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1.0 Inledning 

1.1 Inledning och Syfte 

Under sommaren 2010 ställde Kulturhuset i Stockholm ut Lisa Jonassons utställning Starkare 

utan gränser. Figurerna i hennes collagebilder är en av blandning människor och djurliknande 

gestalter som tränger in i varandras kroppar och flyter samman i en färgskala som är stark och 

skrikig. Jag som betraktare lockades av Jonassons lekfulla och mystiska bildspråk och hennes 

tidskrävande teknik. Det fick mig att leta vidare i hennes fantasifulla konstnärskap och fann 

till slut verket Existentiell Progg #6 (se bild 1). Det är ett konstverk med starkt betoning på de 

tidigare nämnda karaktärsdragen i de detaljrika figurerna och innehåller många olika 

konstvetenskapliga referenser, vilket är en utmaning för en djupgående bildanalys.  

Uppsatsens syfte är att utreda och kontextualisera helheten och detaljerna i Existentiell Progg 

#6. Med hjälp av ingångar från liknande konstnärskap, konstformer och teorier från bland 

annat Theodor Adorno, Michael Azar och Briony Fer kommer verkets betydelse och mening i 

en konstvetenskaplig kontext att utredas. Vad anspelar Existentiell Progg #6 referenser på? 

Och har Jonassons teknik någon betydelse för verkets uppfattning och i sådana fall, hur? Den 

vetenskapliga motiveringen till uppsatsens betydelse i den konstvetenskapliga 

forskningsvärlden är dels bristen på undersökning kring Jonassons konstnärskap, samt ett 

tillfälle att utreda hennes detaljrika, ovanliga teknik och verkets referensrika innehåll.    

1.2 Material och Avgränsning 

Beskrivningarna av Lisa Jonassons konstnärskap och bakgrund är hämtad från artiklar och 

recensioner ifrån konsttidskrifter och nyhetstidningar som Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Artlover och Paletten men även ifrån nättidningarna ”Konsten - nättidskrift om 

samtidskonst” och ”Om konst – konstnärer skriver om konst”. På grund av luckor i den 

information som gick att hitta om Jonasson och frågor om hennes teknik intervjuade jag 

henne vid två tillfällen. Intervjuerna gav bra svar och tillförde uppsatsen intressanta ingångar 

och underlag för analys.
1
 Existentiell Progg #6 har många referenser och för att få plats att 

analysera dem så väl som möjligt blev valet av ett verk självklart. Det finns ingen information 

som bara berör Existentiell Progg #6, verket har inte nämnts i medier eller litteratur utan 

nämns enbart på Jonassons egen hemsida i en kort informationstext som handlar om 

                                                           
1 Intervju med Lisa Jonasson, Stockholm, Årsta, 11102; Intervju med Lisa Jonasson, mailkonversation, 111208. 
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utställningen verket ingick i. Det här är därför första gången som verket omnämns i en 

konstvetenskaplig text och kontextualiseras.  

Eftersom uppsatsen utgår ifrån flera olika konstvetenskapliga perspektiv och för att 

litteraturen spretar åt olika håll ser jag ingen motivering till att introducera varje enskild bok 

eller källa under detta delkapitel, jag fokuserar mig istället på de estetiska objekten som 

kommer att diskuteras i uppsatsen. Förutom Existentiell Progg #6 kommer jag att använda två 

andra verk av Jonasson som kommer att fungera som bildexempel och bakgrund kring hennes 

tidigare konst. Andra estetiska verk som kommer att diskuteras i samband med Existentiell 

Progg #6 är från konstnärerna Kara Walker, Nancy Spero och Hannah Höch, samt en 

porträttbild av Kirikou som är ifrån en animerad film med samma namn. Den 

konstvetenskapliga kontexten, skillnader och likheter i dessa visuella verk kommer under 

uppsatsen gång att undersökas och jämföras med Existentiell Progg #6. Jag har valt dessa 

bilder och verk för att jag ser ett spår av dem i Existentiell Progg #6 och tillsammans med 

mina valda teorier skapar de min undersökning och analys. 

Franz Kafkas bok Förvandlingen är ytterligare ett estetiskt objekt som i uppsatsen diskuteras i 

samband med Jonassons verk. Novellen berättar om en man som en morgon vaknar upp 

förvandlad till en insekt, en problematik mellan djur och människa uppstår vilket är en 

tematik som också syns i Existentiell Progg # 6. Utgåvan av Förvandlingen är den senaste 

översatt på svenska och är översatt av Hans Blomqvist och Erik Ågren som tilldelades 

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris 2005 för sitt arbete med Kafkas skrifter. 

1.3 Metod och Teori 

Uppsatsens undersökande metod utgår ifrån flera olika teoretiska perspektiv och texter. För att 

komma åt Existentiell Progg #6 olika element måste uppsatsen genom en djupgående och 

jämförande bildanalys relatera till de spår som verket lämnar efter sig, leta efter 

konstvetenskapliga kontextualiseringar som kan länkas samman med Jonassons verk. 

Uppsatsen inleds med en presentation av Jonassons konstnärskap, utbildning, utställningar 

och uppmärksamhet i medier. Kapitlet behandlar förutom Jonassons konstnärskap även en 

beskrivning av verken Existentiell Progg #6. Dessa två redogörelser är viktiga för att läsaren 

ska få en bra uppfattning kring Jonasson som konstnär men framför allt för att hon och verket 

tidigare inte har nämnts i ett akademiskt sammanhang.  
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För att diskutera Jonasson collage har jag valt att använda mig av Briony Fers text The Cut 

som utreder collagets historia och råa teknik.
2
 Existentiell Progg #6 sätts i relation till Fers 

åsikter kring den våldsamma tekniken genom att göra nedslag i bland annat konstverk av 

Miró och Pollock. Delkapitlet försöker förstå helheten i Jonassons verk och sätta det i ett 

konstvetenskapligt sammanhang. Därefter börjar spåren i Existentiell Progg #6 utredreda och 

tar sin start i författaren Maus Lavin text i sin text The mess of history or the unclean Hannah 

Höch.
3
 Texten problematiserar fotomontagets relation till kvinnor och collagets struktur och 

exemplifiera konstnären Hannah Höchs collageverk Cut with the Kitchen Knife through the 

first epoch of the weimar beer-belly culture som jämförs med Existentiell Progg #6. Senare 

ses Jonassons konstnärskap i samband med de olikheter och likheter som finns med 

konstnären Kara Walker för att se deras tillhörighet med varandra. I nästa delkapitel jämförs 

konstnären Nancy Speros upprepningar med dubbelheten i Existentiell Progg #6. Även 

Jonassons bakgrund dryftas i relation till Speors aktiva feministiska ställning som kvinnlig 

konstnär. Därefter presenteras tematiken kring det icke-västerländska, det mystiska och ”det 

andra” som kan ses i Existentiell Progg #6. För att tyda detta spår tar uppsatsen hjälp av 

idéhistoriken Michael Azar text Ur exilen, åter till naturen som diskuterar västvärldens syn på 

”de andra” eller ”det andra”.
4
 Genom att binda samman historien och bildspråket från filmen 

Kirikou, verk ifrån både Nancy Spero och Hannah Höchs konstnärskap undersöks Jonassons 

verk i ett perspektiv som även här behandlar dubbelhet.  

Genom att använda mig av Adornos teori om konst, natur, djur och människa och av Kafkas 

novell Förvandlingen utreder det sista kapitlet i uppsatsen Existentiell Progg #6 tematik kring 

relationen mellan människa och djur. Adornos synpunkter kring den undanträngda naturen 

jämförs både med vissa detaljer i Jonassons utvalda konstverk och handlingen i 

Förvandlingen, tillsammans problematiserar de människans inställning till djurriket och 

konsten.  

1.4 Forskningsläge 

Någon akademisk forskning kring Lisa Jonasson existerar dessvärre inte. Det finns som sagt 

artiklar och recensioner ifrån konsttidningar och dagspress som beskriver hennes konst och 

                                                           
2
 Briony Fer,”The Cut”, On Abstract Art, London, Yale University Press, 1992.  

3
 Maus, Lavin, “The mess of history or the unclean Hannah Höch”, M. Catherin de Zegher (red), Inside the 

Visible – an elliptical traverse of 20
th

 century art in, of and from the feminine, MIT Press, New York, 1996.  
4
 Michael Azar, “Ur exilen, åter till naturen”, Den koloniala bumerangen. Från schibbolet till körkort i svenskhet, 

Bruntus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm, 2006.  
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utveckling från när hon tog examen vid konsthögskolan år 2004 men inget som ger hennes 

konstnärskap en djupgående analys. Eftersom uppsatsens många olika trådar knyter an till 

Lisa Jonasson blir det problematiskt att applicera ett forskningsläge. Dock har forskningen 

kring den teknik som Jonasson använder sig av i dagsläget, collaget, ett mer etablerat 

forskningsfält. Tekniken anses ha haft sin största tid under den tidiga modernismen i samband 

med industrialismens genombrott och i 1960-talets reklaminspirerande konstvärld. Medan 

tekniken idag ofta förknippas med grupparbeten i grundskolan, Photoshop eller en 

moodboards. Däremot är collagets forskningsfält för stort för att presenteras under detta 

delkapitel, jag kommer istället att introducerade de två böcker som har varit viktiga för mig 

när jag utforskade collagets fält. Ingen av böckerna kommer senare att diskuteras i uppsatsen 

utan var från början en del av mitt inspirationsmaterial. Den första boken som jag upptäckte i 

forskningsfältet var boken Cutting Edges: Contemporary Collage som släpptes i februari 

2011.
 5

 Cutting Edges diskuterar hur etablerad collagetekniken är idag och presenterar 75 

samtida collagekonstnärer som är verksamma i Europa och Nordamerika. Boken strävar mot 

att uppmärksamma collagets möjligheter och öppningar. Författaren och grafiska designern 

Jessica Helfand skrev följande om boken i sin recension: ”And for those of you who think 

print is dead, or who think nostalgia is dumb, or who think collage is passé, think again”.
6
 

Bokens bidrag till forskningsfältet är att fördomar mot collagets teknik diskuteras och sätts in 

i ett vardagligt perspektiv som berättar om vad som händer med collaget i till exempel 

offentligheten, skolan och hemmet.  

