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1. Inledning

Smärta är något som är svårt att förklara endast genom ord och språk, det är kanske därför vi möter 

smärta som en bild i konsten.  Smärta och död drabbar allt och alla och är på så vis inhyst i kärnan 

av den mänskliga erfarenheten, men det är ett mysterium att vi kan finna nöje i tragedin, se skönhet 

i en kropp sliten i stycken, att vi kan känna njutning genom att ge eller ta emot smärta.

	
 Det skulle inte finnas något skäl för konst om endast lycka existerade, säger Nathalie 

Djurberg och menar att för henne ligger det intressanta i konflikten mellan begäret att göra hemska 

saker och att vara skräckslagen för att vara ond.1  Nathalie Djurberg arbetar konstnärligt med 

leranimationer, så kallade claymations. I hennes filmer med små dockfigurer verkar allting först 

vara enkelt och oskuldsfullt, men idyllen slits snart sönder av brutalitet och ångest. Till synes 

oskyldiga lekar spårar ut och en mörk och hotfull sida visas när flickor hämnas genom att tortera 

människor och djur. Dockorna utstår lemlästning och annan brutal tortyr. Barnen i hennes filmer är 

inte fångade i någon oskyldighet, de är monstruösa och komplexa som alla andra. Ändå finns det en 

underliggande svart humor i verken och det är svårt att inte finna dessa primitiva små scenarier 

direkt charmiga, vilket får en att undra om man inte själv hyser sado-masochistiska tendenser. 

 Djurbergs sätt  att med lerdockor och färgstarka scener ta sig an frågor om människans 

mörka avgrunder, sexuellt våld och övergrepp är något som fascinerar mig. Historierna i hennes 

verk kretsar framför allt kring striden mellan offer och förövare, samspelet mellan grymhet och 

njutning, oskyldighet och barbari. Hennes videoverk är obehagliga, brutala och korta, den muntra 

våldsamheten är direkt vanebildande. I verket Johnny (2008) ertappas en tjuvtittande man och 

bränns upp av tre nakna flickor, i The necessity of loss (2006) motstår en man sin egen sexuella 

attraktion för en ung flicka genom att hugga av sin penis, sina armar, ben och till slut sitt huvud. I 

ett  annat verk Just beacuse you’re suffering doesn’t make you Jesus (2005) misshandlar en äldre 

kvinna en ung älskare med en piska som hon använder för att plåga offret tills blodet rinner igenom 

den vita skjortan. Djurberg beskriver hur hennes verk fungerar som ett sätt att hantera begäret att 

göra hemska saker och skölja bort  rädslan och skuldkänslan för att vara ond. Filmerna exponerar 

våra egna rädslor över det vi inte förstår och de svårigheter som uppstår när vi konfronteras med 

dessa känslor.

Syfte 
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Jag vill utforska smärta och våld som dragningskraft i Nathalie Djurbergs konst. Genom att 

analysera några av hennes verk vill jag försöka förstå fascinationen för det smärtsamma, äckliga 

och destruktiva. De teman i hennes konst som jag vill undersöka är fascinationen för våld och sex, 

striden mellan offer och förövare och ambivalensen i det groteska som en kombination av komik 

och kuslighet. Vilken roll spelar smärta och våld i Nathalie Djurbergs konst?  

Teori 

För att undersöka fascinationen för smärta och lidande hos människan och hur den tar uttryck i 

konsten använder jag teorier av Georges Bataille och Julia Kristeva. Jag vill undersöka begrepp  som 

abjekt och grotesk i förhållande till Djurberg verk. Julia Kristeva beskriver begreppet abjektion som 

ett överskridande av det  förbjudna, tabu, orena och monstruösa i sin essä Fasans makt (1982). När 

saker upplevs som abjekta vill man stöta bort dem, abjektionen upplevs oftast som en ”intensiv 

känsla av äckel”.2  Men abjektionen är inte bara en besatthet av smuts och äckel, utan ett 

utforskande av det som ligger mellan, bryter mot gränser och regler. Kristeva talar främst om 

abjektion i den moderna litteraturen men jag använder hennes begrepp på Djurbergs samtida konst. 

