i tiden i och med att 

det behandlar minnets tillförlitlighet, vårt behov att minnas och hur olika erfarenheter 

styr minnet. Här finns inget prefabricerat material närvarande men det är ändå ett 

prefabricerat material som utgör kärnan i verket, ett material som vi endast kan 

försöka återskapa utifrån olika synvinklar. Inte heller Vid sidan om innehåller något 

prefabricerat material. Däremot är detta inte så tydligt i dess intention. Kombinationen 

av stillbilder och rörliga bilder i färg med svartvita sekvenser filmade med 

övervakningskamera gör det svårt för betraktaren att förhålla sig till de olika delarnas 

ursprung. Så är det till exempel inte i konstnärens verk Codex (1993) som mer 

uppenbarligen baseras på ett historiskt material. Iscensättningar av kvinnor som 

utsätts för offentliga bestraffningar kombineras här med autentiska utdrag Stockholms 

stads tänkebok.  

Verkens tekniska plattform 

Både den rörliga bilden som medium och installationen som konstform får som sagt 

betydelse för den estetiska upplevelsen av ett konstverk och dess förhållande till 

verkligheten utanför. Men kanske än mer betydelsefullt är det val av teknisk plattform 

som konstnären gjort och som verket därmed färdas med. Teknisk plattform är en 

term som myntades av Rosalind Krauss. I texten “Two Moments from the Post-

Medium Condition” skriver hon till exempel att begreppet medium för de flesta har en 

allt för stark koppling till en specifik estetisk genre: 
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While the traditional medium is supported by physical substance 

(and practiced by a specialized guild), the term ’technical 

support,’ in distinction, refers to contemporary commercial 

vehicles, such as cars or television, which contemporary artists 

exploit, in recognition of the contemporary obsolescence  of the 

traditional mediums, as well as acknowledging their obligation to 

wrest from that support a new set of aesthetic conventions to 

which their works can then reflexively gesture, should they want 

to join those works to the canon of modernism. 

 

Som exempel tar hon upp de plattform som den franska konstnären Sophie Calle 

använder, det journalistiska reportaget.24 Andra exempel på teknisk plattform skulle 

kunna vara modebilden, dataspelet, dokusåpan, övervakningskamerabilden eller 

dokumentärfilmen. Dessa plattformar för vart och ett med sig förutfattade meningar 

om verket som sådant, men också om förhållandet till världen utanför eller det vi 

kallar verklighet. 

 

Övervakningskamerans allseende öga är en teknisk plattform som Sidén använt i flera 

verk. Tekniken för med sig en kuslig känsla av ett stilla öga som aldrig sover, som ser 

allt oavsett om ingenting händer. Och det kameran ser är den oklippta versionen av 

det som verkligen händer. Den står på så sätt för sanningen, sanningen om det som 

sker. Kamerans själva existens säger dessutom att den behövs, att det är något som 

behöver övervakas. Som betraktare av verket blir man delaktig i denna bevakning. I 

pressmeddelandet i samband med att Vid sidan om (In Passing) visades på Galerie 

Barbara Thumm i Berlin våren 2007 stod det hur konstnären alternerar mellan 

iscensättande och dokumentär stil: ”The viewer becomes a putative accomplice, a 

voyeur, whether watching the inner workings of a hotel or the backside of a hospital, 

where a baby is being disposed of (as in the new work, ‘In Passing’).” 25 

 

Att använda dokumentärfilmen som plattform får också det självfallet konsekvenser 

för ett verks förhållande till vad betraktaren uppfattar som verkligheten utanför. John 

Ellis, engelsk professor i mediakonst, som deltog vid konferensen Truth or Dare: Art 

and Documentary i London 2006 har skrivit att det dokumentära projektet präglas av 

dess arbetssätt. Han pekar på fyra aspekter; den intervjuades bekännelse, det som 

upphittats (som redan existerade), på en mer nutida aspekt som kombinationen av 

iscensatta och verkliga händelser, samt slutligen filmens tidsmässiga utsträckning. ”A 

major element of documentary in the 1960s and 1970s, this is the idea that the event 

on the screen and the event that was being filmed should be drawn as closely together 
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as possible in terms of their duration” skriver han bland annat. Denna sista aspekt 

menar Ellis dock är mer vanlig inom konsten än den samtida dokumentärfilmen.26  

 

Tomislav Z. Longinović har definerat Steyerls Journal No.1 – An artist’s impression 

som en “artomentary”. Detta eftersom installationen består av lager av visuell 

föreställning, kända bosniska långfilmer och olika typer av dokumentärfilmer. 