Boken Collage – The Making of Modern Art släpptes i början av 2006 och är skriven av 

författaren och konstkritikern Brandon Taylor.
7
 Boken diskuterar collagets plats i 

konsthistorien och hur tekniken utmärker sig ifrån andra modernistiska tekniker som fick sitt 

genomslag i början av 1900-talet. Collagets resa genom genrerna dada, konstruktivism, 

surrealism, popkonst och situationism till dagens teknik visar collagets populäritet och 

originella koncept. Collage – The Making of Modern Art är en bok som på ett omfattande sätt 

kartlägger collagets teoretiska och politiska budskap och påvisar dess relation till demokrati. 

Boken diskuterar även konstnärer som inte ingår i västvärldens kanon utan tar också upp 

                                                           
5
 Robert Klanten, Hendrik Hellige, James Gallagher, Cutting Edges: Contemporary Collage, Die Gestalten Verlag, 

Berlin, 2011. 
6
 Jessica Helfand , “New Lives for old paper”, Observersroom, 110223, 

<http://observersroom.designobserver.com/oblog/entry.html?entry=25118> 120102. 
7
 Brandon Taylor,”Collage – The Making of Modern Art”, Thames & Hudson Ltd, London, 2006. 

 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Robert%20Klanten&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Hendrik%20Hellige&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=James%20Gallagher&fromproduct=true
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Thames%20Hudson%20Ltd
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konstnärer från Latin och Sydamerika vilket ger boken ett nyskapande perspektiv inom den 

litteratur som finns om collage.  

2.0 Konstnärskapet 

2.1 Presentation av Lisa Jonasson 

Min morfar fotograferade väldigt mycket och idén om vad yrket [konstnär] innebar fanns 

omkring mig. Jag var ett ensamt barn och tyckte inte så mycket om att leka med andra.
8
 

I en intervju i konsttidningen Artlover berättar Jonassons att hennes ambitioner att bli 

konstnär har funnits sedan hon var sju år och vid en ålder av 20 år slog drömmen in.
9
 Hon 

blev antagen till Kungl. Konsthögskolan och debuterad år 2003 tillsammans med 

klasskamraten Andreas Erikson i form av en roman. En bok med titeln Texten som skapades 

vid ett tangentbord, vartannat ord skrev Lisa och vartannat ord skrev Andreas, en roman utan 

handling eller regler kring början, slut och könstillhörighet. För att slippa könsroller och egna 

subjekt beslutade de sig för att vara en och samma, ett tredje kön utan bestämmelser. Till 

exempel inleds boken med citatet "Vi kallar oss jag, nu", romanen var alltså ett försökt till att 

"vara könlös med någon av ett annat kön" under en kreativ process.
10

 Texten gavs ut vid 

Albert Bonniers Förlag och fick inget bra mottagande hos kritikerna; ”Den blev nedmejad å 

det grövsta. Jonas Thente skrev en riktigt jobbig sågning i DN [...] Jag känner att jag aldrig 

mer kommer att vara rädd för att bli recenserad”.
11

 Efter det dåliga mottagandet från kritiker 

blev orden färre men de fanns fortfarande kvar i Jonassons konst, hon började med mer 

slagkraftiga korta meningar i ett nytt projekt, Subjektets politiska maskineri. Projektet lekte 

med kön och identitet precis som Texten gjorde, med hjälp av åtta screentryckta affischer med 

olika budskap som Tjejer och negrer är snygga, Fittan är en muskel och Alla talar om sex 

men när dom knullat är dom tysta skapades Jonasson sina privata tankar och fundering om 

kön till något som liknande reklamaffischer (se bild 1). För att förstå och analysera 

Existentiell Progg #6 är Jonassons bakgrund viktigt, hennes tidigare feministiska eller 

queerliknande arbeten har påverkat hennes nuvarande sätt att skapa konst och bildspråk. Utan 

sin erfarenhet skulle hon inte välja samma material, teknik eller motiv. Idag, åtta år efter 

Subjektets politiska maskineri, beskriver Jonasson projektet på följande vis: 

                                                           
8
 David Castenfors, ”Matti & Lisas värld”, Artlover, nr 7, 2011, s. 43. 

9
 Lisa Jonasson föddes år 1978 i Stockholm. 

10
 Birgitta Rubin, ”Själva varandet är politik”, Dagens Nyheter, 030516. 

11
 Castenfors, 2011, s. 47. 
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Jag tänkte mig ett slags åsiktsorgan som hanterar intryck, andras åsikter, reklamens 

påtryckningar, stämningar och så vidare. Organet spottar sedan ut åsikter i ett evigt flöde. Jag 

liknade det vid en maskin, subjektets politiska. Jag tänkte mig politik som ett definierande av 

subjektet, dess inringande. Jag är i relation till allt där ute.
12

  

Jonasson beskriver i en artikel som skrevs under slutskedet av projektet att dess syfte inte var 

att kritisera samhället utan att kritisera människors beteende och inställning till könsfrågor, 

eller så som hon själv uttrycker det, ”individuell slapphet”. Dessutom ville hon inte att folk 

skulle bli stötta av hennes formulering utan se dem som åsikter, allmänna sanningar och 

fördomar om könsfrågor.
13

 Hennes uttalande om projektet är försiktiga och en aning 

diplomatiska, jag anser att hennes affischer är mer slagkraftiga än vad Jonasson själv 

erkänner. De talar om och problematiserar många viktiga delar i vårt samhälle, acceptans av 

hudfärg och sexualitet men också rätten att införa humor i allvaret. Subjektets politiska 

maskineri är enligt mig en av grundstenar till varför Existentiell Progg #6 kom till, vilket jag 

återkommer till längre fram i analysen.   

 

Bild 1: Lisa Jonasson, åtta affischer som visades på Angelika Knäpper Gallery i Stockholm i maj år 2003. Titeln 
står på respektive verk och alla åtta har måtten 70x100 cm. 

För att skriva in Existentiell Progg #6 i en konstvetenskaplig kontext är Jonassons 

konstnärskap en viktig komponent. Hennes erfarenheter av att bland annat arbeta i olika 

                                                           
12

 Intervju, 111208. 
13 Rubin, ”Själva varandet är politik”, 030516. 
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projekt och att ställa ut på konsthallar, museum eller gallerier är betydelsefullt. Jonassons 

konst och namn har varit på tapeten i den svenska konstvärlden sedan hennes examen 2003. 

Hon har under sitt konstnärskap haft separatutställningar på Teatergalleriet i Uppsala, 

Künstlerhaus Bethanien i Berlin, Kulturhuset, Galleri Steinsland Berliner, Galleri Mårstenson 

& Persson i Stockholm och flera grupputställningar runt om i Sverige. Dessutom blev 

Jonasson en del av ”The Lisa Jonasson Biennal”(TLJB) under år 2003. Jonasson blev utvald 

och skrev ett livstidskontrakt med fyra studenter som då gick curatorutbildningen vid 

Stockholms universitet. Samarbetet var en reaktion mot de stora nationella biennalernas (till 

exempel Venedig Biennalen) fokus kring de unga konstnärerna, de snabba trenderna och de 

stora utställningarna.
14

 ”De är platser [biennaler] för nationell och lokal marknadsföring med 

dyr dekor eller skyltfönster för kommersiella gäster. The Lisa Jonasson Biennal är en 

antibiennal som kommenterar arbetsformer och rollfördelning inom konstsystemet”.
15

 

Långsiktighet och fördjupning var ledorden som curatorerna istället ville sträva mot, de ville 

också öppna upp begreppet och diskutera biennalens funktion och dess möjligheter. Enligt 

Jonasson ger biennalen henne en trygghet och nya möjligheter som konstnär, en tillställning 

som återkommer vartannat år och som kommer att ta plats oavsett om Jonasson skulle kunna 

försörja sig på sin konst eller inte.
16

  

Hennes konst har funnits representerad på Moderna Museet i Stockholm sedan 2002, och år 

2006 ställde hon ut på Bonniers Konsthall i samband med deras ”20-års” jubileumsutställning 

om Maria Bonnier-Dahlins stipendiater, ett stipendium som Jonasson fick år 2004. 
17

 Under 

våren 2010 var Jonasson första verk till salu på Bukowskis. Verket ingick från början i det 

tidigare nämnda projektet Subjektets politiska maskineri. De styva bröstvårtorna var verkets 

titel och sålde för 3500 kr med utropspris 4000 – 6000 kr (se bild 1). Idag förbereder Jonasson 

sig inför en kommande utställning vid Bonniers Konsthall till våren 2012.
18

 

En diskussion som återkommer i några av de artiklar och recensioner som Jonasson nämns i 

är hennes ständiga sökande i sitt konstnärskap. Hon ofta strävar mot förändring, nya material 

och uttrycksformer. Denna utveckling är något som syns under Jonassons år (2006-2007) som 

                                                           
14

 Curatorernas namn är Anna Ahlstrand, Kim Einarsson, Josefin Herolf och Anders Jansson; Sophie Allgårdh, 
”The Lisa Jonasson Biennal – ett kontrakt på livstid”, Paletten, nr 4, 2008, s. 16. 
15

 Allgårdh, 2008, s. 21. 
16

 Allgårdh, 2008, s. 16. 
17

 <http://www.lisajonasson.com/>, 111109. 
18

 Intervju, 111025. 

http://www.lisajonasson.com/
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IASPIS- stipendiat i Berlin.
19

 En tid då Jonasson insåg att hon var trött på att arbeta med text 

och ville utmana sig själv och öppna upp nya vyer: 

Då försökte jag för första gången på mycket länge göra bilder, det kändes nästan omöjligt till en 

början. Men så kom jag tillbaka i en känsla jag kände igen från att jag var liten. Jag minns att jag 

tänkte att en konstnär var en person som fick vara ifred med sig själv och att jag tyckte det 

verkade skönt.
20

  

Efter affischerna började Lisa att arbete med figurativa siluettklipp, något som hon har 

sysselsatt sig med sedan hon var barn. Ett arbetssätt som kräver tålamod, precision och ett 

sinne för ”hantverket” att använda sax i små som stora detaljrika situationer och är den teknik 

som enbart syns i hennes nuvarande skapande. Hennes text och ord är fortfarande kvar i 

hennes konstnärskap men har förflyttats till titlarna och har fått en mindre betydande roll. 

Uppsatsen kommer att återvända till Jonassons teknik och se hur den påverkar det visuella 

intrycket av Existentiell Progg #6 som helhet men även hur detaljerna synliggörs och 

accentueras. 