 Georges Bataille beskriver hur man genom att underminera logik, mening, idealism och 

istället medvetet framhäva grundmaterial, avfall och det meningslösa, kan nå det som går bortom 

gränser och mening.3 Den mänskliga naturen är en komplex struktur av våldsamma exploderande 

krafter, tvingade in i en stabilitet. Först när vi lämnar oss själva och våra kroppars begränsningar 

kan vi ana något annat än det påtagliga, och närma oss gränssituationer. Bataille talar om 

människans desintegration till dess grundbeståndsdelar, något som representeras i Djurbergs verk i 

hennes arbete med lerfigurer som ständigt förstörs och återuppbyggs.4 

 Det groteska använder jag för att beskriva Djurbergs verk som är fyllda av en kombination 

av humor och det ohyggliga. Grotesken pekar ut det onaturliga, det monstruösa och löjliga och 

uppstår ofta där det råder en ambivalens mellan komik och kuslighet. Det  groteska har likt  det 

abjekta en dubbel funktion, de väcker både avsmak och skratt, Djurbergs historier är både 

apokalyptiska och karnevalska. Det groteska har starka band till det  överdrivna, skandalösa och 

komiska, främst av allt förknippas det med kroppens lägre skikt, degradering, smuts, död och 

återfödelse. Begreppet grotesk har kommit att förknippas med något främmande som skiljer sig från 
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den naturliga ordningen, en verklighetens antites, något som kan ses symboliseras i Djurbergs 

animerade värld där alla normer är omkullkastade.

 Dessa begrepp av Georges Bataille och Julia Kristeva ställs samtidigt emot andra 

teoretikers.

Metod 

Uppsatsen börjar med en presentation Nathalie Djurbergs konstnärskap och hur hon arbetar. Sedan 

utgår analysen från ett  par utvalda verk som delas upp  tematiskt efter fascinationen för våld och sex, 

samspelet mellan offer och förövare, gränserna mellan det mänskliga och djuriska och det groteska 

som en kombination av komik och kuslighet. I verkanalysen tar jag hjälp  av ovannämnda teorier 

och begrepp och drar även paralleller till hur man genom historien traditionellt har behandlat 

smärtans uttryck, som tanken om den plågade och destruktive konstnären och den kreativa smärtan. 

Jag använder även Nathalie Djurbergs egna tankar och citat från intervjuer löpande i texten för att 

lyfta fram vad för roll smärtan och våldet har för henne och varför hon väljer använda det.

Material 

Jag använder mig av Nathalie Djurbergs verk som jag har fått fram på dvd, youtube och som finns i 

Moderna museets samling. I övrigt  tar jag hjälp av artiklar och intervjuer med Nathalie Djurberg 

från olika utställningskataloger och tidskrifter, vissa tillgängliga från internet som Dagens Nyheter, 

Artforum, Flash Art.

Forskningsläge 

Själva konceptet om smärta i konsten går att följa tillbaka till egyptiska målningar, men att skriva 

om smärta och skräck i en konstvetenskaplig kontext, istället för medicinskt, skedde inte förrän på 

1900-talet. Innan dess var det dels Johann Winckelmann som på 1700-talet beskrev Laokoons 

plågade skrik och då ifråga om pathos och det sublima. Det som har skrivits om ämnet smärta och 

lidande på senare tid handlar framför allt om performancekonstnärer som Marina Abramovic, Gina 

Pane och Carolee Schneemann, som Amelia Jones Survey: Body, Splits (2000), eller om religiösa 

martyrbilder av lidande från äldre tider som exempelvis Richard Davenport-Hines Gothic: 400 

Years of Exess, Horror, Evil, Ruin (1998), Lionello Puppi Tornment in Art: Pain, Violence and 

martyrdom (1991). Jag har valt bort litteratur som handlar om performancekonst och religiösa bilder 

eftersom det är ett  så stort område och har stället fokuserat på böcker som skriver om smärtan 

utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Bland annat i Karin Johannissons bok Kroppens tunna skal 
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(1997) där författaren skriver om smärta som kroppens teater i olika essäer om kropp, historia och 

kultur. I Enduring creation: art, pain, fortitude (2001) behandlar Nigel Spivey historiska bilder av 

smärta från antiken till expressionismen och undrar om inte sadism är något som existerar naturligt 

inom den mänskliga sensibiliteten. Susan Sontag skriver i Att se andras lidande (2004) om hur vi 

påverkas av fotografier och bilder av människor som lider, medan Elaine Scarrys bok The Body in 

Pain (1986) argumenterar om hur fysiskt smärta dekonstruerar språket  och hur konstnärligt och 

kulturellt skapande kan arbeta mot smärtan.