Regissören använder en konstnärlig teknik men lyckas ändå få betraktaren att förstå 

historiens komplexitet bättre än någon konventionell dokumentär om kriget i Bosnien 

och slutet för den jugoslaviska eran. Han skriver bland annat: ”Steyerl achieves this 

effect by creating a palimpsest of visual inscriptions, layered to develop a complex 

narrative structure and to help reveal the complicated truth underlying the formation 

of collective memory and its destruction.” 27 Denna syn på sanning har Steyerl själv 

förmedlat vid olika tillfällen. Vid en intervju i teveprogrammet ”Kuhinja” producerat i 

Sarajevo berättar hon bland annat om hur hon intresserat sig för den intressanta 

process som uppstår när man vill etablera en sanning. Steyerl hade läst om det 

faktum att det efter kriget i Bosnien behövdes två vittnen för att bekräfta en persons 

identitet om dennes identitetshandlingar kommit bort: ”So you always need two 

witnesses to confirm or to produce a document. But at the same time if you have two 

witnesses then also contradictions start to rise. /…/ If you want to establish the truth 

then you establish at the same time the contradictions.” 28 Genom att utgå från detta 

faktum leker hon med dokumentärens förhållande till fakta och sanning. Det är bara 

genom att erkänna dokumentärens otillförlitlighet och dess förhållande till makt och 

historia som den kan bli tillförlitlig.  

 

Också John Ellis har skrivit om förhållandet mellan dokumentären och den 

konstnärliga praktiken. Han menar att skillnaden ligger i det etiska ramverket, i 

skillnaden på hur man ser på sanning och socialt syfte. En konstnär drivs inte av att 

hitta sanningen (även om detta kanske ändå sker) utan av att hela tiden hitta och 

skapa något nytt. Genom att anamma denna syn menar han att dokumentärfilmaren 

får tillgång till ett nytt rum -  galleriet. Detta rum tillåter okonventionella berättarsätt, 

liksom flera skärmar och ljudkällor: “The gallery provides a space for rethinking the 

whole ethical notion of fidelity to reality.” 29 För mig är skillnaden vad gäller det etiska 

ramverket inte lika självklar. Jag tänker bland annat på Sidéns installation Varte Mal! 

Prostitution after the Velvet Revolution som ju har en tydlig social ambition. Det som 

skiljer detta verk från en mer renodlad dokumentär film är istället något annat, något 

som Griselda Pollock sätter fingret på i en text om hur Sidén arbetat med 

installationen som form. Det handlar om hur nära konstnären placerat sig i relation till 

de unga kvinnorna som hon filmat. 30 
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En teknisk plattform som ligger nära dokumentären är den journalistiska researchen. 

Det är ett format som Felix Gmelin använt sig av i flera verk. Serien Konstvandaler är 

till exempel helt uppenbart ett resultat av en noggrann research i olika tidningsarkiv. 

Verken i serien presenteras också med tillhörande dokumentation. Alla upphovsmän 

namnges; både ursprungskonstnären, den som utfört vandaliseringen och Gmelin 

själv med tillhörande årtal. Detta presenteras på ett ur ett journalistiskt perspektiv 

korrekt neutralt sätt. Också Tools and Grammar är ett resultat av en omfattande 

research. Skillnaden är att materialet har en större spännvidd; en film från 1926, 

texter av berömda teoretiker som Vsevolod Pudovkin, Jean-Luc Godard och Denis 

Diderot, historiska fakta om nazisternas förhållande till den moderna konsten och det 

som skrivits av den nazistiske konstteoretikern Paul Schultze-Nauntry.31 En annan 

viktig skillnad är hur resultatet av researchen presenteras. I Tools and Grammar finns 

ingen neutral intention utan istället en uppmaning till betraktaren att använda 

motstridiga sinnesintryck för att försöka förstå helheten. 

Fakta och fiktion 

Då man diskuterar ett konstverks förhållande till upplevd verklighet eller sanning är 

det lätt att fastna i begrepp som fakta och fiktion. Detta är bland annat något som den 

amerikanske litteraturprofessorn Hayden White uppmärksammat. I en text om det 

fiktiva i faktisk representation skriver han att det var i och med den franska 

revolutionen som begreppet sanning började kopplas ihop med fakta och realism. 

Innan dess var sanning ett retoriskt begrepp som användes som motsats till fel eller 

misstag. Men i och med 1800-talet började man alltså förutsätta att det finns en 

objektiv sanning. Det här är ett synsätt som White menar har haft förödande 

konsekvenser bland annat för historieskrivningen. Fakta kan aldrig tala för sig själv. 

White menar till och med att det är lättare att identifiera myten i en historisk text än i 

en litterär text eftersom historiker oftast har en sämre lingvistisk förmåga: ”They tend 

to treat language as a transparent vehicle of representation that brings no cognitive 

baggage of its own into the discourse.”  32 

 

Det här blir extra intressant när man betraktar ett verk som kombinerar nytt material 

med prefabricerat. I en text om Ann-Sofi Sidéns verk Codex skriver curatorn och 

intendenten Niclas Östlind att konstnären blandat fakta och fiktion eftersom ett av 

fallen är uppdiktat. Förnedringen i kvinnornas olika straff är skrämmande och det är 

nästan omöjligt att gissa vilket straff som är det påhittade. ”Denna osäkerhet 

förstärker det bisarra draget i bestraffningarna och belyser den lika råa som 

godtyckliga makt som många kvinnor drabbats av och fortfarande utsätts för”, menar 



 

15 
 

Östlind.33 Det fiktiva bidrar alltså i detta fall med att belysa sanningen. Detsamma 

kunde man säga om Gmelins Tools and Grammar 2.5 även om verkets sanning här 

inte framgår lika klart. De filmade åkningarna över målningarna och lermodellerna, de 

asynkrona ljuden och texterna bidrar till förståelsen av de blinda barnens faktiska 

situation och öde. 