 

Bild 2: Lisa Jonasson, Existentiell Progg #5, 25x55 cm, ingick i serien "Existentiell Progg #1-6" år 2008. 

 

                                                           
19

 Björn, Larsson, ”Även sanning kan bli sannare”, Om konst – konstnärer skriver om konst, 090723; Sophie 
Allgårdh, ”Alla i sin egen bubbla”, Svenska Dagbladet, 100810. 
20

 Castenfors, 2011, s. 48. 
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Bild 3: Lisa Jonasson, Existentiell Progg #6, 35x55 cm, ingick i serien "Existentiell Progg #1-6" år 2008.  

2.2 Existentiell Progg #6 

I detta delkapitel presenteras och beskrivs Existentiell Progg #6 (35x50 cm) för att läsaren ska 

få en bra bild och uppfattning av collageverket. Det ingår i en serie av sex liknande bilder som 

skapades år 2008, alla med titeln Existentiell Progg och därefter varsitt nummer 1-6.
 
Seriens 

olika bilder har samma detaljrika utsmyckning av mystiska och naivistiska figurer i en 

blandning mellan svart och vitt samt skrikiga neonfärger. Existentiell Progg #6 är den bilden i 

serien som har mest plats mellan de olika figurerna, verket är luftigare på grund av att 

bakgrunden inte täcks av ett svart mönster och mindre svarta detaljer som de andra fem 

verken innehåller (se bild 2 och 3). Verket får betraktaren att slängas in en drömsk värld av ett 

myller av overkliga kroppar och olika färger. Detaljerna i verket kan sammanfattas i 

nyckelorden dubbelhet, naivistiska former, collageteknik, skalbaggar och identitetsbrott. Det 

är ett bildspråk som för tankar till en icke-västerländsk tradition, till ett afrikanskt, egyptiskt 

bildspråk. Gestalterna i Jonassons verk avbildar insekter eller människoliknande kroppar som 

också ofta är dubbelvikta, precis som hjärtan dubbelviks av barn under juletider. Bildens 

komposition är rörig och har inga strukturella mönster och som jag tidigare beskrev i 

inledningen är Existentiell Progg #6 problematisk eftersom verket innehåller så pass många 
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olika referenser och ingångar, vilket gör det svårt att avgöra dess betydelse. Därför behövs 

Existentiell Progg #6 helhet och detaljer analyseras för sig men även tillsammans. Delkapitlet 

nedan kommer att diskutera verkets relation till collagetekniken och på vilket sätt som 

Jonasson och liknande konstnärer använder sig av denna metod för att få fram deras budskap. 

3.0 Symbolik och teknik  

3.1 The Cut 

Lisa Jonassons sätt att arbeta med collage och silhuettklipp är mycket detaljrikt och kräver en 

skicklig hand som kan arbeta länge och noggrant med en sax. De flesta verken är inte större 

än 50 x 60 cm och för att få rätt färgnyans på sina figurer målar Jonassons själv färgerna på 

sina papper. Sophie Allgrådhs recension beskriver Jonassons teknik som ”omsorgsfull” och 

som ”bländande hantverks skicklighet”.
21

 Jonassons teknik ifrågasätts eller kritiseras sällan i 

recensioner och artiklar, kanske till och med aldrig, tekniken ses mer som självklar, 

spännande och träffande. 

Jonasson tar sig an en mytisk värld med hjälp av papper, sax och lim. Tekniken är sympatiskt 

low-key, men något glatt hemmasnickeri är det inte tal om. Jonasson tar oss med in i en värld 

där människor, djur och mytologiska väsen lever i symbios med varandra på gott och ont.
22

 

Även journalisten Anders Olofsson i nättidskriften Konsten hyllar och fascineras över 

Jonassons teknik och anser att de mystiska figurerna lever tillsammans i en värld där de inte 

klarar sig utan varandra, men hur Jonassons teknik påverkar det visuella intrycket av hennes 

konst och dess relation till collagets historia diskuteras varken i Olofsson eller i Allhgårds 

recension. För att kunna förstå och försöka förklara Existentiell Progg #6 är Jonassons teknik 

viktigt eftersom det är en stor del av verkets grundstruktur.  I boken On Abstract Art skriver 

Briony Fer ett kapitel som benämns som The Cut, en text som handlar om hur yta och 

material behandlas i relation till collage, vilket Fer exemplifierar med en period i Jacksson 

Pollocks konstnärskap. Under 1948-50 producerade nämligen Pollock några enstaka tavlor 

som innehöll en dockliknande figur i mitten av hans droppmålningar. Ett av de mest kända 

verken ifrån denna period är Out of the Web, en målning som har Pollocks klassiska 

droppteknik i bakgrunden och i mitten syns ett utklipp, cut-out, i formen av en 

människoliknande gestalt. ”Out of the Web is not just a drip painting but at painting made out 

                                                           
21

 Allgårdh, 100810. 
22

 Anders Olofsson, ”Lisa Jonasson på kulturhuset”, Konsten - nättidskrift om samtidskonst, 100826. 
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of drip painting”.
23

 Fer anser att Out of the Web inte är en typisk droppmålning men är ändå 

en del av Pollocks teknik. Dessutom påstår Fer att Pollocks verk både är och inte är ett collage 

eftersom inget material är tillsatt i verket, vilket är en av collagets mest grundläggande 

principer, utan istället är en del av verket utskuret. Betraktaren ser alltså en utskärning i 

verket, en hård och bar massonit yta som är omringad av ett tjock lager färg. Dock är 

utskärningen, detta sår som Fer beskriver det som något som bryter resten av mönsteret i 

målningen vilket är en annan väsentlig aspekt av collaget, att våga utmana och bryta sig 

loss
24

. I Existentiell Progg #6 finns inte fler olika material, allt papper har samma kvalité och 

är ifrån samma leverantör, men de har olika färger och nyanser som till slut skapar olika 

figurer som bryter mönsteret av mot varandra. Jonassons använder sig inte av tidningsutklipp 

eller geometriska former för att till exempel forma ett collage i form av en gitarr som Picasso 

gjorde under början av 1910-talet. Möjligheten till ett varierande eller oföränderligt material 

och öppenhet till motsatser och kontraster är några av collagets karaktärsdrag och riktlinjer. 

Jonassons använder sig av dessa principer när hon skapar figurernas olikheter och deras 

påverkan av varandras komposition, genom sin detaljerande teknik skapar hon kontraster och 

öppenhet i sina collageverk som iakttagaren fångar upp under betraktandet av verket.  

Fer diskuterar också collagets våldsamma teknik, att papper rivs sönder och bilder förflyttas 

från deras ursprungliga sammanhang: ”Fear, here is not the issue, nor terror in the sublime 

sense, but damage and violence are”.
25

 Teknikens hårda jargong påverkar verkets material i 

och med att det drabbas av våld och skada. Till exempel använde sig konstnären Miró av 

samma ”cut out” teknik som Pollock i sitt verk Head of Georges men fokuserade på ”murder 

of painting”, alltså mordet av måleriet. Genom att införa ett collageliknande element skulle 

detta element alltså döda det storslagna måleriet. På samma sätt som Pollock utforskade 

utrymmet mellan måleri och collageteknik gjorde även Picasso och Braque i början när de 

började experimentera med collage, ett ifrågasättande av måleriet skapade en lust till att 

utveckla genren med hjälp av collagets sfär. Collagets olika utrymmen har olika syften, i Out 

of the Web kompletteras det utskurna såret i mitten av verket med det abstrakta måleriet runt 

omkring, ingenting tar över det andra och enligt mig är det också en definition av collage. 

Enligt Fer kan det alltså finnas allt ifrån två till tusen element i ett collage men alla delar har t 

syfte att fylla.
26

 I relation till Lisa Jonassons verk Existentiell Progg #6 ses texten ovan som 

                                                           
23

 Fer, 1992, s. 100. 
24

 Fer, 1992, s. 101. 
25

 Fer, 1992, s. 98. 
26

 Fer, 1992, s. 99.  
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en del av de arv som bilden automatiskt tar med sig oavsett vilket motiv som collaget bildar. 

När olika material och bilder sätts samman har det skett genom en våldsam handling, vilket 

kanske är en förklaring till varför Existentiell Progg #6 helhet och motiv kan uppfattas som en 

aning obehaglig eller mystiskt. Jonassons verk är utmanade, har flera olika komponenter som 

flyter ihop med varandra och är gjorda av olika papper som har klippts sönder och därefter 

satts samman. Existentiell Progg #6 och Jackson Pollocks Out of the Web är gjorda under 

olika tidsepoker och använder sig inte samma material och former men sammanförs av 

collagets råa och våldsamma teknik som ger sitt motiv och verkets betydelse en rivighet och 

rått visuellt utseende. Visst är Jonassons teknik också sympatisk som Anders Olofsson skriver 

i nättidskriften Konsten men det finns också rivighet och mod i hennes sätt att framställa 

konst, en teknik som kräver att sympati och brutalitet kan leva i symbios.  

3.2 Klipp och klistra 

I och med Jonassons val av collageteknik går det inte att undvika att relatera Existentiell 

Progg #6 till en av de kvinnliga pionjärerna inom collageformen, nämligen den tyska Dada 

konstnären Hannah Höch. Hon levde mellan 1889 - 1978 och utbildade sig vid College of 

Arts and Crafts i Berlin under 1910-talet. Höchs collage behandlar vardagliga ämnen med en 

gnutta humor, verken innehåller ofta figurer som har olika skalor och kompositioner men som 

ändå har en oundviklig samhörighet. I boken Dada & Surralism skriver Matthew Gale om 

Höchs strukturella material och på vilket sätt det framträder i hennes konst:  

The superficiality of much of the source material is exposed, the simple acceptance of the 

seductive surface of reality that the photograph advances is shown to be mistaken, and the 

possibility of new realities is offered up to the viewer.
27

 

Enligt Gale anspelar utklippen i Höchs collage på materialet, alltså papprets ytlighet i relation 

till dess nya verklighet tillsammans med andra bilder som också anspelar på sin yttersta yta.  I 

bildens nya verklighet är dess ursprungliga fotograf och avancerade teknik som bortblåst, 

betraktaren kan inte längre se vart utklippet först hörde hemma och därför skapas en egen 

värld och verklighet för colleget. Det var genom Höchs vilja och teknik att skapa en annan 

verklighet med hjälp av att använda motiv eller figurer ifrån vardagen som jag kopplade ihop 

henne med Lisa Jonasson. Jonassons konstnärliga bakgrund med ifrågasättande budskap om 

sexualitet och identitet är grunden i hennes konstnärskap och en del av en feministisk tradition 

                                                           
27

 Matthew Gale, Dada & Surralism, New York, 2006, s. 131. 
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som både Höch och Jonasson ingår i. De använder sig av vardagliga ting eller ämnen med en 

gnutta humor. I Jonassons projekt Subjektets politiska maskineri vill t.ex. verket Alla talar om 

sex men när dom knullar är dom tysta ge betraktaren ett uppvaknande med hjälp av ett 

vardagligt ämne, inte nödvändigtvis stöta sig med människor men försöka ge sin syn på 

samhället på det bästa sättet. Dock syns inte dessa vardagliga företeelser som ett spår i 

Existentiell Progg #6. Verkets teknik länkar samman både Höch och Jonassons användande 

av klipp, klister och papper för att skapa konst.  

