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ABSTRACT 

In the Korean artist Hyun-Jin Kwak's ongoing project Girls in Uniform she 

portrays events and moments that transgress the boundaries between the ordinary 

and the unknown. In her photographs there are frequently ambiguous and 

cinematic narratives. The pictures are carefully orchestrated and 

constructed, but they are not spectacular. Kwak's imagery is relatively unexplored.  

This thesis implements a comparative image analysis of eight of Hyun-Jin Kwak's 

works, in order to investigate and interpret her imagery. The analysis 

is based on three recurrent motifs: the uncanny, secrets - rituals and 

games as well as togetherness. The intention is to investigate the 

uncanny, which I identify in Kwak's artwork, and explore the mysterious 

fellowship and secretiveness that the girls have in their games 

and rituals. The togetherness that often exists between young girls in Kwak's 

photographs are put in to the context of the twinmyth.  
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INLEDNING  

Hyun-Jin Kwak är född 1974 och uppvuxen i Taegu i sydöstra Sydkorea. 

Hon upptäckte tidigt att hon hade en konstnärlig begåvning, och visste redan i tonåren 

att det var konsten hon ville satsa på.1 Hon började studera konst vid Hong-Ik 

University i Seoul. Efter studierna sökte hon sig till Stockholm och Konstfack, där 

hon tog sin magisterexamen 2005. Kwaks fotografier kretsar kring det 

motsägelsefulla och har ofta suggestiva inslag. I hennes bilder förmedlas en stark 

filmisk känsla i sin tekniska fulländning och i rörelsen som finns i bilderna skapas 

filmlika narrativ. Kwaks bilder är väl iscensatta och konstruerade men inte 

spektakulära. Bilderna antyder händelser och ögonblick som är på gränsen mellan det 

vardagliga och det främmande. Kwak påpekar själv i samtal kring hennes konst att de 

viktigaste visuella elementen i hennes konstverk är det tvetydiga dramat i ett 

realistiskt sammanhang och med en surrealistisk atmosfär.2 I flera av hennes 

fotografier figurerar endast två flickor, alltid iklädda skoluniformer. För mig gör den 

identiska klädseln dem till en enhet, de blir sammanlänkade som systrar eller 

tvillingar. De befinner sig ofta ensamma, på en öde plats, inne i en lek, eller i en 

hemlighetsfull ritual. De samarbetar och har något gemensamt eller delar något som 

vi som betraktare inte får ta del av. I lekar och ritualer visar hon på flickornas försök 

att bli accepterade och bekräftade av systerskapet som hör till tonåren.3 Flickorna på 

dessa bilder ser ut att ha en egen sfär, dit ingen utomstående når in. Hyun-Jin Kwak 

väver i sina foton samman dunkla och mångbottnade berättelser och återspeglar 

intima och fördolda ögonblick. 

 

När jag såg hennes utställning Girls In Uniform "Study of Elements" som öppnade 7 

november 2009 på Kulturhuset i Stockholm, väcktes tankar om det kusliga i bilderna. 

I många av hennes fotografier återfinns en känsla av obehag och kuslighet. Jag 

förundrades även av flickornas ofta hemlighetsfulla lekar och intresserade mig för 

motivet med två ensamma flickor, som för mig associeras till tvåsamheten systrar 

emellan.  

                                                
1 Sanna Torén Björling, “Fängslad av uniform”, Dagens Nyheter, 2006-09-17. 
2 Okänd författare, Kopenhagen, nättidskrift om samtidskonst, intervju med Hyun-Jin Kwak, 2008-05-
12, http://www.kopenhagen.dk/index.php?id=13829, 2009-11-17. 
3 Ronald Jones, ”Frihet är bara ett annat ord”, ”A script for verification”: girls in uniform, Hyun-Jin 
Kwak ; övrs. Hans Olsson, Uppsala konstmuseum, 2006. s.16. 
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Som tvilling intresserade jag mig för detta systerskap och den slutna värld jag anser 

återspeglas i hennes fotografier. Jag kände igen mig i tvåsamheten och det egna 

rummet eller sfären som många tvillingar ofta har emellan sig. Detta är en tvåsamhet 

som säkerligen även många som inte är tvillingar kan känna igen sig i. Den närhet och 

samhörighet som nära tonårsvänner eller vanliga syskon kan uppleva kan lika väl 

förknippas med dessa bilder. Min tolkning av flickorna som tvillingar är helt min 

egen.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera Hyun-Jin Kwaks bildvärld utifrån tre 

teman: kuslighet, hemligheter och tvåsamhet. Avsikten är att utreda den kuslighet som 

jag uppfattar i Kwaks konstverk. Vad gör dessa bilder kusliga? Jag ska även 

undersöka den för mig tydligt hemlighetsfulla gemenskap som flickorna på 

fotografierna har i sina lekar och ritualer. Vad vittnar flickornas hemlighetsfullhet och 

ritualer om? Den tvåsamhet som ofta förekommer i Kwaks bilder sätter jag i samband 

med tvillingmyten. Detta för att ha möjlighet att undersöka den slutna sfär och 

tvåsamhet som jag tycker mig se i flertalet av dessa bilder. Varför får flickorna på 

bilderna mig att uppleva en sluten sfär? 

 

Materialbeskrivning  

Jag har valt ut åtta fotografier av Hyun-Jin Kwak för min undersökning.4 

Fotografierna är tagna mellan 2003 - 2009  och tillhör alla olika fotoserier i det större 

projektet Girls In Uniform. Detta är även titeln på utställningen på Kulturhuset.  Alla 

bilderna delar motivet med två ensamma flickor i en avsides miljö, förutom verken 

...sleep... / level of consciousness #5 där endast en flicka förekommer och Part 1 - 

Prize/Dues där det figurerar tre flickor i bilden. De två första fotografierna delar 

samma motiv med två sovande eller till synes utslagna flickor i en ödslig och kuslig 

miljö, bild 1 sid 14 och bild 3 sid 15. De fyra andra fotografierna delar motivet med 

hemlighetsfull lek eller ritual, bild 5 sid 20, bild 6 sid 21, bild 8 och 9 sid 22. De sista 

två bilderna delar i sina motiv flickornas kroppsliga uppträdande, de står ensamma 

och betraktar något, vända bort från kameran. De ser ut som dubbletter, likt systrar 

                                                
4  ...sleep... / level of consciousness #1, 2005 ....sleep... / level of consciousness #5, 2005, Dig #3, 2006, 
Dig #1, 2006, Part 1 - Temporary/Collaboration, 2003-2004, Part 1 - Prize/Dues, 2003-2004, 
Macondo #3, 2008, Duplicitas, 2009. 
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eller tvillingar, bild 10 sid 28, bild 11 sid 28. Fotografierna som analyseras är samtliga 

i färg och tekniskt sett är de gjorda med en stor precision och bildskärpan är 

kristallklar. Materialet för analysen består, förutom fotografierna, av litteratur, artiklar 

och en intervju med Kwak, samt tidigare forskning i de berörda ämnena.    