 Det finns också böcker som fokuserar på skräck mer än smärta som Barbara Creeds Horror 

and the monstrous feminine (1993) och J.B Twitchells Dreadful pleasures: an antomy of modern 

horror (1985). I Arnold Hausers The philosphy of art history (1958) uttrycker han tankar om 

konsten som ett sätt att bemästra ett skrämmande kaos, något som han jämför med barnets sätt att 

teckna och få makt över de representerade figurerna. Sigmund Freud, Markis de Sade, Julia 

Kristeva, Georges Bataille och Hal Foster är de stora namnen som berör tänkande om en konst som 

kan kallas överskridande, abjekt och obscen. Det finns ofta ett feministiskt anslag i teorin kring det 

abjekta, som lyfter fram en annan sida av kvinnan som grotesk, som i Mary Russos bok The female 

grotesque (1995). Carin Franzén och Cecilia Sjöholm har båda skrivit om Julia Kristevas teorier i 

Att översätta känslan och Kristeva and the political. För läsningar av Georges Batailles teorier har 

jag använt Benjamin Noys Georges Bataille: a critical introduction och Fred Botting/Scott Wilsons 

Bataille: a critical reader.

 Det finns inga direkta studier av Nathalie Djurgbergs konstverk, däremot kataloger utgivna 

vid utställningar hon medverkat i som Snakes knows It's yoga (Museum Boijmans Van Beuningen, 

Rotterdam) (2010) och Turn in to me (Fondazione Prada, Milano) (2008) och övriga intervjuer med 

konstnären.
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Liv är smärta, liv är skräck, och människan är olycklig. Nu älskar människan livet, därför att hon älskar 
smärtan och skräcken5

— Fjodor Dostojevskij

2. Presentation av Nathalie Djurberg

Nathalie Djurberg är född 1978 och uppvuxen i småstaden Lysekil i Bohuslän. Sedan 2003 bor hon 

och är verksam i stadsdelen Kreuzberg i Berlin, där hon är ateljégranne med sambon och musikern 

Hans Berg som gör musiken till alla hennes filmer. Intresset för skapande var stort redan som barn, 

hon älskade att  göra djur utav blött papper som hon sedan lät torka på elementet. Vid sexton års 

ålder flyttade hon ut till Göteborg för att gå på Hovedskous målarskola för att studera måleri och 

skulptur. Tre år senare började hon på Malmö Konsthögskola och mellan åren 1997 och 2002 insåg 

hon att hennes dröm om att bli målare inte skulle uppfyllas. Nathalie berättar hur hon hade tusen 

idéer men att hon inte kunde få ner dem i en enda bild. När en professor på skolan rådde henne att 

sluta med måleri så var hon nära att hoppa av skolan. Hon började med boxning som lärde henne 

”hur mycket jag kunde utstå”.6 Under tiden så upptäckte hon animation på egen hand och lärde sig 

själv stop-motion från grunden. Stop-motion, fångad rörelse, är en teknik där man sammanför en 

serie bilder eller fotografier med sinsemellan små variationer, till en film då bilderna visas upp i 

snabb följd. På detta sätt skapas en illusion av rörelse hos annars livlösa föremål. Animation var ett 

sätt att arbeta där hon inte behövde få en bild att stå för sig själv, utan kunde jobba utifrån händelser 

och situationer. 