I Höchs verk Cut with the kitchen knife 

through the first epoch of the weimar beer-

belly culture visualiseras människor och den 

pulserande storstaden under 1920-talet. Med 

hjälp av bilder av män och kvinnor från alla 

samhällsklasser, utklippta tåg, kugghjul och 

ansikten av auktoritära män ger verket mig 

påminnelser om dåtidens vardag. Staden var 

platsen för variation och olika typer av 

människor, oberoende av vilket kön eller 

klasstillhörighet man ingick i var man 

fortfarande en del av stadens kugghjul som 

snurrade runt (se bild 4).
28

 I Maus Lavins text 

The mess of history or the unclean Hannah 

Höch berättas det om ”stökigheten” i Höchs 

fotomontage och om hur öppet hon faktiskt 

höll sina motiv trots den röriga 

kompositionen: ”And in her [Höch] 

photomontages [she] gave viewers room for 

complex, ambiguous emotional responses.”
29

 Höchs verk är generösa mot sin betraktare och 

ger dem rum att fylla med känslor, en annan verklighet och en egen uppfattning kring verkets 

handling. Denna öppenhet som syns i Höchs konstnärskap och i Cut with the Cake Knife är 

något som även finns i Existentiell Progg #6, en inbjudande gest till att själv avgöra vad som 

är vad och hur de kom dit. Det första intrycket av Jonassons verk är också karaktärsdragen för 

                                                           
28

 Gale, 2006, s. 130ff. 
29

 Lavin, 1996, s. 119. 

Bild 4: Hannah Höch, Cut with the kitchen knife 
through the first epoch of the weimar beer-belly 
culture, år 1919, 114 x 90 cm, finns på Staatliche 
Museen i Berlin. 
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dess helhet, nämligen främmande, mystiskt, rörigt och en visuell bild av någonting som inte 

finns i vår egen verklighet, en gåta.  

There’s something deeply personal – although no one but her will ever know exactly what was 

personal about it – in the same way she blurs boundaries between the self and the other, 

between proud display and shame, and between a sense of self and selflessness.
30

 

I citatet ovan berättar Lavin om det allmänna helhetsintrycket som ofta drabbar den som 

studerar Höch konstverk, att man som betraktare får ett personligt intryck utan att veta varför 

och kunna peka på vad. På samma sätt är Höchs iakttagare osäker på vem som avbildas i 

hennes konst, det kan vara en del av henne själv, av någon annan eller kanske av en händelse 

eller sak. Det är alltså en tydlig personlig vilja men ingen bestämd historia, en gåta precis som 

figurernas historia och betydelse i Existentiell Progg #6.  

3.3 Silhuetter 

Innan Jonasson började arbeta med sina detaljrika collage skapade hon konstverk med hjälp 

av silhuettklipp, en teknik som från början användes för att göra dekorativa porträtt och 

karikatyrer i det franska hovet under 1700-talet. Den amerikanska konstnären Kara Walker 

använder sig också av denna teknik där motiven i hennes konstverk syftar till den 

amerikanska naturen, historien om landets orättvisor med fokusering på rasism och kvinnas 

position i samhället samt sexualitet.
 
Jonasson har inte riktigt samma starka samhällskritiska 

motiv i sitt konstnärskap men snuddar som sagt vid människans rätt till sin egen sexualitet 

och identitet i och med hennes projekt Subjektets politiska maskineri. Vad som fick mig att se 

en samhörighet mellan Existentiell Progg #6 och Kara Walkers konstnärskap var snarare 

Walkers sätt att använda sig av figurer med ett enkelt, naivistiskt utseende för att skapa en 

historia som får betraktaren att hoppa till och vilja veta mer.  

Walker började arbeta med silhuettklipp i början av 1993 medan hon studerade vid Rhode 

Island School of Design och har under sin karriär ställt ut vid de stora amerikanska 

konstmuserna, MoMa, The San Fransico Museum of Modern Art, Guggenheim och The 

Whitney Museum of American Art. De flesta av Walkers verk utreder mänskliga handlingar i 

relation till makt, hur strukturerna ständigt finns runt omkring oss hur makt ständigt stjäls från 

andra i till exempel hemmet, offentligheten och i människors arbete. I sina silhuetter använder 
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hon sig av denna tematik genom att hennes karaktärer även exemplifierar maktens olika 

former, så som rasistisk, sexistisk, historisk, emotionell och fysisk.
31

 Hennes verk är ofta stora 

och täcker hela väggar i gallerier eller museum och skapar ett dramatiskt rum som har 

uppfattas narrativt av recensenter i bland annat The New York Times och Artnet.
32

 I en intervju 

med författarna Alexander Alberto och Gary Garrels nämner Walker att det var under en tid 

när hon utforskade kitsch som hon föll för siluettklippet.
33

  

I was really searching for a format to sort of encapsulate, to simplify complicated things...And 

some of it [siluettklipp] spoke to me as: ‘it's a medium...historically, it's a craft...and it's very 

middle-class.’ It spoke to me in the same way that the minstrel show does...it's middle class 

white people rendering themselves black, making themselves somewhat invisible, or taking on 

an alternate identity because of the anonymity ... and because the shadow also speaks about so 

much of our psyche. You can play out different roles when you're rendered black, or halfway 

invisible.
34

 

I citatet ovan förklarar Walker att hon fann silhuettklippet när hon letade efter ett medium 

som kunde förenkla komplicerade saker, någonting som var enspårigt, men siluettklippet hade 

även en annan dragningskraft som lockade. Tekniken gav henne en känsla av historia, 

medelklass, handkraftverk. Det påminde Walker även hur hon uppfattar ”the minstrel show”. 

En amerikansk underhållning där vita människor utklädda till svarta människor dansade, 

sjöng eller spelade teater under inbördeskriget, i showen benämndes svarta människor ofta 

som lata, vidskepliga och klumpiga. De vita som utförde dessa shower fick för några timmar 

låtsas att tillhöra de svarta som var en utsatt grupp under denna tid i Amerika och förlöjliga 

dem, samt att träda in i en roll eller identitet som var anonym och osynlig.
35

 Siluettklippet gav 

Walker däremot den motsatta reaktionen eftersom hon är en svart amerikansk kvinna som tog 

sig an en syssla som från början kom från det franska hovet, hon blev alltså extra synlig och 

uppmärksammad på grund av hennes hudfärg. Medan de vita männen som klädde ut sig och 

                                                           
31

 Kara Walker, “Techniques and Media”, <http://learn.walkerart.org/karawalker/Main/TechniquesAndMedia>, 
111212;  Informationtext om Walkers utställning Project Space vid Tate Liverpool, 
http://www.tate.org.uk/liverpool/exhibitions/walker/>, 120106. 
32

 Mureen Wong, “Kara at Wooster Gardens”, Artnet, 960214;  Holland Cotter, “Kara Walker”, The New York 
Times, 071012. 
33

 Gary Garrels och Alexander Alberto,”Kara Walker, Upon My Many Masters-An Outline”, San Francisco, San 
Francisco Museum of Modern Art, 1997.   
34

 < http://learn.walkerart.org/karawalker/Main/TechniquesAndMedia>, 111212. 
35

 ”Minstrel Show” enligt National Encyklopedin, 
<http://www.ne.se/lang/minstrelshow?i_h_word=the%20minstrel%20show>, 120110. 
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anspelade på sysslor som ansågs tillhöra svarta människor blev mer anonyma och mindre 

synliga.  

Precis som Walker använder sig Jonassons i sitt konstnärskap av ett ifrågasättande gällande 

identitetfrågor. I hennes verk Tjejer och negrer är snygga problematiserar hon samtida 

fördomar men använder sig inte av detta på samma sätt i collagesammanhang. I collaget 

utforskar Jonasson istället hennes figurers samhörighet med varandra, hur en komposition kan 

påverka sin betraktare och vill snarare förmedla en värld bortom vår egen och på det sättet få 

oss att tänka på våra omgivningar. Walker däremot, vill hellre beröra, göra skillnad och få 

människorna som ser hennes silhuettkonst att tänka kring fördomar, konventioner och sin 

egen samtid, ett tankesätt som Jonasson alltså inte applicerar i sin collageteknik. Dessutom 

tror inte jag att Jonasson använder sig av collage för att på ett enkelt sätt förmedla sin avsikt 

eller budskap, hennes figurer har ett naivistiskt utseende men är allt ifrån enkla, hennes 

hantverk och detaljrikedom är enorm och kan inte liknas vid ett medium som förenklar tankar 

eller ting. 

 I Walkers verk Gone, An Historical of a Civil War as it Occurred Between the Dusky Thighs 

of One Young Negress and Her Heart avbildar svarta silhuetter ett gammalt träd, ett överklass 

kärlekspar som är nära på att putta i en fattig pojke och en kvinna som sitter i en båt och på 

väg att ta emot pojken om han skulle falla (se bild 5). I verket träder även ett barn som är på 

väg mot himlen fram medan hans eller hennes föräldrar tar farväl på en klippa. Verket är till 

storleken stort och ger mig som betraktare ett känslosamt intryck, figurerna är nästan i 

mänsklig storlek och anspelar på makt. Walkers verks känslomässiga uttryck hittas inte i 

Jonassons konstnärskap eller i Existentiell Progg #6. Det betyder inte att Jonassons verk inte 

påverkar sina betraktare känslomässigt men det finns inte samma direkta reaktion till en vilja 

om förbättring i vårt samhälle. Trots båda konstnärernas enkla bildspråk och liknande teknik 

är det svårt att koppla samman dem. De har så pass olika avsikter med sina motiv och i deras 

sätt att arbeta i storlek att jag efter mitt sökande och min analys inte längre ser något starkt 

samband mellan dem två som skulle få oss att förstå Existentiell Progg #6 djupare och bättre. 