 

Metod och teori  

Metoden för undersökningen är att göra en komparativ bildanalys av de åtta 

fotografierna. I den första analysen sammankopplas och jämförs Kwaks konstverk 

med verk av Annika von Hausswolff. Jag kommer även att sätta bilderna i samband 

med Freuds begrepp ”Det kusliga”. I den andra analysen som behandlar temat 

hemligheter genomför jag en granskning av motivet med lek och ritual.  I den sista 

delen, som handlar om tvåsamhet, tar jag upp förekomsten av två ensamma flickor i 

Kwaks konstverk, vilket förbinds till systerskap och myten om tvillingar. Ett stort 

antal av Hyun-Jin Kwaks fotografier delar denna tvåsamhet med två ensamma flickor 

som återkommande motiv, vilket de tredelade fotoserierna Dig och Macondo båda ger 

exempel på.5  Men av såväl tidsmässiga som praktiska skäl har jag begränsat mig till 

att huvudsakligen undersöka åtta fotografier. Dock förekommer fler verk som 

exempel i min analys och diskussion kring de utvalda konstverken. Materialet för 

undersökningen består förutom de åtta konstverken av bland annat litteratur och 

artiklar i ämnet, samt en intervju med Hyun-Jin Kwak.  "A script for verification": 

Girls In Uniform, Hyun-Jin Kwak ; översättning: Hans Olsson, Girls in 

Uniform”Study of Elements” Lundström Jan-Erik och Ronald Jones, Twins and the 

double, John Lash, The culture of the copy : striking likenesses, unreasonable 

facsimiles, Hillel Schwartz, ”Det kusliga” Samlade skrifter, Konst och litteratur 

Sigmund Freud. 

 

Forskningsläge   

Ämnesvalet i studien har gjorts utifrån både ett personligt och ett vetenskapligt 

intresse. Personligen finner jag Kwaks bildvärld fascinerande och gåtfull. 

Vetenskapligt finns det ingen tidigare forskning om Kwaks bildvärld rörande teman 

som kuslighet, hemligheter och tvåsamhet. Det finns inte mycket skrivet om Kwaks 

konstnärskap ännu, antagligen då hon är en relativt nyexaminerad konstnär. Men 

                                                
5 Se bild 5,6,7 och 11,12,13. 
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Ronald Jones, Harry Laakso och Elisabeth Fagerstedt har skrivit om hennes konst i "A 

script for verification": Girls In Uniform som gavs ut av Uppsala konstmuseum 2006. 

Ronald Jones har tilsammans med Jan-Erik Lundström  även skrivit Girls in 

Uniform”Study of Elements” som gavs ut för utställningen på Kulturhuset 2009.  

Anders Olofsson recenserar hennes utställning på Mia Sundberg Galleri 2006.  

Där framhåller han att Kwak i sina senare verk just skildrar två parter som står mot 

varandra, eller tvingas samarbeta, för att lösa någon uppgift i en hemlighetsfull lek 

eller ritual.6   

 

Kwaks bildvärld av hemligheter, lekar och ritualer har endast tidigare diskuterats 

kortfattat. Ingen utförlig analys av dessa motiv finns. Den tidigare forskning som 

gjorts kring det kusliga som företeelse är framförallt Sigmund Freuds essä "Das 

Unheimliche" som först gavs ut 1919,  där han utforskar fenomenet med det kusliga.7 

Studier kring tvåsamhet och tvillingbilder har bland annat den amerikanska författaren 

och mytologiforskaren John Lash skrivit om i sin bok Twins and the double. Där 

kartlägger han mystiken som finns i tvillingbilder och myten om tvillingar. Jag 

använder mig av Twins and the double som en fördjupande text i min undersökning.  

I The culture of the copy : striking likenesses, unreasonable facsimiles skriver Hillel 

Schwartz, kulturhistoriker vid University of California om västvärldens fascination av 

kopior, dubbletter, och tvillingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Anders Olofsson, Konsten, 2006-09-08, 
http://www.konsten.net/arkivet/kwak.html 2009-11-12. 
7 Sigmund Freud, “Det kusliga” Samlade  skrifter XI: Konst och litteratur, vol. ansv. Clarence 
Crafoord, Stockholm, Natur och Kultur, 2007. 
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1. Hyun-Jin Kwak – bakgrund   

Kwak arbetar framför allt med fotografi som medium men även med skulptur och 

video. Som konstnär har hon medverkat i flera prestigefyllda sammanhang, bland 

annat vid Uppsala Konstmuseum, Trunk Gallery och Plattform i Seoul och på 

Liljevalchs vårsalong. Hon tilldelades även det prestigefyllda Hasselblad-stipendiet 

2005 och tog emot Stockholms ateljéstipendium, 2006-08. 8 Utställningen  som nu 

visas på Kulturhuset är en del i det pågående och långsiktiga projektet Girls in 

Uniform. Hon startade projektet som en undersökning av sin egen bakgrund för att 

kunna förstå sig själv bättre i dag.  

 

Det började med allt jag konfronterades med som ny i Sverige, och ett 

kritiskt närmande till allt det. Relationen mellan kollektiv och individ  

speglar hur den sociala miljön ser ut i ett samhälle, och den präglar 

människorna där.9 

 

Elisabeth Fagerstedt museichef för Uppsala konstmuseum, skriver att Kwaks 

splittring mellan hemlandet Sydkorea och livet i Sverige ledde till en utredning av de 

sociologiska aspekter som formar individen.10 Kwak intresserar sig just för de 

sociologiska aspekterna i individens utveckling, hon menar att det är relationen 

mellan individen och kollektivet som fängslar henne. Hur reagerar individen på att 

ingå i ett kollektiv och hur påverkar de två varandra?11  

 

Kwak säger i en intervju i Konsten “My work implicates cultural codes and is aimed 

towards deeper social and cultural understanding through the viewer’s self-

interpretation.”12  Kwak menar att hennes konstverk ifrågasätter olika kulturella koder 

som leder till en djupare social och kulturell förståelse genom just betraktarens egna 

tolkning av verket.  

 

I intervjun med Sanna Torén Björling i Dagens Nyheter berättar Kwak att hon inte 

tror att fotoserien med de uniformerade skolflickorna hade blivit till om hon 
                                                
8 Björling, “Fängslad av uniform”. 
9 Björling, “Fängslad av uniform”. 
10 Elisabeth Fagerstedt "A script for verification": Girls in uniform, Uppsala konstmuseum 2006, s. 1-2. 
11 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
12 Anders Olofsson, Konsten, 2006-09-08, 
http://www.konsten.net/arkivet/kwak.html 2009-11-12. 
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fortfarande hade varit bosatt i Seoul. Det var när hon bytte land som hon plötsligt såg 

samhället, sitt ursprung och sig själv i en annan klarhet.” I konsten blev 

skoluniformen en metafor för såväl fysisk som mental likriktning, liksom ett sätt att 

lyfta fram den starka spänningen mellan kollektivet och individen.”13  

I fotografierna möter vi ensliga och sällsamma miljöer från Sverige, Italien och 

Korea. 14 Bildrummet fylls alltid med flickor i skoluniform, och det är framförallt 

klädkoden som tidigare har tolkats när de kommer till granskningar av Kwaks motiv. 