Den estetiska inramningens betydelse 

När Gmelin fick frågan om varför han valt att göra målningar utifrån stillbilder av en 

videofilm i sin installation Film stills (2004) svarade han att han velat fokusera på 

skillnaden mellan filmens och målningens olika egenskaper: ”A naked body on film is 

very different from the one on a painting, for instance. Making paintings out of stills 

from the film makes the images innocent, beautiful and affirmative, while the film 

looks almost like a porn video.”34 Filmen som ingår i verket spelades in av konstnärens 

far på 1970-talet och visar hur fadern tillsammans med en kvinnlig assistent målar 

varandras nakna kroppar. Syftet med att ge filmen en ny estetisk inramning handlar 

alltså om att skapa en mjukare övergång till innehållet. Betraktaren stöts inte bort av 

de påtagligt verkliga scenerna utan får tid att ta in verkets verkliga intention. 

 

I Tools and Grammar 2.5 erbjuder den estetiska inramningen inte en mjuk övergång 

till det prefabricerade materialet utan tvärtom ett motstånd. Vid en föreläsning på 

Södertörns högskola i november 2008 kommenterade konstnären verkets asynkrona 

och splittrade uttryckssätt genom att säga att det är viktigt att bygga upp hinder för 

läsningen. Formen ska skapa en osäkerhet kring medierna och materialet.35 Jag antar 

att det är för att man som betraktare ska ifrågasätta just dessa.  

 

Installationen Journal No.1 – An artist’s impression är på många sätt ett experiment i 

dokumentär estetik. I intervjun i programmet ”Kuhinja” uttalar sig Steyerl om hur ett 

konstnärligt tillvägagångssätt kan problematisera dokumentärfilmen som ofta 

produceras som en sanning men som alltid är just en producerad sanning. 36 I och 

med att installationens filmer visar två parallella slut så blir detta uppenbart. Det hade 

inte kunna bli lika tydligt om filmen visats på traditionellt sätt på en enda filmduk. I 

sin text ”Is a Museum a Factory” behandlar Steyerl den politiska filmens historia och 

relation till konstrummet. Biografen kunde aldrig husera de mer experimentella verken 

och nu visas de i svarta lådor inuti konstinstutionernas vita elitistiska kuber långt från 

verkligheten. Hon skriver bland annat: 
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Indeed, Jean-Luc Godard reportedly said that video installation 

artists shouldn’t be ’afraid of reality,’ assuming of course that 

they in fact were. Where is reality then? Out there, beyond the 

white cube and its display technologies? How about inverting this 

claim, somewhat polemically, to assert that the white cube is in 

fact the Real with a capital R: the blank horror and emptiness of 

the bourgeois interior.37 

 

Verkligheten skulle alltså inte gå att hitta utanför gallerirummet eller 

konstinstitutionen utan innanför dess väggar, kanske till och med inskriven i 

konstverkets intention? Frågan är då vad som händer med upplevelsen av verket om 

det som i detta fall innefattar samhällskritiskt material med uppenbart stark koppling 

till verkligheten utanför. Liksom Dick Bengtsson så behandlar både Gmelin och Sidén 

ett tabu. Men till skillnad från Bengtsson så utforskar Gmelin och Sidén detta tabu. De 

lyfter inte ut det ur sitt sammanhang för att beskriva något annat. På så sätt har till 

exempel Gmelins Tools and Grammar egentligen en starkare koppling till nazismen än 

Bengtssons verk. Trots detta är det Bengtssons verk som uppenbarligen väcker mest 

anstöt. Kanske är det symbolens starka laddning som gör att betraktaren kan missta 

sig på konstnärens intention. 

 

Det prefabricerade materialet liksom den rörliga bilden som medium påverkar också 

den betraktarens upplevelse av de tre verkens nära relation till verklighet. Men 

samtidigt är det som om verken av Gmelin, Steyerl och Sidén ifrågasätter vad det är 

man egentligen kan bevisa med just rörlig bild och dokumentation. Kanske sker detta 

genom konstnärernas val av tekniska plattformar som övervakningskameran, 

dokumentärfilmen eller den journalistiska researchen i kombination med en estetisk 

inramning som sätter det till synes reella eller faktiska i ett nytt ljus. Sidéns 

installation Vid sidan om utforskar ett fenomen som på många sätt kan kännas 

overkligt. Detta med en teknisk plattform som på ett sätt bevisar fenomenets existens 

och på ett annat ifrågasätter våra fördomar kopplade till det. Den estetiska 

gestaltningen ger ingen pedagogiskt tydlig förklaring till vad som sker. Betraktaren 

deltar själv i verket genom sin roll som voyeur och genom att lämnas åt sina egna 

funderingar om vad verket handlar om. På så sätt hjälper det estetiska uttrycket 

betraktaren att ifrågasätta den upplevda verkligheten och det som vid ett första 

intryck kan upplevas som rätt och fel eller orsak och verkan. 
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