Jonassons tidigare verk kan absolut ha inspirerats av Walker men med tanke på att Jonasson 

började arbeta med silhuettklipp som barn finns det troligtvis ingen koppling där heller. Både 

två tillhör en grupp av kvinnor som praktiserar konst genom att använda sig av papper och 

enkla figurer men mer än så är svårt att avancera och fördjupa till uppsatsens fördel.  
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Bild 5: Kara Walker, Gone, An Historical of a Civil War as it Occurred Between the Dusky Thighs of One Young 
Negress and Her Heart, 1994, 4 x 15, 2 m. Ställdes ut vid Tang Museum, janurari till juni år 2003. 

3.4 Kvinnan och dubbelhet 

För mig var ett av de mest slående spåren i Existentiell Progg #6 dubbelhet och att alla 

figurerna är nakna. Ett exempel av denna upprepning finns i mitten och högst upp i Jonassons 

verk. Två svarta figurer med vita ögon och vitt leende sitter ihop i deras händer och huvuden 

och de är även nakna. De är en upprepning eller kopia av varandra, spegelvända men 

identiska. Samma form av en figur syns även i mitten och längst ner i verket, det är en röd 

gestalt som är ihoplänkad mellan figurens händer och fötter men även genom röda trådar som 

kommer ut ifrån mun och öga. De två människoliknande figurerna har bröst och är utan hår 

men har inte samma naivistiska utseende som den svartvita gestalten, där form och bildspråk 

snarare påminner om afrikanska masker. Konstnären Nancy Spero arbetar också med en viss 

upprepning i sin konst, afrikanska influenser och har som de tidigare presenterade 

konstnärerna en feministisk bakgrund.  

Samtidigt som Nancy Spero i sin konst alltid rent tekniskt använder sig av klichéer, stämplar, 

schabloner och citat, är det just den sortens upprepningar som hon kraftfullast motarbetar. 

javascript:void(0);
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Med sitt mycket medvetna kvinnoperspektiv är det de vedertagna, mansdominerade 

schablonuppfattningarna hon ifrågasätter. 
36

 

Som ovan presenterades Nancy Spero inför en 

utställning som ställdes ut vid Malmö Konsthall 

år 1994, en introduktion som berättar om de 

tydligaste dragen i hennes konstnärskap och vad 

hon kämpar mot. Nancy Spero levde under år 

1926-2009 och var en pionjär inom den 

feministiska konstscenen och ifrån 1960-talet till 

sin död arbetade hon med frågor kring manlig 

dominans och västvärldens priviligierade situation 

i jämförelse med andra delar av världen. Spero 

arbetade med collage men också med 

installationer. Att blanda olika material och 

utsätta sina betraktare för ett ställningstagande 

eller orättvisa var en stor del av hennes 

konstnärskap. I till exempel collageverket 

”Torture of Women” (år 1976, 51 x 3810 cm) 

skapade Spero en lek mellan bild, text och 

historisk kontext. 
37

 Som åskådare lägger man först märke till verkets stora gula bokstäver 

som skapar orden ”Explicit Explanation”, en uppmaning till att undersöka verkets andra 

texter. Under överskriften finns nämligen flera mindre texter som innehåller 

förstahandsvittnesmål av försvunna kvinnor och anmälningar av misshandel. Texterna är 

hämtade från internationella rapporter som Amnesty fick in under början av 1970-talet från 

hela världen. Beskrivningarna och anmälningarna är ihopblandade med andra texter som 

beskriver definitionen av tortyr under 1400- och slutet av 1900-talet samt våldsamma äldre 

myter från Babylon.
38

 Förutom text innehåller verket också figurer som är inspirerade av 

grekisk mytologi som i sin tur anspelar på sex, förlossning, lidande och våld.  

                                                           
36

Malmö Konsthall, informationstext om Nancy Speros utställning 1994, 
<http://www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s?id=79&year=1994#>, 111212. 
37

 Det finns dessvärre ingen bildkopia; Jon Bird, Jo Anna Isaak och Sylvère Lotringer, Nancy Spero, New York, 
1994. 
38

 Bird, Isaak, Lortringer,1994,  s. 20f. 

Bild 6: Nancy Spero, Coffee Table Sheela, 1985. 
Plexiglas och handmålad papperskartong, 48 x 39 
x 9,8 cm. Reproducerad från Christopher Lyons 
monografi Nancy Spero: The Work. 

http://www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s?id=79&year=1994
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Torture of Women bears witness to what is often officially denied or left unspoken. It reveals 

the presence of the silent consensus, which allows the violence to be state-sanctioned and 

eternally mythologized.
39

  

Tidningen Guernica- a magazine of art & politics anser att verket Torture of Women talar och 

vittnar om kvinnors situation i utsatta länder som annars blir osagd eller förträngd, verket 

avslöjar det tysta medvetandets närvaro. Med hjälp av kombinationen av figurerna, texterna 

och den råa collagetekniken är Torture of Women samhällskritiskt och direkt. Jag anser att 

Jonassons också utmanar sina betraktare genom att blanda samman olika figurer utan en 

komposition eller möta dem med slagfasta meningar på affischer, men hennes konstnärskap 

speglar som sagt inte verkligheten på samma sätt som både Spero och Walker gör. Trots att 

Jonasson inte längre använder sig av text för att förmedla sitt budskap om identitet och 

sexualitet har dessa åsikter istället förvaltats i hennes bildspråk. Jonassons figurer är nakna 

och har ett primitivt eller barnsligt utseende men visar enligt mig ett visuellt uttryck för att de 

inte är rädda för hur de ser ut eller vem de ska möta. Figurerna struntar i vårt samtida 

skönhetsideal och mediebrus, de är fina precis som de är. Det är inte nyckelord som är lika 

samhällskritiska och djupa som Speros men det är i alla fall en koppling till båda 

konstnärernas vilja att arbeta för allas lika värde, oavsett om du är kvinna eller ett monster.  

I Speros verk Cabaret (år 1991, 51 x 118 cm) och Cabaret II (år 1993, 107 x 599 cm) 

avbildas en visuell dubbelhet.  Verkens centrala motiv är en dansade kvinna som är upprepad 

flera gånger, kvinnan är helt naken förutom ett par högklackade skor och har en 

kroppsbyggnad som liknar en bodybuilder. Kvinnan som är avbildad i båda verken anses ha 

ett orientalt utseende och har beskrivits som ”Thai dancer” (ofta en benämning på en 

prostituerad), collaget hyllar och konfronterar hennes sociala situation i samhället med hjälp 

av att upprepa hennes gestalt flera gånger.
 
Den prostituerade försvinner inte utan förökar sig, 

figurens syfte träder fram och förstärks alltså av gestaltens upprepning.
40

 Schablonbilden av 

den prostituerade blir alltså starkare med hjälp av dess dubbelhet. Jonassons verk utstrålar inte 

en underliggande problematik på samma sätt, Existentiell Progg #6 upprepningar påminner 

snarare om afrikanskt kultur och bildspråk vilket Spero också använder i sitt konstnärskap.
41

 

Precis som i verken Cabaret och Cabaret II är ett upprepande motiv en markering för 

någonting, men i relation till dessa tre verk som har blivit presenterade av Spero finns inte en 
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 Guernica – a magazine for art & politics, ”Torture of Women by Nancy Spero”, 
<http://www.guernicamag.com/art/2004/spero_9_1_10/>, 111212. 
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 Bird, Isaak, Lortringer, 1994, s. 89. 
41

 Bird, Isaak, Lortringer, 1994, s. 88ff. 
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förklaring till Existentiell Progg #6 motiv och sammansättning. I nästa delkapitel kommer 

tematik kring afrikansk bildkonst och upprepning att lyftas fram i samband med andra 

bildexempel från Nancy Spero och en animerad film vid namn Kirikou.  

3.5 ”De andra” 

I Existentiell Progg #6 finns som sagt spår av en icke-västerländsk symbolik. Vid min första 

anblick av verket associerade jag till afrikanska masker och vodou, det är enligt mig det 

tydligaste tecknet eller spåret i verket. I det vänstra högre hörnet av verket finns till exempel 

ett lila förskräckt, ledsamt ansikte som har svarta rynkor, tänder och ögonbryn. Även i det 

vänstra nedre hörnet syns ett svart ansikte med ett par guldblänkande ben som hår och som 

har ett liknande mystiskt och otäckt uttryck, ögonen är helt tomma och stirrar rakt fram. I 

idéhistoriken Michael Azars text Ur exilen, åter till naturen diskuteras dagens och dåtidens 

inställning till människor på flykt från andra länder eller andra generations invandrare, ett 

ämne som i Existentiell Progg #6 inte är uppenbart men bottnar precis som Azars teorier i 

föreställningen om ”de andra”. 

Som bekant blir utvecklingstanken från och med upplysningen och framåt legio i 

representationen av skillnaden mellan västvärlden (de koloniserande makterna) och omvärlden 

(den koloniserade världen). Skillnaden mellan oss och dem är en historisk skillnad, tiden, 

platsen och människan blir en odelbar het.
42

 

Azar påpekar den skillnad som under historiens gång har växt fram och delat upp västvärlden 

och den koloniala världen i två olika läger. Den koloniala världen anses inte vara lika stark 

och utvecklande som västvärlden, på så sätt betraktas till exempel Afrika och Latinamerika 

som ”det andra” och ”de andra”. Beskrivningarna av figurerna i Existentiell Progg #6 längre 

upp i texten liknar afrikanskt bildspråk, alltså en del av ”de andras” kultur, gestalterna kan 

vara inspirerade av indianer, vildar eller kannibaler. Jonassons naivistiska bildspråk i 

Existentiell Progg #6 är mystiskt men barnsligt på samma gång och i Azars text finns ett 

stycke som nämner både ”de andra” och vildar.  

Vildar är som barn, barn är som vildar: i de båda strålar det ursprungliga och naturliga 

samman. Vi ser här upptakten till en ekvation som genomgående kommer att beledsaga den 

koloniala metaforiken beträffande relationen mellan civiliserade och ociviliserade: européerna 
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är utvecklade, vuxna och mogna, medan de koloniserade är som barn. Européerna är lärare, de 

koloniserade, elever.
43

 

Än en gång poängterar Azar skillnaden mellan de olika världarna och liknar den koloniala 

världen med sinnet av ett barn medan västvärlden spelar vuxenrollen. Existentiell Progg #6 

kanske anspelar och ironiserar västvärldens besatthet av att ständigt poängtera sin 

maktposition i världen eftersom flera av figurerna med afrikanskt bildspråk är dubblerade. 