På frågan vad skoluniformen har för betydelse i hennes verk när den överförts till en 

svensk miljö, anmärker Kwak att skoluniformer inte endast förekommer i Asien även 

om de är ovanliga i Sverige. Hon låter oss förstå att det inte är den faktiska uniformen 

som hon arbetar med, utan att skoluniformen är en metafor för ett mentalt tillstånd.15 

”We all carry a uniform that plays by its own rules. It is a second identity given by 

society, sometimes it is a burden and sometimes it is a safe shell.”16 

 

Kwak har aldrig själv burit skoluniform då hon hamnade i en årskull som testade att 

inte bära skoluniform. Hon säger att hon inte har något direkt emot skoluniformen, 

hon är snarare intresserad av den som fenomen, och vad uniformen gör med 

människor. Kwak understryker att klädkoder påträffas överallt, inte bara i länder där 

de har en central styrning. Hon berättar att när hon kom till Sverige och Konstfack 

blev hon först utstirrad för sin klädsel, som hon själv uppfattade vara helt normal för 

en 20-årig kvinna. Men den samstämde inte med de klädkoder som eleverna på 

konstfack gick efter. Där klädde många ned sig istället och handlade kläder på 

secondhand, men vad som gällde var ändå väldigt viktigt, det gick inte att ta på sig 

vad som helst.17 Jag har valt att inte behandla ämnet med skoluniform närmare i min 

undersökning även om jag tangerar det, utan fokuserar på de tre valda temana: 

kuslighet, hemligheter och tvåsamhet.  

 

På frågan om den återkommande kusligheten i hennes verk, säger hon att den 

kuslighet och tvetydighet som återfinns i många av fotografierna, säkert finns där för 

                                                
13 Björling, “Fängslad av uniform”. 
14 Kulturhusets webbsida, utställningsinformation Hyun-Jin Kwak, okänd författare, 
http://www.kulturhuset.stockholm.se/ 2009-11-23. 
15 Kopenhagen, okänd författare, intervju med Hyun-Jin Kwak 2008-05-   12, 
http://www.kopenhagen.dk/index.php?id=13829, 2009-11-17. 
16 Kopenhagen, 2009-11-17. 
17 Björling, “Fängslad av uniform”. 
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att de är just de hon själv gillar när hon ser annan konst: ”elementen som jag 

kombinerar i mina verk är sådana som jag själv gillar och vill se i andras konstverk.18 

  

2. Kuslighet  

I Kwaks bilder skapas en spänning och dramaturgi genom en vardaglighet som bryts 

av det dunkla och oväntade. Det här gör att känslan av obehag och oro infinner sig.  

En oro och kuslighet likt den som även ofta påträffas i Annika von Hausswolffs 

fotografier.19 Likheterna med Hausswolffs bildvärld är enligt mig åtskilliga. 

Exempelvis påminner Kwaks fototeknik i många av verken även om Hausswolffs 

fototeknik i skala och färgnyanser.  

 

Kwaks bilder är noga iscensatta samtidigt som hon lyckas bygga upp en stark 

ögonblickskänsla i sina bilder. Förmågan att skapa en ögonblickskänsla och 

dokumentär övertygelse är något som även Hausswolff är känd för i sina iscensatta 

fotografier.20 Kwak påpekar i samtal om fotografiet att hon avskyr föreställningen om 

att fotografering är dokumentär. Hon menar att det alltid finns någon som ramar in 

bilden och väljer vad som ska vara med. ”Allt med foto handlar om inramning och 

iscensättning.”21 Trots detta menar jag att det inte går att bortse från att hennes verk 

delvis bygger på denna dokumentära övertygelse, vilket till viss del skapar innebörden 

av berättelsen vi ser. I Kwaks konstverk (bild 1) ...sleep... / level of consciousness #1 

som har måtten 100 x 125cm och Hausswolffs verk Still Life (John and Jane Doe in 

the Arena) (bild 2) med måtten 180 x 220 cm, anser jag att en tydlig samhörighet 

finns i bildernas scenarier.  I bild 1 ligger två skolflickor lutande mot var sitt träd. 

Huvudena hänger tungt och håret döljer deras ansikten. Armarna ligger vilande längs 

kroppen. Omgivningen de befinner sig i ser ut att vara ett odlingsfält eller en 

igenvuxen trädgård. En lång rad av små träd sträcker sig bort mot horisonten. 

Dagsljuset är gråaktigt och en rå men stillsam känsla finns i luften. Flickorna ser ut att 

sova, vilket titeln även antyder, men deras obekväma kroppsställning och den öde och 

avskilda platsen gör att en känsla av obehag infinner sig. Sover de verkligen?  

                                                
18 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
19 Åsa Falewicz, Hörnen i alla rum, En analys av ”det kusliga” i Annika von Hausswolffs fotografier, 
B-uppsats, Södertörns högskola, 2008, s 3. 
20 Falewicz, s. 4. 
21 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
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Flickorna ser mer ut att vara döda. Dessa frågor och oklarheter skapar en orolighet 

och en kuslig känsla. Vad är det som har hänt här egentligen? I programmet Överallt 

det kusliga som sändes i kulturradion, K1, Sveriges radio 2008-04-24, diskuteras den 

kusliga känslans uppkomst och  de framförs bland annat att det är just ovissheten om 

vad som egentligen har hänt eller vad som kommer att hända som skapar en kuslig 

känsla. 22 

Jag upplever det som att ett brott har begåtts eller en hemsk olycka har inträffat. 

Förnimmelsen av att något hemskt har hänt påträffas även i Hausswolffs verk bild 2. 

Där avbildas en mycket nersliten och ödslig basketplan. Planen ligger avsides 

placerad vilket de täta mörka granarna och det vildvuxna gräset som inramar platsen 

antyder. Mitt på planen ligger två utslagna och livlösa människokroppar. Kropparna 

täcks till stor del av vita lakan. Här är det uppenbart att något hemskt har hänt, en 

olycka eller ett mord. Anders Olofsson påpekar även han i en recension i 

nättidskriften Konsten, att Kwaks bildvärd ligger nära Hausswolffs, just på grund av 

känslan av att ett brott möjligen begåtts i bildscenen.  

 

Stundtals tycks vi befinna oss ganska nära den slutna bildvärld som 

exempelvis Annika von Hausswolff skapar, och där skuggan av ett 

eventuellt brott vilar över sceneriet. 23  

 

Jag anser att det inte bara är motiven i bilderna som har samhörigheter. Känslan av 

stillhet och en råhet i luften som kan observeras i Kwaks verk upplever jag även i Still 

Life (John and Jane Doe in the Arena).  

Flickorna i Kwaks fotoserie ...sleep... / level of consciousness ser ut att befinna sig i 

obekväma och onaturliga kroppsställningar. Tillsammans med deras märkliga 

utplacering i den ensliga miljön, ser jag likheter med även en annan av Hausswolffs 

fotoserier, Tillbaka till naturen från 1992-93, bild 4.  I Tillbaka till naturen figurerar 

tillsynes utslängda eller utspridda nakna kvinnokroppar i avlägsna och öde 

skogsområden. Bilderna för tankarna till kriminalfoton som förekommer i 

polisrapporter.24 Den tämligen vardagliga miljön, skogen och naturen som vi alla 

känner igen besöks och störs här av döda kroppar.  Den välkända miljön och den 
                                                
22 Katarina Wikars, Överallt det kusliga, K1, Sveriges radio, 2008-04-24. 
23 Olofsson, Konsten, 2006-09-08, 
http://www.konsten.net/arkivet/kwak.html 2009-11-12. 
24 Falewicz, s. 4. 
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otäcka och okända scenen kan skapa en dubbelhet, när det välkända och det okända 

blandas samman. Jag anser att man även i Kwaks fotoserie kan se anspelningar och 

likheter med denna kategori kriminalfoton som förekommer i Hausswolffs bildvärld. 