	
 Djurbergs figurer och marionettdockor är formade av lera, plastelina och tyg som hon 

manipulerar genom trådar och pinnar inför en kamera. Det är en tidskrävande process, figurerna 

ändras en aning för varje bild hon tar för att skapa intrycket av rörelse när bilderna sätts samman till 

en färdig film. Hon modellerar figurernas ansikte samtidigt som hon gör minen själv, ”jag måste 

spela alla delarna i mina filmer”, förklarar Nathalie Djurberg.7  Det sättet som hon formar sina 

figurer framstår ofta som om hon snabbt har smulat sönder och sedan klumpat ihop dem. Hon har 

gjort det till sitt kännetecken att inte arbeta med ett perfekt uttryck, utan tvärtom att förse sina verk 

med en ofullständig och ”ful” estetik som avslöjar arbetsprocessen för betraktaren. Enkelheten, till 

och med primitiviteten, i hennes verk är något som förstärker hennes verk. ”Det handlar alltid om 
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6 Nathalie Djurberg intervjuad av Dodie Kazanjian, ”Wicked Fairy Tales”, Vouge, november 2008, s, 310.

7 Nathalie Djurberg intervjuad av Dodie Kazanjian, ”Wicked Fairy Tales”, Vouge, november 2008, s, 345.



idén”, säger Djurberg, ”det är viktigt att inte tekniken tar över”. 8Djurbergs animationer är väldigt 

hemmagjorda, de är baserade på egna historier, manus och karaktärer. Hon trivs med improvisation 

och blandningar som är på gränsen till det kaotiska. När filmen väl är klar och redigerad förstörs allt 

material, som om deras destruktion var en del av en sadistisk process. ”I create to be able to destroy, 

but I also destroy to be able to create./.../I destroy therefore I am”, förklarar Djurberg.9

 Scenerna i hennes verk utspelar sig ofta i färgglada miljöer av kartong och uretanplast täckta 

med starka färger. Djurbergs figurer och scenarier är gjorda med ett  barns kreativa energi och 

hennes destruktiva och råa estetik kastas samman med en brutal värld av sexuellt övergrepp, våld 

och förvirrade maktrelationer. Hon använder sig av medvetet felstavade pratbubblor, utöver det är 

talspråket reducerat till noll. Det som håller samman scenen är själva handlingen och den 

ackompanjerande rytmiska och smått maniska musiken av Hans Berg. Djurbergs berättelser är 

erotiska, surrealistiska och våldsamma och anspelar på saker hon läst eller drömt om som barn. 

Många involverar blodspillan och tortyr och står i stark kontrast till det barnsliga uttrycket. Man 

kan inte hjälpa att undra var dessa sjuka och mörka saker kommer ifrån. 

Föreställningar om smärta och extas

Smärta och extas är något som är rotat i vår kropp och den mänskliga erfarenheten, hur motstridigt 

det än är, och därmed något som även finns avbildat i konsten sedan begynnelsen; från antikens 

heroiska smärta, medeltidens religiösa, renässansens melankoli, 1700-talets självmedvetna, eller 

expressionismens ångestfyllda smärta.10 Det tycks som om smaken för bilder som visar kroppslig 

smärta är lika stark som begäret efter nakna kroppar. Plågan är ett kanoniskt motiv i konsten och i 

måleriet framställs det ofta som ett skådespel att betraktas av andra människor.11 Smärtans historia 

kan knytas till flera fält, inte bara medicinens, utan även straffets historia med smärta som 

maktteknik, det religiösa martyriets historia med smärta som kroppslig förnekelse, sexualitetens 

historia där smärta görs till njutning. 12 

	
 Hur förklarar man lusten och meningen i att utforska smärta och lidande? Susan Sontag 

menar att människor vill gråta och att pathos, känslan och passionen, i en berättelses form aldrig 
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8 Dodie Kazanjian, ”Wicked Fairy Tales”, Vouge, november 2008, s. 310.

9 Nathalie Djurberg,Turn into me, utst. kat. Fondazione Prada, Milano, 2008, s. 53.

10 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal, Göteborg, 2001 (1997), s. 70.