Gestalternas upprepning förstärker deras syfte precis som i Nancy Speros Cabaret och 

Cabaret II, Jonassons figurers upprepning gör dem alltså mer naivistiska, mystiska och vilda 

än om de bara hade funnits i en kopia. Vilket i sin tur gör deras visuella uttryck ironiskt och 

svårläsligt, dubbelheten skaver mot varandra. Figurerna i Jonassons verk vill leka med 

betraktaren som troligen är uppvuxen och bosatt i västvärlden och visa dem vad de kritiserar 

och ständigt hotar, ett färgglatt, enkelt och rörigt bildspråk som inte vill skämmas, utan vara 

modigt.  

I den animerade filmen ”Kirikou – et bêtes 

sauvages” (”Kirikou – och den elaka häxan”) 

avbildas människorna däremot inte som naiva 

utan är ute efter att rättfärdiga den afrikanska 

kulturen och bildspråket.
44

 Filmen hade premiär 

år 1998 i Frankrike och är baserad på 

västafrikanska folksagor som regissören och 

manusförfattaren Michel Ocelot läste under år 

1995 (se bild 7).
45

 Berättelsen tar sin start under 

en graviditet när barnet inuti mammans mage 

begär sin egen födelse, mamman går med på 

barnets önskan och barnet förlöser sig själv. 

Barnets namn är Kirikou och är en mycket envis 

pojke som trotsar sin bys vilja och ge sig an att 

utmana den onda häxan som har dödat många av 

byns män. Han konfronterar häxan och befriar 
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Figur 7: Michel Ocelot, Kirikou – et bêtes sauvages 
(och den elaka häxan), Rija Films, Frankrike, 2008 
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byn ifrån den elaka kvinnans järnhand över deras mindre samhälle. Ocelot hade länge velat 

göra en animerad film som porträtterade afrikaner istället för att avbilda Afrika som gjordes i 

Disneys klassiker ”Lejonkungen”. Han var ute efter att återge myternas verklighetsförankring. 

Regissören hade svårt att grafiskt skapa ett trovärdigt Afrika eftersom landet inte har en 

tradition av grafiska mönster utan mest av dekorativ konst, Ocelot och hans team använde sig 

istället av b.la egyptisk konst för att skapa karaktärerna.
46

   

Den svartavita figurens ansikte som finns längst upp i mitten i Existentiell Progg#6 liknar 

Kirikous ansiktsdrag (se bild 3). De har samma form på huvudet och stora runda ögon och 

eftersom figuren i Jonassons verk är gjord i svart färg kan det vara en antydning till gestaltens 

hudfärg. I filmen får inte människorna stämpeln som ”de andra” trots att deras utseende och 

klädsel anses som primitiv, fokus ligger istället på deras sammanhållning som by och på 

Kirikous modiga gärningar. I relation till Azars text och Existentiell Progg#6 har filmen en 

koppling till Jonassons verk som visar att dess naivistiska bildspråk har mer än mystiska 

myter bakom sig, det finns mod, i både Existentiell Progg#6 och i den animerade filmen.  

Jag har tidigare nämnt att det även finns influenser av det afrikanska bildspråket i Nancy 

Speros konstnärskap, nämligen hieroglyfer. Speros verk Coffee Table Sheela
 
 är en röd figur 

som har enkla former, snälla ögon, bröst och ett exponerat kvinnligt könsorgan (se bild 6). 

Inspiration till figuren fick Spero från en fransk historiebok som heter Fyra tusen år av 

modern konst och det var den förhistoriska kvinnan hon fastnade för.
47

 I Existentiell Progg #6 

har några av Jonasson figurer bröst vilket påvisar deras könstillhörighet, men ingen av dem 

har ett blottat könsorgan som Coffee Table Sheela. Dock finns det ett lila huvud som liknar 

Speros verk i Existentiell Progg #6, i det högra hörnet av Jonassons verk syns ett huvud som 

har likartade ögonbryn och ögonform som Coffee Table Sheela. Trots att figuren i Existentiell 

Progg #6 har ledsna ögon och en sur mun syns deras samhörighet med varandra. I relation till 

den tidigare diskussionen om ”de andra” avbildar Speros verk schablonbilden av vad 

västvärlden anser är afrikansk bildkonst, en representation av urmodern är också en 

representation av primitivitet och natur. Eftersom det kvinnliga könsorgat är så pass tydligt 

exponerat i Coffee Table Sheela, figurerens händer drar isär organet så att det ses som en 

ingång, måste verket också vara en referens till kvinnans sexualitet. Speros konstnärskap 

bottnar som sagt i en feministisk tradition som kämpar för kvinnans rättigheter. I Malmö 
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Konsthalls beskrivning av Speros konstnärskap skrev de att med hjälp av upprepningar och 

schablonbilder motarbetar hon vad hennes konst visualiserar, Spero är alltså trött på att den 

afrikanska bildkonsten, urmodern och sexualitet ständigt ses tillsammans. Som att det ena 

elementet inte kan överleva utan det andra. Afrikansk konst kan trots allt handla om någonting 

annat än mäniskans primitiva krafter. Existentiell Progg #6 kommer inte undan att sättas i en 

problematik som innehåller den koloniserade världen, natur, feminism och collageteknik. 

Under uppsatsen gång har spåren i Jonassons verk utvecklats för mig och jag har funnit en 

viss förståelse för olika motiv. Dock är spåret efter relationen mellan människa och djur 

fortfarande ett outforskat område och kommer att diskuteras i kapitlet nedan.  

4.0 Relationen mellan natur, djur, konst och människa 

4.1  Gränslandet 

I mitten av Existentiell Progg #6 syns en ström av skalbagsliknande figurer krypa in och ut ur 

en människa som även har insekter inuti sin kropp. De krypande skalbaggarna har alla olika 

utseende, vissa har ränder på sitt skal medan andra har en avbildad människa på samma plats, 

två olika identiteter träder in i varandra och blir en. Detta är bara några av de detaljer i verket 

som kan anspela på dubbla identiteter och en blandning av naturen och det mänskliga, en 

tematik som jag även finner i Franz Kafkas novell Förvandlingen. Novellens handling kretsar 

kring en ung man vid namn Georg Samsa som en morgon vaknar upp förvandlad till en 

”jättelik insekt”, plötsligt kan han inte kontrollera sin röst eller rörelser och blir liggandes på 

golvet i hans sovrum.
48

 Samsa försöker behålla lugnet trots sin panik över hans nya kropp och 

dess orörlighet: ”Samtidigt glömde han inte att med jämna mellanrum påminna sig om att 

eftertanke, ja verkligt lugn eftertanke, definitivt var att föredra framför desperata beslut”.
49

 

Georg Samsas förvandlade identitet hindrar inte hans förnuft att fortfarande sträva mot 

intellekt och eftertänksamhet men hans tankar får inget utrymme eller utlopp i hans nya kropp 

på grund av dess biologiska hinder. En skalbagge kan helt enkelt inte kommunicera på samma 

sätt som en människa.
50

 Skalbaggens utseende är också intressant med tanke på Samsas öde 

och Jonassons verk. Georg Samsa är mänsklig och känslig inuti men har ett hårt och djuriskt 

skal som skyddar honom mot fienden och som får honom att reagera i hotade situationer, ett 

så kallat ”exoskelett” som kan liknas vid människans användning av rustning vid krig. I 
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Existentiell Progg #6 har detta skelett symboler som avbildar människan. Denna liknelse 

skulle kunna handla om att människan är fången i sin egen kropp och vara ett erkännande av 

människan primitiva sida. För trots människans förnuft och kunskaper agerar även människan 

primitivt när den känner sig hotad och rädd, då sätter människan också upp ett skal för att inte 

de känsligaste delarna ska skadas, delar som Samsa till slut förlorade efter en lång tid av ett 

ständigt hot, uppgivenhet och missförstånd.   

Förvandlingen kan alltså kopplas samman med Existentiell Progg #6 på grund av att de båda 

två visualiserar den känsliga gränsen mellan natur och människa. Ett ständigt ifrågasättande 

kring vem som är vem och vem som är vad gör att betraktaren och läsaren i vissa delar av 

både konstverket och novellen står ovetande och förvirrad.  Olika arter blandas med varandra 

och gränsen mellan människa och djur problematiseras, människan är trots allt en del av 

djurriket precis som en skalbagge men har ett högt utvecklat intellekt. Gör detta människan 

viktigare och bättre och hur ska människan se på sig själv, är två frågor som förenar dessa två 

olika konstverk. De vill få oss tänka kring människans situation i förhållande till en varelse 

som skalbaggen, gränslandet mellan vem/vad som betyder något i vår värld och varför vissa 

utesluts och andra inte.   

Gränslandet mellan människa, djur och natur är också något som den tyska filosofen och 

sociologen Adorno har skrivit om och diskuterat. I Camilla Flodin avhandling Att uttrycka det 

undanträngda som tidigare nämnts presenterar och problematiserar hon Adornos resonemang 

kring konst, människa och natur. Det är en bok som har fått fina recensioner från både Dagens 

Nyheter och Tidningen Kulturen.
51

 Journalisterna Joakim Holm och Aris Fioretos anser att 

Flodin har öppnat upp ett nytt ämne som tidigare varit en aning bortglömt i Adornos 

komplicerade teorier, att Flodin ”samläser med Adornos kritik av människans herravälde över 

naturen” och lägger en grund för Adornos relation mellan konst, natur, djur och människa.
52

 

Jag har valt att använda mig av denna avhandling och Adornos teorier för att få en djupare 

ingång till Existentiell Progg #6 visuella intryck av ett gränsland mellan djur, natur och 

människa. I avhandlingen diskuterar Flodin dessutom Adornos tankar kring Kafkas litterära 

verk och dess relation till tematiken vilket gör att de tre olika verken binds ihop. Men för att 
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förstå Adornos resonemang kring naturen och konsten måste avhandlingens huvudtema först 

förklaras – att uttrycka det undanträngda.   