Samma slags dualism skapas i Kwaks bilder inför synen av det främmande och det 

välkända.  

I ett annat verk från fotoserien,  ...sleep... / level of consciousness,( bild 5) halvligger 

en ensam skolflicka, även hon lutad mot ett träd, i ett ensligt skogsområde. Som i 

tidigare nämnda bild av Kwak har flickan här också huvudet tungt hängande och 

ansiktet döljs av håret. I förgrunden och in i bilden på marken sträcker sig syllar som 

ska bilda en räls eller en väg. De övergivna utlagda stockarna och den vildvuxna 

naturen runtomkring gör att jag uppfattar att platsen inte besöks ofta.  Flickans 

uppenbarelse stör ordningen i bildens annars stillsamma och ödsliga miljö. Det är inte 

skolflickan i sig som väcker intresse, även om man undrar vad hon gör där.  Det som 

förundrar är sättet hon är placerad på, hennes kroppshållning gör att hon ser död ut. På 

samma sätt som i Hausswolffs bildserie "Back to nature" fängslas betraktaren här av 

de oväntade elementen. Det är i Hausswolffs verk inte de nakna kvinnorna i naturen 

som fångar betraktarens uppmärksamhet, nakna kvinnor i naturen har genom alla tider 

förekommit i konsten. Det är snarare kvinnornas underliga placeringar och deras 

obekväma eller onaturliga kroppsställning som gör att de flesta betraktare uppfattar 

dem som livlösa och döda.25 

Denna upplevelse av att betrakta något ohyggligt, skapar givetvis ett starkt obehag 

och den kusliga känslan infinner sig. På samma sätt skapas det i Kwaks bilder en 

kuslighet.  Men vad är det mer som kan göra dessa bilder kusliga?  

Den kusliga känslans uppkomst och orsak diskuterar Freud i sin essä ”Det kusliga” 

(Das Unheimliche) i boken Samlade skrifter XI: Konst och litteratur. När Freud 

resonerar kring det kusliga, visar han hur E. Jentsch tidigare påpekat just detta faktum 

att det kusliga uppstår när vi som betraktare inte vet om en varelse är död eller 

levande.  

”framkallandet av kusliga känslor när en intellektuell osäkerhet väckes 

huruvida någonting är levande eller icke-levande, och när de livlösa driver 

likheten med det levande allt för långt”. 26  

                                                
25 Falewicz, s. 4-5. 
26 Sigmund Freud, ”Det kusliga” [1919],  Samlade skrifter XI: Konst och litteratur, vol.ansv. Clarence 
Crafoord, Stockholm, Natur och Kultur, 2007, s. 335. 
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Detta tvivel finns bokstavligen i Kwaks serie ...sleep... / level of consciousness, där vi 

inte vet om de sovande flickorna är levande eller döda. En annan förklaring till det 

kusliga fenomenets uppkomst kan vara att det i dualismen mellan det vardagliga och 

det främmande skapas en kuslig känsla. Freud vill visa på att det som vi upplever som 

kusligt i själva verket är något välkänt som blivit bortträngt. Han menar att det finns 

en kluvenhet inför det som vi uppfattar som  välkänt, och det okända, vilket enligt 

Freud skapar den kusliga känslan. Han klargör sin teori genom att exemplifiera med 

språkets lärdom och det tyska ordet unheimlich som betyder 

kusligt/ohyggligt/mystiskt/spöklikt. Ordet tillhör samma språkstam som ordet för 

bekant/inhemskt men även dold/hemlig det vill säga heimlich.  Ytterligare ett exempel 

gör Clarence Crafoord i förordet till Freuds skrifter. Där förklarar han att i Sverige har 

vi ordet kusligt som påminner mycket om det norska ordet koselig som betyder dess 

raka motsats, det hemtrevliga och trivsamma.27  Ordet heimlich uppvisar ingen 

entydighet, utan bär på flera betydelser som påminner om unhiemlich.28  Freud menar 

att det kusliga är något välbekant som genom förträngning blivit främmande och 

kusligt. Fotoserien ...sleep... / level of consciousness framkallar kanske en obehaglig 
känsla just för att motiven vi ser i bilderna är för oss välbekanta, samtidigt som de inte är 
det. Det skapar en dubbelhet i våra känslor inför bilderna. Freuds språkliga exempel 

med unheimlich markerar hur nära i vårt känsloliv det bortträngda, undermedvetna 

kan ligga vårt medvetna.29  Han menar att det som förskräcker oss mest är det bekanta 

men undanträngda, som uppenbaras. Freud citerar filosofen Shelling: ”allt de är 

unheimlich som borde förblivit en hemlighet, stannat kvar i det förborgade, men som 

framträtt.”30  Kwaks miljöer liksom Hausswolffs, är vardagliga och välbekanta för 

oss. Kanske ligger mycket av det obehagliga och kusliga i Kwaks bilder i just det som 

Freud framhåller. Eventuellt är det det välkända men undanträngda som här blottas 

och skapar den kusliga känslan? Vi projicerar kanske oss själva i bildernas motiv och 

mening. Det vi ser är i så fall det vi i själva verket trängt bort i det fördolda. Kanske är 

det en fantasi eller ett minne som uppenbarar sig i betraktandet av bilderna. I mitt 

samtal med Kwak uttrycker hon även att vi projicerar oss själva i betraktandet av ett 

                                                
27 Freud, s. 25. 
28 Freud, s. 329. 
29 Freud, s. 319. 
30 Freud, s. 328. 
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verk. Hon säger att hon är övertygad om att alla tolkar in sig själva i allt, konst så väl 

som allting omkring oss. Hon menar att det ligger i människans natur att tolka in sig 

själv ”det är människans karaktär”.31  

 

Även dubbelheten i vad som är verkligt och vad som är fantasi frambringar kuslighet. 

Den fotografiska bilden visar för oss en typ av verklighet, det vi ser i ett fotografi 

anses fortfarande till stor del vara verkligt.32 Samtidigt är Kwaks bilder iscensatta och 

del av hennes fantasi och förmåga att hitta på. Kwak nämner att det finns element i 

hennes verk som är svårdefinerade, att vi som betraktare inte vet om de tillhör 

verkligheten eller fantasin. 33 Den kusliga känslan uppkommer också enligt Freud 

många gånger när det verkliga och fantasin blandas samman, när någonting som vi 

tidigare uppfattat som hörande till fantasin plötsligt framstår som verkligt: 

/../verkar kusligt när gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut, när 

något träder fram för oss reellt som vi hitintills har hållit för fantasi,..34  

 

Tanken på att den kusliga känslan kommer till oss när gränsen mellan det verkliga och 

fantasin suddas ut, diskuterades även i radioprogramet Överallt det kusliga som 

utreder Freuds begrepp ” Das Unheimliche”.35 I Kwaks fotoserie ...sleep... / level of 

consciousness ser vi bilder av sovande eller döda flickor, en bild som för de flesta är 

hemmahörande i fantasin. Inte många människor har sett liknande bilder av döda 

skolflickor i verkligheten.  Men här uppfattas de som verkliga, bilden verkar 

fotografisk och dokumentär. Fantasin framstår här som verklig och känslan av 

kuslighet infinner sig.  