11 Susan Sontag, Att se andras lidande, Stockholm, 2004, s. 48.

12 Johannisson, 2001, s. 70.



blir utslitet.13 Men vill människor bli förfärade? Vad innebär det att titta på stympade och lidande 

kroppar? Vi finner nöje av att se saker som vi minst av allt skulle vilja göra själva, sådant som vi 

helst av allt skulle vilja utplåna. Edmund Burke menade att smärta skapar passion och berör 

betraktaren, det finns en brutal nyfikenhet i människans begär att bevittna destruktion.14 För vissa 

uppfattas smärtan som nödvändig del i det kreativa skapandet. Under 1800-talet då tuberkulosen på 

allvar drog igenom Europa, formulerades den kreativa smärtan som en självmedveten smärtattityd 

inom den tyska romantiken, främst av den lungsjuke Novalis. Novalis menade att sjukdom måste 

göras till ”en smärtsam njutning”. Frånvaro av smärta betydde frånvaro av andlig energi, på så vis 

representerade kroppens bräcklighet den skapande själens närvaro i kroppen. 15 ”Att tolka smärta i 

symboliska och existentiella termer minskar inte smärtans fysiska realitet, men inlemmar den i ett 

meningsbärande sammanhang”, menar Karin Johannisson.16 Hon anser att om vi fångar smärtan, 

kan vi också fånga en gemensam existentiell erfarenhet.

	
 Våldsamheten i en omfamning är lika gammalt som människan, hävdar Georges Bataille.17 

Föreställningen om ett extremt lidande som är någonting utöver blotta lidandet är en syn som har 

sin rot i religionen, där smärta förbinds med hänförelse och offer. Helgonlegender och religiösa 

martyrbilder har sedan långt tillbaka utvecklat en kroppens masochism som både upplevs som 

existentiell och psykologisk. Under 1800-talet hävdes dödsstraffet i Sverige, men märkligt nog 

debuterade just vid denna tid även smärta som tema i pornografiska sammanhang.18  Smärta 

exponerades i nya former med Markis de Sades sexuella scenarier, som tillät motsägelsen i smärta 

som njutning.19 I Sades lärosats är anständighet och dygd regler som är där för att brytas. Georges 

Bataille hyllade Sade och menar att han gav röst till instinkter om faror och vällust som är 

universella för den mänskliga arten, men som har förtryckts som perversioner av den borgerliga 

moraliteten. 20 Mänsklighetens relation till smärta är således paradoxal; hon vållar sig själv smärta, 
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13 Susan Sontag, Att se andras lidande, Stockholm, 2004, s. 89.

14 Nigel Spivey, Enduring creation: Art, Pain and Fortitude, California, 2001, s. 232.

15 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal, Göteborg, 2001 (1997), s. 94.

16 Johannison, 2001, s. 87.

17 Nigel Spivey, 2001, s. 235.

18 Johannisson, 2001, s. 77.

19 Johannisson, 2001, s. 84.

20 Spivey, 2001, s. 235.



exponeras för det, uthärdar det, tillfogas smärta av andra. Denna insikt kan ses i Nathalie Djurbergs 

verk.

3. Det abjekta och groteska

Fascinationen för våld, sex och död

Sambandet mellan erotik och död är tydligt i många av Djurbergs verk. Verket The necessity of loss 

(2006) påminner om typiska scener från Freuds sexualteorier (kastrationsångest, det kvinnliga 

hotet) förutom att Djurbergs berättelser är väldigt bokstavliga och sker i en värld där alla hämningar 

försvunnit. Den animerade bilden transformeras till ett operationsrum där styckning och parning av 

kroppar framställs som de enda ritualerna i figurernas liv. The necessity of loss visar en ung flicka 

som kommer in i ett rum där en man, vars näsa liknar en fallos, sitter vid ett skrivbord. Flickan går 

fram till mannen och sätter sig lekfullt i hans knä, men hon börjar gråta när mannen avvisar flickan 

och försöker motstå sin egen sexuella attraktion för henne. Långsamt, våldsamt och sadistiskt  börjar 

han hugga av en av sina armar, sedan ett ben, sedan det andra, samtidigt som en pratbubbla kommer 

upp där han säger ”I’m sorry, it has to go” och ”I will have to take it away”. Till slut så kapar han av 

sitt huvud. Flickan tar då av trosorna och en pratbubbla säger ”What do we do know when your 

onley  [sic] a face”. Vad som återstår av mannen, ansiktet från hår till kind med dess erigerade näsa, 

används slutligen för penetration när flickan sätter sig på hans ansikte. 