4.2 Den undanträngda naturen  

Enligt Flodin anser Adorno att människan har förts på villovägar efter upplysningen som 

tillförde en avförtrollningsprocess av naturen, vilket innebar att människan glömde bort sin 

tillhörighet till sitt ursprung. Begreppet upplysningen har inte samma betydelse som epoken 

upplysningen utan definierades av den process som gav upphov till den moderna 

civilisationen och det moderna vetenskapliga tänkandet. Till följd av denna process har alltså 

människan förlorat sig själv och tappat fotfästet i naturen i ett oupphörligt framåtskridande 

tempo med vetenskapens utveckling som mål.
53

 Enligt Adorno uppfattar människan det 

moderna kapitalistiska samhället som den andra naturen, alltså ett falskt substitut till 

sanningen som har undanträngts. Flodin skriver i sin inledning; ”Jag utreder en central, men 

försummad aspekt av Adornos estetiska teori, nämligen hans syn på konsten som medlare 

mellan människa och natur, det vill säga konstens förmåga att uttrycka den undanträngda 

naturen”.
54

 Konst är alltså enligt Adorno ett uttryck för den undanträngda naturen som 

människan har förlorat, konsten är alltså också förbunden med det mänskliga lidandet och 

saknaden. ”Lidande är ett uttryck för att saker och ting borde vara annorlunda, att lidande 

borde upphöra”.
55

 Påminnelsen får människan att vädja till lidandets slut. Ett slut skulle 

innebära att människans relation till naturen blev som den var innan den inskränktes i 

upplysningens mönster, fritt att utveckla och förverkliga sig själv.
56

 Detta skulle dock enbart 

kunna ske under andra omständigheter i det moderna samhället, om människors fokus inte 

ligger på upplysningens vetenskapliga och kapitalistiska tänkande.
57

 

Existentiell Progg #6 är en del av det samhälle och konstvärld som ser vetenskapens framsteg 

som en bra sak men med tanke på Jonassons relation till sin egen och andra konstbiennaler 

tänker jag att Existentiell Progg #6 och Jonassons konstnärskap kanske inte hör hemma i det 

snabba tempo med trender och ändringar som Adorno kritiserar. Existentiell Progg #6 

blandning av djur och människor i sina motiv är kanske ett försök till att uppmärksamma 

deras relation med varandra som jag tidigare nämnde som gränslandet. I mitten av den vänstra 
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sidan av verket finns en till skalbagge med en avbildad människa på sitt skal som verkar 

spruta ut någon grön, lila, rosa vätska mot den människoliknande gestalten lite längre upp, 

som att skalbaggen vill förgifta eller förhäxa figuren ovanför den själv. Vätskan kan vara en 

påminnelse om naturens lidande som människan har orsakat, en uppmaning om minnet av den 

andra naturen. Dock speglar Existentiell Progg #6 en natur som inte finns i den verkligheten 

du och jag lever i, det liknar mer ett naturrike som ser ut att utspela sig i en dröm, kanske till 

och med i den undanträngda naturen som Adorno letar efter. Förbindelsen mellan Jonassons 

konstverk och Adornos teorier är inte självklar, till exempel är det svårt att se en insekt som 

ett djur och Adornos resonemang är större än bara ett konstverk. Men om man ser bortom det 

innehåller kopplingen några intressanta ingångar som kommer beskrivas i kommande 

delkapitel. Det behandlar ytterligare en annan verklighet i novellen Förvandlingen som 

framförallt är främmande, kuslig och otänkbar, en representation av ett mänskligt lidande.  

4.3 Djurriket och människan herravälde 

En bit ner i det högra hörnet av Existentiell Progg #6 syns en figur som är svart i grunden med 

beige, rosa, röda och turkosa partier på sin panna och kinder. Det ena ögat avbildar en stor 

skalbagge med svarta konturer och vita fält medan det andra ögat föreställer en annan sorts 

skalbagge med en avbildad människa på sitt skal. Genom människans öga uppfattar han eller 

hon världen utifrån sina tidigare kunskaper, känslor och förnuft. Figuren i verket har ett öga 

som representerar den mänskliga världen och ett som ser sin omgivning ur en skalbagges 

perspektiv. Kanske försöker Jonasson vädja till försoning mellan dessa två olika 

förhållningssätt till livet och se hur de skulle fungera tillsammans. Detta spår och tematik i 

Jonassons verk dryftas även i Adornos essä Aufzeichnungen zu Kafka som skrevs år 1955, där 

Kafkas placering av djur i sina berättelser diskuteras men också Adornos åsikter kring det 

icke-mänskligas upprättelse i konsten, alltså naturen och djurens lidande. Adorno menar att 

när människan känner igen sig hos djur som avbildas i konsten, när de inser att både djur och 

människa kommer ifrån samma ursprung, alltså naturen, får de en hågkomst av det lidande 

som offer har fått erfara för vetenskapens framgång, offer som är förnekade för att deras 

status inte är lika bra som människans. Människan inser sin djurlikhet.  

 […] djuret [är] på grund av sin avsaknad till förnuft dömd att bli kvar i sin gestalt i all 

evighet, försåvitt nu inte människan genom att erinra sig deras gemensamma förflutna hittar 
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det förlösande ordet, som kommer evighetens stenhårda hjärta där vid tidernas ända att 

vekna
58

   

Människan måste alltså komma till insikt och se sig själv som likvärdig med djurriket för att 

kunna inse att djuret är instängt i den förlorade naturen. Detta lidande har inte bara 

exemplifierats i litteratur som Kafkas verk utan även som musik. I essän Mahler. Eine 

musikalische Physiognomik som Adorno skrev år 1960 belyses djursymboliken i 

kompositören Mahlers tredje symfoni som färdigställdes 1896. Enligt Adorno beter sig 

Mahlers musik djuriskt åt; några minuter in i symfonin signalerar ett horn som ska 

representera människans intåg i djurriket och därefter förändras musiken. ”Först sker en slags 

försoning, när två valthorn ”kommenterar” posthornets melodi”, detta kontrasteras med en 

hotande rytm som enligt Adorno ska tolkas som djurens hovar och missnöje inför posthornets 

makt och inflytande i grundstrukturen i symfonin. Adorno försöker få symfonin att liknas vid 

en samhällsordning som har fångat djuren i ett naturtvång.
59

 Hos Mahler finns det alltså en 

”förlösande ton” som får människor att påminnas om lidandet hos djuren vilket hos Kafka 

mer ses som en förlösande gest, något som väcker människan ifrån förställningen kring den 

absoluta skillnaden mellan människan och djuret.
60

 

Mahlers musik, i sig andra natur, avslöjar att denna bild av djuren som instängd natur är en 

samhällelig produkt och att det i själva verket är människan som genom att förneka sin 

djurlikhet skapat ett tvingande och slutet samhälle, en andra natur.
61

  

Adorno anser att både Förvandlingen och Mahlers tredje symfoni avslöjar det 

naturbehärskande samhällets absurditet, att djurriket är hur den mänskliga världen skulle 

framträda ur ”frälsningens synpunkt” men hindras av den naturhistoriska kontexten som råder 

i samhället.
62

 Det är alltså människan som genom ett erkännande av sitt ursprung i relation till 

djurrikets värld kan ”förändra synen på djuren som enbart fångade i naturtvånget”, detta 

erkännande skulle även befria människan ur den andra naturens grepp. Försoningen mellan 

människa och djur är en källa till glädje enligt Adorno, ”det finns ett släktskap som måste 

erkännas för att en försoning ska komma till stånd, ett släktskap som konsten påminner om”.
63

 

Men i Kafkas verk sker ingen försoning mellan djur och natur. Berättelsens hopp om att 

                                                           
58

 Flodin, 2009, s. 19. 
59

 Finns att lyssna vid följande länk; <http://www.youtube.com/watch?v=wTblvgf9_Yo>, 111210. 
60

 Flodin, 2009, s. 120. 
61

 Flodin, 2009, s. 121. 
62

 Flodin, 2009, s. 120.  
63

 Flodin, 2009, s. 119. 



29 
 

Samsa ska försonas med sin familj trots sitt hans utseende eller att han ska bli ”frisk” sker inte 

eftersom Samas relation till sin familj förstörs av deras förakt mot ur hans nya identitet och 

hur hans kropp påverkar deras liv: ”Han tänkte tillbaka på sin familj med ömhet och kärlek. 

Hans egen övertygelse om att han måste bort var om möjligt ännu starkare än systerns”
64

 Men 

det syns i alla fall en möjlighet till försoning, Samsa har fortfarande kvar sin mänskliga 

förmåga till förnuft men med en kropp som inte passar honom biologiskt.  

När Georg hörde moderns ord insåg han att den totala avsaknaden av vanligt umgänge med 

människor och det enformiga familjelivet måste ha samverkat till att göra honom fullständigt 

sinnesförvirrad under de här två månaderna, någon annan förklaring kunde han inte finna till 

att han på fullt allvar kunnat längta efter att rummet skulle utrymmas. Ville han verkligen låta 

sitt varma rum förvandlas till en håla, där han visserligen obehindrat kunde krypa kors och 

tvärs, men till priset av att han i rask takt glömde bort hela sitt förflutna som människa?
65  

Djurlikheten slår alltså tillbaka på Samsas mänskliga subjekt och den instängda naturen 

gestaltas genom hans skalbaggeliknande kropp.
66

 Detaljexemplet i Existentiell Progg #6 som 

nämndes i början av delkapitlet kan visualisera Adornos instängda natur men de djur och 

människoliknande gestalterna i verket uttrycker inget lidande, jag tycker att de är 

framträdande och sprakande, de skäms inte och vill visa sig. I nästa delkapitel diskuteras detta 

närmare och i kontrast till hur djur och människa framställs i Förvandlingen.  

4.4 Inget facit 

Jonassons relation till Kafka har under tidigare omständigheter analyserats i en recension av 

Allhgård som diskuterar människans relation till djuren i den västerländska traditionen, att 

människan har en fruktan inför djuret som finns inom oss och ser sig därför som herre över 

natur och djur. Dock anser hon att den ordningen bryts i novellen Förvandlingen. Visst tolkas 

Samsas förvandling till insekt som ett äckel, förfall och utanförskap men precis som Adorno 

anser Allhgård att en brytning sker. Människans relation till djur och natur diskuteras på ett 

nytt sätt, Förvandlingen ger läsaren en förståelse för Samsas känslor inför att till exempel 

hellre klättra på väggarna och äta rutten mat än att sitta i en fåtölj och äta ost. I novellen 

märks det dock att förvandlingen är något hemskt som har hänt Samsa, han kan inte längre 

kommunicera med sin familj och göra rätt för sig, han är i vägen och skapar problem hos de 
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människor han älskar mest. Det har som sagt skett en brytning men ingen försoning mellan de 

två identiteterna, människan och djuret. Det är nödvändigt att försoningen accepteras av 

samhället för att de två parterna ska kunna förstå varandra på lika villkor, en försoning som är 

oundviklig om djurriket ska befrias från den instängda naturen.  