 

 

 

                                                
31 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
32 Roland Barthes tankar om fotografiets noem, ”Det-var” objektet har en gång varit verkligt. Roland 
Barthes, Det ljusa rummet, Tankar om fotografiet, [1980], över. Mats Löfgren, Stockholm, Alfabeta 
Bokförlag,1986, s.111-116. 
33 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
34 Freud, s. 345. 
35 Wikars, Svergies radio, 2008-04-24. 
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BILD 1, ...SLEEP... / LEVEL OF CONSCIOUSNESS #1, HYUN-JIN KWAK, 2005 

 
 

 

 

 
BILD 2, STILL LIFE (JOHN AND JANE DOE IN THE ARENA), ANNIKA VON HAUSSWOLFF, 1995 
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BILD 3, ...SLEEP... / LEVEL OF CONSCIOUSNESS #5, HYUN-JIN KWAK, 2005 

 

 

 

 

 
BILD 4, TILLBAKA TILL NATUREN, ANNIKA VON HAUSSWOLFF ,1993 
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3. Hemligheter - lek och ritual 

Verket Dig #3 (bild 5) föreställer ett snötäckt landskap. En svag sol ger ändå ett starkt 

dagsljus över bilden. Ett stort dött träd ligger omkullfallet och tar upp stora delar av 

bildrummet. Trädets svarta vissnade grenar sträcker sig ut i bilden och skapar en 

kraftfull kontrast till den vita snön.  I horisonten ses mörka täta granar och 

telefonledningar. Det är en öde plats bortsett från de två flickorna som sitter på knä 

framför trädet. De har grävt i snön framför sig och stannat upp, som i diskussion kring 

något. De har vinterkläder på sig men under skymtas skoluniformer. Flickan till höger 

har blicken riktad ner mot håligheten i den uppgrävda snön. Flickan till vänster tittar 

på den andra flickan och håller sin hand på hennes hand, som om hon hejdade henne 

från att gräva vidare. Fotspåren från flickorna som leder ut ur bilden vittnar om deras 

val av plats, de har gått tillsammans dit, en bit bort för att göra något i hemlighet. 

Även här ger titeln på verket ”Dig”, det vill säga att gräva, oss ledtrådar till motivet. 

Tillsammans ska de gräva ner något eller upp något. Vad vet vi inte, och ovissheten 

bygger upp en spänning och dramatik. Vad tittar den högra flickan på? Vad är det för 

hemlighet de har som vi inte får ta del av?  

 

Milou Allerholm skriver i Dagens Nyheter om Kwaks utställning på Mia Sundberg 

galleri 2006. Där betonar hon att det i flera av verken utspelar sig en lek eller en 

ritual. Flickorna är fullt sysselsatta med att gräva upp något eller ner något, exakt vad 

är oklart.36  Mikael Olofsson nämner likaså i artikeln ”Fantasi och drömstämning” 

Göteborgs Posten 2006, hur flickorna i Kwaks fotografier befinner sig mellan lekar 

och ritualer: ” ..kostymerade flickor någonstans mellan ritual, lek och dröm..”.37    

 

I ett annat exempel, fotot Dig #1 (bild 6) ser vi likaså två flickor iklädda 

skoluniformer här i full färd med att tillsammans gräva eller slå upp ett hål i golvet. 

Med varsin enorm slägga tar flickorna i med alla sina krafter för att få hål på det hårda 

golvet som har börjat krackelera. Scenen utspelar sig i någon slags fabriks- eller 

lagerlokal. Färgen på väggarna är sliten och har börjat flagna. Det grova betonggolvet 

är smutsigt, vilket skulle kunna visa på att platsen är övergiven och inte används 

längre.  

                                                
36 Milou Allerholm, ”Svävande och skarpt om flickors fantasier”, Dagens Nyheter, 2006-09-16.  
37 Mikael Olofsson, ”Fantasi och drömstämning”, Göteborgs Posten, 2006-05-27. 
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Ytterligare ett exempel på Kwaks återkommande motiv med ödsliga och avsides 

miljöer. Ett starkt vitt ljus lyser upp flickorna från vänster och kastar mörka skuggor 

över bilden. I förgrunden ser vi två spadar och en liten röd lykta samt en 

innebandyboll. Frågorna är många kring bildens dunkla ledtrådar. Vad är det här för 

föremål? Har flickorna haft med sig dem dit? Och vad ska de göra med dem? Vad gör 

flickorna på denna ensliga plats?  Vad är det för hemlighet de inte delar med sig av? 

Min uppfattning är att ett genomgående tema i Kwaks bilder är just att flickorna bär 

på en hemlighet. En hemlighet som vi inte får ta del av. Denna tolkning delas även av 

Harri Laakso som skriver  i "A script for verification": Girls In Uniform, Hyun-Jin 

Kwak om Kwaks fotografier i essän Högst tydliga hemligheter. Han skriver om att en 

hemlighet måste delas för att finnas till.  

 

..en hemlighet måste delas med någon för att existera. Betraktaren får 

endast bevittna blottläggandet. Själva hemligheten får vi inte del av; det 

som avslöjas är att det finns en hemlighet: den finns i närheten men vi når 

den inte.38  

 

Kwak berättar för mig att hon tycker om att använda sig av två karaktärer i sina 

iscensättningar, detta för att det är då hemligheten intensifieras: ”the promise of 

secrecy is most highly-rated when it is between two people, when its more than two 

people its an uneven structure.” Den tredje personen gör att hemligheten hammnar i 

ett bräckligt läge. Kwak berättar att när hon använder mer än två personer i en bild är 

det för att skapa just denna ambivalens och osäkerhet.39  

 
 

I verket Part 1 - Temporary/Collaboration (bild 8) återkommer motivet med två 

flickor inne i en lek eller ritual. Fotografiet föreställer ett dunkelt trapphus i en skola. 

Trappan delar av bildrummet på mitten, till höger ses några elevskåp. En trave med 

slarvigt staplade stolar och några skor ligger slängda på golvet. I trappan sitter två 

flickor i skoluniformer, de är upplysta av en ficklampa som ligger på ett av 

trappstegen. De har båda placerat sina skor prydligt på trappsteget nedanför. Flickorna 

sitter böjda över ett vitt papper. De håller båda två i samma penna som riktas ner mot 
                                                
38 Harri Laakso ”Högst synliga hemlighter”, "A script for verification": girls in uniform, Hyun-Jin 
Kwak ; övrs. Hans Olsson, Uppsala konstmuseum, 2006. s. 24. 
39 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
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pappret, de tittar på varandra, som i diskussion över något som ska göras. Det frysta 

ögonblicket visar hur flickorna stannat upp i en tyst överläggning kring någonting. De 

ser ut att rådgöra om något som de tillsammans ska utföra.  Jag anser att denna scen 

till stor del påminner om den som förekommer i det tidigare diskuterade verket Dig #3 

(bild 5). Där har flickorna stannat upp i sitt grävande och ser ut att samtala om något 

på ett liknande sätt. Ficklampan och ljuset som lyser ner i trappan från det övre 

rummet skapar en gåtfullhet och oro i bilden.  Jag uppfattar det som om Kwak leder 

oss att tolka det som att flickorna noggrant valt ut även denna plats. De har gått till det 

här ensliga och dunkla stället för att genomföra sin ritual. På samma sätt som 

flickorna i Dig #3 också ser ut att ha valt platsen där de befinner sig utifrån dess 