Nathalie Djurberg, The necessity of loss, 2006

Det är en typ av sexualitet som man inte pratar om och är förbundet med ett begär som är grymt och 

extremt. Men detta är den gräns som Bataille lyfter fram i sina texter; en förbjuden form av 

tänkande som blir ett sätt att sönderdela världen, där kroppar kan formas som färsk lera, fördrivas 
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och reduceras till vätska och exkrementer. Batailles metafor om människans desintegration till dess 

grundbeståndsdelar representeras i Djurbergs verk av mjuk lera, som sammanförs och faller isär för 

varje verk.21  Bataille beskriver hur man genom att underminera logik, mening, idealism, och istället 

medvetet framhäva grundmaterial, avfall och skräp, det meningslösa och betydelselösa, når en 

annan sanning, ”that which goes beyond and is more significant than meaning”.22 Han menar att den 

mänskliga naturen är en komplex struktur av våldsamma, exploderande krafter, tvingade in i en 

stabilitet av samhällets normer. Först när vi lämnar våra kroppars begränsningar kan vi ana något 

annat än det påtagliga, och närma oss gränssituationer. Genom Batailles teorier framgår det även 

hur Djurbergs animerade värld av splittrade figurer representerar tankar om ett överskridande av 

gränser och ett sönderdelande av människans grunddelar. Hennes sätt att arbeta går emot etablerade, 

akademiska och estetiska krav och normer; det oordnade och barnsliga i uttrycket, lerans formlöshet 

och ”fulhet”, figurerna som ständigt förstörs och återuppbyggs. Det är fysiskt, konkret och 

materiellt. Med hjälp av missformande, formande och förstörelse skapar Djurberg sina figurer, 

samtidigt som smärtan sliter sönder deras kroppar och psyken. Den manliga karaktären i The 

necessity of loss är en ihopsamling av behag och lust som slits sönder, inte bara symboliskt utan 

bokstavligt talat. I Djurbergs verk finner vi en ångestladdad insikt i passionen, där begäret inte bara 

förknippas med något ljust, utan också med våld och död, som Bataille skriver ”därför att  döden 

tydligen är kärlekens sanning. Likaväl som kärleken är dödens sanning”.23 Budskapet är tvetydigt, 

smärta görs till njutning och njutning till smärta, tabu blir istället regel för en extrem könsdrift.

 Bataille menar att intensiteten är som störst  när individens undergång, hennes död, blir 

uppenbar. Döden introducerar den nedbrytning ”utan vilken ingen kan uppnå ett extatisk 

tillstånd”.24 Bataille menar att utan smärta är du ingenting, samtidigt som intensiv smärta reducerar 

en till ingenting, till ett tillstånd av abjektion. Det driver oss till gränsen av all förnuft eller mening 

och tar upplevelsen bortom alla fysiska och mentala gränser och överskrider varje lag.25 Behovet av 

förstörelse, att låta sig upplösas och smälta samman är nödvändig för vår utveckling. Bataille menar 

att  genom en total frigörelse gentemot samhället och moralen kan man ”bättre omspänna livet i hela 
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dess rikedom” och i det konstnärliga skapandet  finna det som verkligheten har förvägrat en.26 

Kanske bara då upplever människan att hon existerar, endast då uppnår hon ett extatisk tillstånd. 