I recensionen sätter även Allhgård Jonassons bilder i kontrast till Kafkas sätt att framställa 

Georg Samsa och kommer fram till att Jonassons verk inte skäms över mötet mellan djur och 

natur så som 1900-talets modernister gjorde; ”Jonassons figurer framstår istället som 

spelbrickor och gåtfulla markörer för att undantrycka känslostämningar”.
67

 Detta höll jag 

tidigare med om, Jonassons collagebild utstrålar en annan energi än Förvandlingen som 

absolut är mystisk och en aning läskig men inte skrämmande och psykiskt och fysiskt 

förgörande som novellen. Det finns en annan acceptans i Lisa Jonassons gestalter som inte 

förnedras och ångrar sig på samma sätt som Samsa. I en intervju med tidningen Artlover 

berättar Jonasson om anledningen varför hennes figurer kommer till, vem de är och varför de 

inte anses som särskilt viktiga för henne, det är flödet och processen som spelar roll för 

skapande; 

Jag försöker skapa en arbetssituation där själva motiven kommer obemärkta, smygande. 

Genom att jag är väldigt fokuserad på det jag gör med händerna, saxen och pappret och 

limmet, kan jag låta motiven vara okritiserade, acceptera de idéer jag redan har så som de är. 

Jag vill att bilderna ska vara nära det jag ser när jag stänger ögonen, att de ska vara nära 

tankarnas former. Bilderna görs bit för bit. När en modul är klar sätter jag fast den så att jag 

kan börja med nästa. Det skapas hela tiden nya obalanser, varje del ställer sina krav på nästa 

del. Att göra bilder är att vara i en ström av oändligt många ställningstaganden.
68

 

Jonassons bilder är alltså en tankeprocess, ett resultat av hennes innersta tankar och 

funderingar vilket kanske också kan vara en av anledningar varför Existentiell Progg #6 

betydelse och handling ses som problematisk. Enligt översättarna Hals Blomqvist och Erik 

Ågren har hundratals personer under årens lopp otaliga gånger försökt att undersöka 

Förvandlingens verkliga betydelser. Men oavsett tolkning finns det inget facit, Kafka lämnade 

inga nycklar till sina verk efter sig.
69

 Lisa Jonasson har ett liknande sätt att hantera sin 

betraktare; ”Jag vill att en bild ska trycka sig mot betraktarens glasögon, man träder inte in i 
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bilden utan får den upptryckt”.
70

 Det kanske inte är mening att man ska förstå Jonassons 

bilder och dess betydelse, det kanske instället är verkets första intryck och direktheten som 

spelar roll. Jag tolkar Jonassons citat här ovan som att betraktaren ska insupa mängden av 

detaljer och de olika tecken som skapas i verkets komposition utan regler som sedan ska ge en 

känsla, ett visuellt intryck av vad verket egentligen vill. Existentiell Progg #6 direkta och 

första intryck är vad uppsatsen hittills har diskuterat, spåren av collagetekniken, dubbelheten, 

”de andra”, relationen mellan djur och människa och Jonassons tankar kring sin egen teknik 

och konst. I slutdiskussionen kommer syftet att redas ut och prövas mot uppsatsens tidigare 

analyser om verket spår, och se om Existentiell Progg #6 handling och syfte kan beskrivas.  

5.0 Slutdiskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka och utreda Existentiell Progg #6 helhet och detaljer för att 

få en uppfattning om vad verket handlade om och vilka konstvetenskapliga referenser som 

verket refererade till, men även att utforska Jonassons teknik i relation till verkets visuella 

uttryck. Från början såg jag Existentiell Progg #6 som ett verk fyllt av figurer som hade ett 

mystiskt sken runt omkring sig. Den föreställningen stämmer fortfarande, men har under 

uppsatsens diskussion utvecklats och satts i ett större sammanhang. Min uppfattning kring 

Existentiell Progg #6 betydelse bottnar i collagets våldsamma teknik. Genom att Jonasson har 

använt sig av en teknik som är rå och öppen skapar hon ett rum och en egen värld för sina 

figurer. Om Jonasson skulle målat samma motiv i olja skulle figurerna inte fått samma riviga 

och läskiga uttryck, kanterna i collaget gör dem mer rättfärdigande och påverkar på så vis det 

visuella uttrycket. Verkets helhet utstrålar genom Jonassons detaljerade collageteknik som till 

slut får iakttagaren att vilja veta mer om de enskilda figurerna. Existentiell Progg #6 har under 

några tillfällen i uppsatsen kallats modig och liknas vid en gåta vilket jag tror är en automatisk 

referens till det afrikanska bildspråket som tillför en förnimmelse av gåtor och mystik. Jag 

anser dessutom att verkets upprepningar kring de afrikanska spåren i Existentiell Progg #6 

utgör en stor del av handlingen, det afrikanska bildspråket anspelar på en problematik kring 

den koloniala världen och västvärlden vilket gör att figurerna i verket förstärks med hjälp av 

upprepning. Deras egen existens och identitet ifrågasätts. I relation till Nancy Speros sätt att 

använda sig av upprepning blir i Jonassons sätt att upprepa sina figurer också en del av vad 

hon motarbetar, en schablonbild av afrikansk konst. Däremot tror jag inte att verket endast 

diskuterar afrikansk bildkonst utan är också förankrad i Jonassons meditativa skapelseprocess, 
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att hon i ett meditativt stadium arbetar fram sina figurer genom att endast vara nära sina 

tankar och försöka stanna upp. Hennes teknik är som sagt avgörande för hur Existentiell 

Progg #6 uppfattas av en betraktare och är en del av förståelsen av verket, Jonassons 

”tankeverksamhet” är bensinen i motorn.  

Efter att ha prövat Adornos teorier genom att använda mig av Camilla Flodins avhandling Att 

uttrycka det undanträngda finner jag det oundvikligt att Existentiell Progg #6 inte skulle 

anspela på en problematik i gränslandet mellan människa, djur och natur. Liknelsen mellan 

Jonassons verk, Förvandlingen och skalbaggens visuella utseende i form av deras biologiska 

”exoskelett” som skyddar insektens känsligaste delar är bara ett exempel som visar Kafka, 

Adornos och Existentiell Progg #6 samhörighet. Alla tre komponenterna problematiserar 

människans djurlikhet som har undanträngts av den ”andra naturen” vilket också kanske kan 

liknas med ”det andra”. I Michael Azars text om västvärldens syn på den koloniserade världen 

diskuterar han människans längtan tillbaka till naturen, en längtan som även Adorno beskriver 

men då som lidande och smärta som kan ses i konsten. Kanske är svaret på Existentiell Progg 

#6 handling och betydelse att verket avbildar det smala gränslandet mellan primitivitet, natur, 

människans intellekt och afrikanska bildspråket. Efter min analys och undersökning är dessa 

trådar och spår svaret till Existentiell Progg #6 mysterium men precis som i Hannah Höchs 

collage finns det ett personligt uttryck i Jonassons verk som betraktaren inte kan identifiera 

med blotta ögat. Bara hon kan svara på vad som egentligen försiggår i Existentiell Progg #6.  

6.0 Sammanfattning 

I inledningen presenterar jag uppsatsens syfte vars utgångspunkt är att utreda och undersöka 

helheten och detaljerna i Existentiell Progg #6. För att förstå verkets handling och betydelse 

utforskar jag konstvetenskapliga spår i bildexempel och teknik av Jonasson. I det första 

kapitlet ger jag en bakgrund över Lisa Jonssons konstnärskap och en beskrivning av hennes 

verk Existentiell Progg #6. Därefter börjar uppsatsen att undersöka de olika spåren som kan 

hittas i Jonassons verk men fokuserar först på helhetsintrycket och tekniken som har användts 

för att skapa Existentiell Progg #6. En presentation och genomgång av collagets råa och 

våldsamma teknik genomförs och jämförs med Jonassons sätt att arbeta och hur Existentiell 

Progg #6 påverkas visuellt av tekniken. I de nästkommande fyra delkapitelen ses Jonassons 

verk och tidigare konstnärskap i relation till verk av konstnärerna Nancy Spero, Kara Walker 
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och Hannah Höch. I delkapitlen diskuteras och analysers spåren dubbelhet, silhuettklipp, 

kvinnan, afrikansk bildkonst och collage som har hittats i Existentiell Progg #6. 

Därefter fortsätter uppsatsen med sitt andra analyskapitel som behandlar Adornos teorier om 

den undanträngda naturen som har försvunnit ifrån människan. Relationen mellan människa, 

natur och djur diskuteras i samband med Franz Kafkas novell Förvandlingen och 

detaljexempel ur Existentiell Progg #6. Förbindelserna mellan de tre komponenterna Kafka, 

Adorno och Jonassons verk utforskas och analyseras. Även Lisa Jonassons sätt att arbeta fram 

sina figurer presenteras i delkapitlet som handlar om bristen kring verktyg och spår för att 

analysera Förvandlingen och Existentiell Progg #6.  

I uppsatsens sista kapitel, slutdiskussionen, diskuteras och klargörs och min tolkning av 

verkets handling och budskap. Uppsatsen förklarar problematiken i Existentiell Progg #6 och 

utreder att ett av verkets spår kommer ifrån en afrikansk bildkultur men att Jonasson också har 

använt sig av upprepningen i sitt verk för att poängtera bildspråkets kritik. Jonassons 

meditativa sätt att skapa konst ses också som en av förklarningarna bakom Existentiell Progg 

#6, att hon i ett läge av tystnad närmar sig sina tankar och målar flödet. Dessutom ses 

Adornos teorier om den undanträngda naturen och relationen till Kafka som ett svar till 

spåren. I Existentiell Progg #6. som problematiserar relationen mellan djur och människa. 

Uppsatsen avslutas med en uppmaning om att det är endast konstnären som egentligen kan 

förklara vad som försiggår i sitt eget verk, andra kan gissa och analysera men aldrig riktigt 

veta.  
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