ödsliga miljö. Jag frågar Kwak om dessa ensliga och avlägsna platser och hon berättar 

att en vanlig uppfattning om miljöerna i hennes verk är att de är avsides. Men hon 

menar att det är tvärtom, de är platser som vi passerar varje dag, tex på väg från eller 

till arbetet. De finns i vår närmiljö men vi tänker inte på dem. De flesta platser som 

hon fotograferar på har hon hittat på vägen hem efter en arbetsdag.40    

 

Oklarheten för oss som betraktare kring ritualernas och lekarnas betydelse eller 

innebörd skapar en spänning. Det byggs även upp en dramatik i den skumma miljön i 

trappan. Det starka ljuset som faller ner från våningen över skapar spänning. En 

känsla av att flickorna fritt kan syssla med sina hemligheter och ritualer utan att någon 

stör dem i mörkret. Men, vetskapen om att någon när som helst kan se ljuset från 

ficklampan och upptäcka dem, visar på flickornas mod och risktagande.   

Jag har uppfattningen att mod är en bärande del av dessa ritualer och lekar, flickornas 

mod skildras på olika sätt i Kwaks scener. Antingen ska flickorna genomföra något 

eller så ska de utsättas eller gå igenom något, vilket kräver att de måste kunna 

behärska sig. Deras djärvhet sätts här på prov. Ronald Jones skriver om detta mod 

som han menar endast kan upplevas en gång i livet, i just gränslandet när vi går från 

barndom till vuxenliv: ”Mod är portalen som leder in i systerskapet som Hyun-Jin 

Kwak skildrar”.41  Han anser att övergången mellan dessa två världar tar sig många 

former men att i Kwaks verk innefattar den alltid hemliga ritualer och lekar.   

Ritualer som måste genomgås för att få bli en del av systerskapet.42  

                                                
40 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
41 Jones,”Frihet är bara ett annat ord”, s.16. 
42 Jones, ”Frihet är bara ett annat ord”, s.16. 
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Denna inträdesritual kan verket Part 1 - Prize/Dues ge prov på (bild 9). 

Fotografiet föreställer tre skolflickor iklädda sjömanskostymer sittande runt ett bord i 

ett trångt och halvmörkt rum, troligen en källarlokal i någon skola. En stark lampa 

lyser upp bordet och runt om dem står stolar staplade i höga travar. Denna plats 

liksom de tidigare exemplen verkar väl utvald just på grund av sin avskildhet.  

Flickan i mitten har händerna på bordet, hon spretar med fingrarna men ser relativt 

behärskad ut. Flickan till vänster håller ett stadigt grepp om hennes ena hand, medan 

flickan till höger har tagit fram en kniv som hon håller i.  

Allt är väl förberett, på bordet ligger en rulle gasbinda och en sax. Om inte bilden i sig 

visar på scenens allvar förtydligar titeln Part 1 - Prize/Dues, vilken typ av lömsk lek 

som pågår här. Här ska ett pris betalas i form av en avgift, vilket den vänstra flickans 

avkapade pekfinger vittna om. Ett förlorat finger blir mitten flickans inträdesbiljett 

och konsekvensen av leken. Kwak fryser oss som betraktare i de ögonblick då leken 

blir till allvar. Som åskådare befinner vi oss före eller strax efter dramat som utspelar 

sig. Harri Laakso betonar också att Kwaks bilder placerar betraktaren i närheten av 

dessa avgörande ögonblick, antingen före eller kort efter:  

 

..med vår syn pressad mot det oundvikliga, våra ögon exponerade för de 

oförutsägbara händelser som kommer att förändra karaktärernas liv för 

alltid.43  

 

Flickornas hemlighetsfullhet och tysta samspel ger också dramatik åt många av 

fotona. Som betraktare undrar man vad som har hänt eller vad som kommer att 

hända? Kwak menar att det mest intressanta dramaturgiska momentet är före eller 

efter ett skeende, inte i händelseögonblicket: ”Stunden före och efter när man ser hur 

människor reagerar är intressant”.44  

Med endast en bild, ett ögonblick, skapar Kwak ett filmiskt narrativ där händelsen i 

stunden då bilden tas eskaleras. Fotografiets motiv ser ut att fortgå och utvidga sig ju 

längre tid vi betraktar den. Margareta Zetterström skriver i förordet till 

utställningskatalogen för Kulturhuset att Kwaks verk har en stark filmisk känsla, att 

ögonblicket har en närvaro av ett påtagligt före och ett efter.45 Ronald Jones 

                                                
43 Laakso ”Högst synliga hemlighter”, s. 23. 
44 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
45 Zetterström, utst. kat, Kulturhuset, 2009, s. 6. 
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framlägger likaså att Kwaks konst är färgad av filmen, han menar att Kwaks scener är 

filmiska, i hennes förmåga att skapa filmlika stillbilder som frambringar 

”oroväckande antydningar om narrativ i just det ögonblick de börjar intensifieras”.46 

Han poängterar även Kwaks förmåga att berätta fängslande historier och att hon i sina 

fotografier skildrar ”..bedrägliga lekar, eller kryptiska ritualer, eller psykologiska 

hot..” 47 Alla scenarion är så otäcka just för att de enligt honom är så tänkbara.  

Scenerna som utspelar sig här upplevs ofta verkliga för oss som betraktare, trots att de 

är iscensatta. Vetskapen om att situationen vi iakttar möjligen skulle ha stannat i det 

fördolda skapar en otäck känsla. Detta för mina tankar till Freud och hans citerande av 

Shelling när han förklarar hur det otäcka och kusliga delvis grundar sig i det fördolda 

som trätt fram. Det kusliga och otäcka är de hemligheter som skulle ha förblivit i det 

fördolda och som trätt fram.48 Vi får i Kwaks bilder ta del av ett ögonblick där 

kännedomen om att en hemlighet existerar uppdagar sig. En vetskap som endast 

skulle ha stannat hos de två aktörerna men som nu trätt fram.  

 
 

 
BILD 5, DIG #3, HYUN-JIN KWAK, 2006 

 
 

                                                
46 Jones, ”Frihet är bara ett annat ord”, s. 12-13. 
47 Jones, ”Frihet är bara ett annat ord”, s. 15. 
48 Freud, ”Det kusliga”, s. 328. 
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BILD 6,  DIG #1, HYUN-JIN KWAK, 2006 

 

 
 

 
BILD 7, DIG #2, HYUN-JIN KWAK ,2006 
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BILD 8, PART 1 - TEMPORARY/COLLABORATION, HYUN-JIN KWAK, 2003-2004 

 
 
 

 
BILD 9, PART 1 - PRIZE/DUES, HYUN-JIN KWAK, 2003-2004 
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4. Tvåsamhet och tvillingmotiv  

I många av Kwaks fotografier förekommer motivet med två flickor i likadana 

skoluniformer och frisyrer vilket kan upplevas som om flickorna är identiska eller 

dubbletter, likt systrar eller tvillingar. Exempelvis ses detta motiv i verk som 

Duplicitas (bild 10 ), Macondo #1 (bild 12), Macondo #2 (bild 13) och Macondo #3 

(bild 11). Jag avläser dessa flickor som systrar eller tvillingsystrar. Detta är min 

tolkning, men jag tror att fler med mig kan uppfatta den systerliga gemenskap och 

tvåsamhet som jag personligen tolkar in i dessa bilder. Milou Allerholm framlägger i 

artikeln Svävande och skarpt om flickors fantasier att det i Kwaks bilder skildras 

systerlig gemenskap och sammanhållning.49 Jag anser att flickorna på bilderna ser ut 

att besitta en egen sfär, de har en speciell och egen sammanhållning. I flera av 

fotografierna känns det nästan som om flickorna är ensamma, helt för sig själva, som 

en person, fast än de är två, exempelvis i bild 11 och 10.  