 Med hjälp av lerdockorna närmar sig Djurberg gränssituationer där kroppsliga förändringar 

och stympningar är återkommande. Hennes verk utspelar sig i en värld som bryter mot alla regler 

och sociala tabun. Det som blir över, avfallet, blir mycket mer betydelsefullt, mer intensivt och 

känsligt. Död och tortyr intresserar henne eftersom det är extremt, hon lockas även av viljan att se 

hur mycket man egentligen kan uthärda. För Djurberg är känslan av skräck essentiellt för att kunna 

skapa hennes verk och lockelsen att uthärda smärta är något som driver hennes karaktärer. ”Det är 

viktigt att jag inte känner mig trygg, att jag faktiskt är skräckslagen. Om man är för säker, finns det 

inget behov av att gör det, det finns inget som triggar en, inget att framhäva”, förklarar Nathalie 

Djurberg. 27 Genom det fysiska våldet blir det lättare att spegla det psykiska våldet, där användande 

av sex speglar tvångsmässighet. ”Våldet och det sexuella är det som är starkast fysiskt och kanske 

lättast att ta på”, berättar Djurberg.28 Kanske är det mycket enklare att hantera saker fysiskt än 

mentalt, menar hon. 

	
 De flesta avbildningar av plågade och stympade kroppar väcker ett oanständigt intresse, 

bilder som visar kränkningar av en tilldragande kropp är i viss grad pornografiska, hävdar Susan 

Sontag.29  Karin Johannisson beskriver att  en av de första erkännanden av dragningskraften till 

stympade kroppar kommer ända från antikens tid, i en passage i Republiken där Platons Sokrates 

beskriver människans förnuft och hur hon överväldigas av ”ett ovärdigt begär, vilket driver jaget till 

att vredgas över en del av sin natur”. 30  Platon avstår från att välja vanligare exempel, som 

avvikande sexuell lidelse, utan beskriver ett exempel där en man försöker motstå sin lust att gå fram 

och titta på några brottslingars skändade lik. Mannen försöker blunda men slutligen blir lusten för 

stark och han springer fram till liken med vidöppna ögon. Detta exempel visar hur vi även för flera 

tusen år sedan tog för givet att människan har en aptit på bilder av förnedring, smärta och 

stympande. Platons tanke om människans ovärdiga begär att  se det skändade liket kan liknas och 

förstås med Julia Kristevas tankar om liket som något som våldsamt skakar om identiteten hos den 

som konfronteras med det. I liket, avfallet, upplever hon något som inte längre avgränsar och 
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betyder något, en upplösning av en värld där gränserna har suddats ut, och däri ligger fascinationen.   

Dessa tankar belyser fascinationen för den typ av sexuellt  våld som är synligt i Djurbergs verk och 

varför figurernas stympningar och avfall kan vara betydelsefullt och omskakande för betraktaren.

 	
 För Bataille innebär synen på en stympad och torterad kropp både en förödmjukelse av 

känslorna och ett befriande av en tabuhöjd erotisk kunskap. Sadism handlar om att njuta sexuellt av 

någon annans förnedring, den bittraste förnedringen av allt är självklart en människans död. Bataille 

beskriver hur han ägde en bild av en torterad kinesisk man, en bild som han återkommer till om och 

om igen, som om det vore omöjligt att vända sig bort ifrån. Bilden når honom via dess våld och ger 

upphov till en komplex verkan, ”I never stopped being obsessed by this image of pain, at once 

ecstatic and intolerable”, beskriver Bataille.31 Han beskriver hur den stympade kroppen är tvetydig, 

det finns något  obestämbart i den torterades uttryck där leendet är oskiljbart från grimasen. Bilden 

på det kinesiska tortyroffret en bild av degradering istället för upphöjning, en bild av lidande som 

inte leder till någon mening. Den är avgörande för Bataille eftersom att bilden så starkt överträder 

dess gränser och fångar upp oss i dödens rörelser, som på en och samma gång är extatisk och 

outhärdlig. Livet förlorar sitt intresse när livet i sig inte riskeras. Det är kanske orsaken till varför 

vissa söker extrema upplevelser som till och med riskerar deras liv. Dessa exempel visar på hur 

njutning existerar endast och allt mer intensivt i kontrast till lidande och smärta.