Jag har valt att titta närmare på dessa två verk. I dem finns enligt mig en klar likhet i 

bildernas komponenter. Två flickor står med ryggarna vända mot betraktaren iklädda 

skoluniformer och med likadana frisyrer. Det finns också en samhörighet i bildernas 

atmosfär, det ödsliga och avskilda, detta trots att Duplicitas är tagen i en 

inomhusmiljö och Macondo #3 i en utomhusmiljö.  Den likhet som jag uppfattade 

starkast i bilderna är som jag berört, hur det finns en känsla av att flickorna befinner 

sig i en sluten värld. Jag tolkar det som att en laddning eller ett starkt band förenar 

flickorna på bilderna, som ett eget själsligt rum, vilket kan upplevas mellan nära 

vänner, syskon och ofta hos tvillingar.  

 

Verket Duplicitas återger ett utställningsrum på ett naturhistoriskt museum. Höga 

glasskåp med uppstoppade djur täcker rummets alla väggar. I bildens förgrund och i 

mitten av rummet står två djurskelett på podier. En bit in i rummet står två flickor i 

exakt likadana skoluniformer och likadana frisyrer. De har ryggarna vända mot 

kameran och står lite vända från varandra, de tittar upp på de enorma glasskåpen med 

djur. Bakom ryggen håller de ett stadigt grepp i varandras händer. Vad är de hårt 

hållna händerna en symbol för? Varför är flickorna så lika varandra? Varför ser de ut 

som kopior? De ser ut att ha blivit klonade likt dubbletter och med händerna 

sammanhållna som en enhet.   

                                                
49 Milou Allerholm, ”Svävande och skarpt om flickors fantasier”, Dagens Nyheter, 2006-09-16.  



Åsa Falewicz Segerstedt                                                   Södertörns högskola  Ht 2009 

 24 

De starka band och den nära vänskap som jag tycker mig se kan säkerligen även andra 

känna igen, personer som varken är syskon eller tvillingar. Men vad är det som får 

mig att känna att bilderna uppvisar en urbild av just tvillingskapet och en sluten sfär? 

Mytologiforskaren John Lash har undersökt myten om tvillingar i sin bok Twins and 

the double. Han menar att bilden av tvillingar som en stark enhet är djupt grundad i 

myten om tvillingskapet. Samtidigt symboliserar tvillingar motsättningar och 

dubbelhet. Myten om tvillingar som partners, rivaler och sina egna motsatser eller 

halvor rotar sig i det grundläggande mysterium som kretsar kring bilden av 

tvillingskapet med samhörighet och olikhet i ett. En nära men turbulent allians som 

John Lash beskriver det. Han vill visa att själva fascinationen för tvillingar egentligen 

ligger bortom de fysiska likheterna. Den ligger mer i rivaliteten, och själsfränden som 

förknippas med tvillingskapet. Lash vill påvisa att mänskliga tvillingar ofta har starka 

psykologiska och känslomässiga band. Det kan ge en uppfattning av att leva i 

symbios, känna djup empati för den andre och att ibland även inneha telepatisk 

förmåga. Alla dessa föreställningar är något som alstrar myten om tvillingar.50  

 

Gunilla Ågren diskuterar även hon i sin bok Det blev tvillingar de kraftfulla band som 

finns mellan tvillingpar, att de tillsammans är mycket starka. Hon menar att det som 

utomstående kan vara svårt att nå in till dem. Exempelvis i ett bråk mellan en av 

tvillingarna och en utomstående person, slutar bråket ofta med att den utomstående får 

båda tvillingarna emot sig.51 Trots tvillingars olikheter och konflikter sinsemellan 

finns en orubblig sammanhållning som ofta visar sig vid ett yttre hot, likt den nära 

men turbulenta allians som också Lash omnämnde. Denna orubbliga allians och starka 

sammanhållning kan även nära vänner och vanliga syskon uppleva. Jag menar att det 

kan vara synen på att tvillingar eller mycket nära syskon har särskilda band och en 

bergfast enighet mellan sig, som avspeglar sig i betraktandet och uppfattningen av 

Kwaks bilder. Lash framförde att föreställningarna om tvillingskapet och dess 

betydelse är en stor del i själva alstrandet av myten om tvillingar.  

Det andra verket Macondo #3 (bild 11) föreställer ett långsmalt rum i en nersliten och 

fallfärdig lokal. Rummet har ett kallt blått ljus. På golvet ligger bråte och jord, mossa 

har börjat växa in i rummet. Taket och väggarna är slitna och smutsiga. Längs 

rummets högra vägg sträcker sig stora fönster. Utanför syns ett landskap med ängar 
                                                
50 John Lash,Twins and the double, , Thames and Hudson, London, 1993, s. 30. 
51 Gunilla Ågren, Det blev tvillingar, Natur och kultur, Stockholm, 1986, s. 108. 
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och åkrar. I två av fönstren står två skolflickor i uniform med ryggarna mot 

betraktaren. Deras klädsel är identisk, med blå kavaj och kjol, mörka knästrumpor och 

vita skor. Flickorna står orörliga och blickar ut över landskapet. De är likt flickorna i 

Duplicitas som kopior av varandra, dubbletter. Bilden och uppfattningen om att 

tvillingar har en egen sfär och speciell solidaritet gentemot varandra, finns grundad i 

vårt samhälle genom framförallt historien, litteraturen och filmen. I Grekisk mytologi 

finns bland annat berättelsen om de oskiljaktiga tvillingbröderna Kastor och 

Polydeukes som stod varandra mycket nära. När Kastor dödades sörjde Polydeukes 

otröstligt och enligt mytologin gav han upp sin odödlighet för att fortsätta leva i sin 

broders sällskap. Polydeukes gick med på att leva varannan dag i dödsriket och 

varannan i Olympen.52  

 

Hillel Schwartz tar upp ett litterärt exempel i sin bok The Culture of the Copy: 

Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles. Ur berättelsen med Sherlock Holmes 

The Case of the Speckled Band som har tvillingtemat som en central del, citerar 

Schwartz en av huvudkaraktärerna Helen Stoner när hon i boken samtalat med 

Holmes: ”and you know how subtle are the links which bind two souls which are so 

closely allied ”.53  Tron på att tvillingar har en nära och speciell allians mellan sig 

exemplifieras här av karaktärerna i bokens syn på tvillingskapet.  

Även John Lash nämnde att uppfattningen om att tvillingar är starkt sammansvurna 

går som en röd tråd igenom myten om tvillingskapet. Schwartz tar upp den 

övertygelse som finns, att förhållandet mellan tvillingar bygger på en föreställning om 

att samhörigheten mellan dem är översinnlig och enastående.54 Som jag tidigare 

nämnde kan det eventuellt vara så att i tolkningen av dessa motiv med dubbletter, som 

i Kwaks bilder, ser betraktaren först den fysiska avbildningen av tvillingar eller 

systrar. Bilden som vi först ser är här den uppenbara, att flickorna är 

överensstämmande lika. Det kan tolkas som om flickorna är tvillingsystrar eller 

systrar, vilket kan leda betraktaren till sammankopplingar med myten och 

föreställningarna om tvillingar. Tillsammans med symbolen för tvillingskapet sätts 

idén och tanken igång om vad denna tvåsamhet innebär och står för, vilket säkerligen 

                                                
52 ThinkQuest, nätbaserad utbildningsstiftelse, http://library.thinkquest.org/5830/DemiGods.htm 2009-
12-18. 
53 Hillel Schwartz, The Culture of the Copy: Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles,zone books, 
New york, 1996, s. 24. 
54 Schwartz, s. 23. 
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påverkar min och kanske även andras tolkningar av motivets betydelse. Det starka 

bandet, samhörigheten och alliansen som jag uppfattar mellan flickorna blir kanske då 

allt tydligare. Den slutna sfär som jag tycker mig se grundar sig då i myten om 

tvillingskapet. Den redan uttalade förställningen som finns om tvillingars nära band 

och enighet har kanske då skapat tolkningen och känslan av denna egna översinnliga 

sfär.  

 

 

 
 

 
BILD 10, DUPLICITAS , HYUN-JIN KWAK ,2009 
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BILD 11, MACONDO #3, HYUN-JIN KWAK, 2008 

 

 
 

 
BILD 12, MACONDO #1, HYUN-JIN KWAK, 2008 
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BILD 13,MACONDO #2, HYUN-JIN KWAK, 2008 
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SAMMANFATTNING  

Avsikten med denna uppsats har varit att undersöka Kwaks bildvärld utfrån tre 

återkommande teman: kuslighet, hemligheter och tvåsamhet. Jag har genom en 

komparativ bildanalys försökt att klargöra för dessa tre motiv. I den första delen 

jämförs konstverken med verk av Annika von Hausswolff samt med Freuds begrepp 

”Det kusliga”. Detta med avsikt att försöka tyda vad som egentligen gör Kwaks bilder 

kusliga. I den andra delen har jag utforskat den återkommande uppfattningen och 

tolkningen att hemligheter, ritualer och lekar ofta är förekommande som motiv i 

fotografierna. Sist har jag kopplat samman Kwaks motiv med två ensamma flickor, 

med myten om tvillingar.  

 

Jag ställde mig frågan om vad är det som gör dessa bilder kusliga, och fann att det 

kusliga till stor del kunde tolkas och förklaras med Freuds begrepp ”det kusliga”. 

Freud diskuterar innebörden av ovissheten kring om en varelses är levande eller död 

vilket skapar kuslighet. Jag menar att en direkt koppling kan göras till  

Kwaks fotoserie ...sleep... / level of consciousness, där vi inte vet om de sovande 

flickorna är levande eller döda. Detta skulle då vara en av anledningarna till varför vi 

finner bilderna kusliga. En annan förklaring till det kusliga fenomenet som jag 

undersökte kan vara att det i ambivalensen mellan det vi upplever som vardagligt 

respektive främmande kan skapa en kuslig och obehaglig känsla. Vi känner igen 

motiven och miljön på bilderna, men något i bilden är avvikande och främmande. 

Flickornas obekväma och onaturliga kroppsställningar avslöjar att något inte stämmer. 

Vi får en aning om att något otäckt har hänt, men vi är inte säkra på vad.  En kuslig 

känsla i dubbelheten inför det främmande och det välbekanta infinner sig. Även den 

eventuella bortträngningen som Freud framlägger kan vara grund för den kusliga 

känslan i dessa bilder. Kwak påpekade också detta, att det ligger i människans natur 

att projicera sig själv i betraktandet av en bild, i ett konstverk. På så vis återger vi 

kanske oss själva i bildernas motiv och läser in deras mening utifrån oss själva. Det 

som vi uppfattar som kusligt är då egentligen något för oss välbekant som vi trängt 

bort. Jag tog också upp att det även kan vara dubbelheten i vad som är verkligt och 

vad som är fantasi som kan frambringa kuslighet hos betraktaren. Freud menar att det 

är när någonting som vi tidigare uppfattat som tillhörande fantasin plötsligt framstår 

som verkligt för oss som vi upplever en kuslig känsla.  
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I Kwaks fotografier vet vi inte riktigt vad som är verklighet eller fantasi, gränsen 

mellan dem suddas ut och kanske är det därför en kuslighet infinner sig.   

 

I den andra delen var jag intresserad av att få veta vad flickornas hemlighetsfulla lekar 

och ritualer vittnade om. Jag fick liknande uppfattningar i mitt sökande kring 

tolkningar av Kwaks bilder, att de skildrar hemligheter med en dramaturgisk avsikt.   

Kwak framhöll även hon hemligheten som dramaturgisk mekanism, och berättade att 

hon ofta använder sig av två karaktärer i sina scener för att skapa en dramaturgisk 

effekt. Hon anser att hemligheten intensifieras när den delas mellan endast två 

personer. När en tredje person inträder skapas en obalans i bilden, hemligheten är inte 

längre säker. 

Jag kom även fram till att mod är ett viktigt inslag i dessa ritualer och lekar. 

Flickornas mod och djärvhet sätts på prov, deras vilja att ingå i kollektiv och 

systerskap avgörs genom farliga lekar där ett pris alltid måste betalas. Kwaks filmiska 

förmåga i hennes dramaturgiska berättande är det fler källor som påpekar. Kwak 

fångar skickligt ögonblick före eller efter ett skeende och hon menar själv att det är 

just det intressanta momentet i en händelse. ”stunden före och efter när man ser hur 

människor reagerar är intressant”.55 Vi som betraktare bevittnar i Kwaks verk att en 

hemlighet existerar, och  själva insikten om att det vi betraktar antagligen skulle ha 

stannat i det fördolda skapar en otäck känsla. Detta förde kopplingen tillbaka till 

Freud, som förklarar hur det kusliga delvis skapas i de hemligheter som trätt fram ur 

det fördolda.  

 

I den sista delen frågade jag mig varför motiven med de två ensamma flickorna får 

mig att uppleva en sluten sfär. Jag satte samman bilderna med myten om tvillingar, 

vilken till stor del grundar sig på urtida uppfattningar om att tvillingar har speciella 

och starka band mellan sig. Jag påträffade flera exempel som visade att bilden av 

tvillingar ansågs sammansvurna och tycks utgöra en mycket stark enhet. Denna 

förutbestämda bild grundar sig i myten om tvillingskapet. Jag har förbundit myten 

men tolkningen av dessa bilder, och menar att vi som betraktare tolkar motivet med 

två flickor utifrån denna myt. På så vis är bilden av den översinnliga sfär och den 

gemenskap som jag ser i Kwaks verk skapad av den urgamla myten om tvillingar.  

                                                
55 Intervju med Hyun-Jin Kwak, Stockholm, 2009-12-16. 
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