Striden mellan offer och förövare

Djurbergs är ett offrets språk som reflekterar tortyr som utförs av figurer av torterare, både i 

familjerelationer och älskare. Kvinnan eller den lilla flickan i Djurbergs filmer blir ofta ämnen för 

en konstant sexuell och emotionell invasion eller penetration. De är nästan alltid nakna framför en 

man och fångade på en plats eller i en relation. Oftast är karaktärerna som gråter inte offer, utan 

förövaren som driver dem. I Florentine (2004) leker en man i kostym med två flickor och kastar 

dem lekfullt upp i luften. Mannen lyfter över den ena flickan på hans axlar och hon drar upp  sin 

klänningen över hans ansikte så att de båda faller ned på golvet. Mannen tar tag i flickorna och 

sätter dem i hans knä för att börja smiska dem. Flickorna vänder sig då emot honom och tar upp ett 

slagträ som de glatt misshandlar honom med tills han börjar blöda från huvudet, allt iscensatt till en 

lättsinnig karusell-liknande musik. Det slutar med att mannen ligger och gråter på golvet, 

blödandes, och försöker torka bort sina egna, stora krokodiltårar. Offret i Djurbergs filmer får ofta 

sin hämnd, dennes rättfärdiga njutning. I verket Johnny (2008) ertappas en man som tjuvtittar när 
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tre flickor badar i en sjö inne i skogen. De nakna flickorna binder fast mannen vid ett trä och sätter 

eld på honom så att han brinner upp. I Dumstrut (2006) torterar en liten pojke en katt genom att 

svinga runt katten i svansen och stoppa fingret i dess anus. När katten väl slipper undan börjar 

pojken att gråta. I Just because you’re suffering doesn’t make you Jesus (2005) misshandlar en 

äldre, fet kvinna, en dominatrix, en ung androgyn älskare som knäböjer sig vid hennes fötter. Den 

äldre kvinnan skruvar våldsamt offrets kött, klappar denne på rumpan och huvudet och skapar sedan 

en piska som hon använder för att plåga offret tills blodet rinner igenom 

 Nathalie Djurberg, Just becuase you’re suffering doesn’t make you Jesus (2005) & Florentine (2004)

den vita skjortan. Den feta kvinnan börjar gråta och dör slutligen av sina egna tårar. Det är en typ av 

psykologisk smärta, som är lika förödande och förförande som den fysiska smärtan. Vi inte bara är 

kapabla till att lida av smärta, men också kapabla till att  ursinnigt tillfoga smärta hos andra. Georges 

Bataille hävdar att, ”We cannot be human without having perceived in ourselves the capacity for 

pain as well as for spitefulness. But we are not only the potential victims of the executioners; the 

executioners are just like ourselves”.32 Tanken om att tyrannerna är precis som oss själva är något 

som ses i Djurbergs verk där en symbios mellan förövare och offer ofta uppstår, och där rollerna 

snabbt kan bli ombytta. Det är en kamp mellan att vara offer och förövare. Nathalie Djurberg 

beskriver själv hur hon gillar att leka Gud, ”being able to punish the bad ones, or choose not to 

punish them, live out the aggressions and also swing it around just  to see what happens.”33  När hon 

började animera kom våldet instinktivt, utan att hon analyserade eller reflekterade över det. ”Jag såg 

mig själv som offer i början, men sen insåg jag att jag var lika mycket torterare. Jag är offer och 
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förövare”.34  När hon väl blev medveten om smärtan så ville hon inte längre se sig själv som 

förövare. ”Det är lättare att identifiera sig själv med offret. Nu tycker jag att det är motbjudande att 

spela den delen, men jag måste spela den delen, även om jag verkligen hatar att jag gör det”, 

berättar Djurberg.35 Natalie Djurberg utnyttjar drömmar och fantasier, tabun och sadistiska impulser 

begravna i vårt undermedvetna i hennes animerade historier. I deras råa form påminner figurerna 

kanske oss om vår egen operfekta värld, vilket får filmernas grymma handlingar och öden att 

framstå mer skoningslösa. Kanske är det också därför vi stannar till slutet av filmen trots dess 

grymhet, när skräck och fascination sammanflätas kan vi finna något njutbart i de extrema 

händelserna, som reflekterar en värld som vi annars är motvilliga att närma oss.

 Som en del av Nathalie Djurbergs utställning Experimentet på Venedigbiennalen 2009 

visades bland annat verket Cave. Videon visar en deformerad kvinnas kamp mot hennes egen 

ondskefulla kropp. I en stalaktitgrotta med endast en madrass, toalett och handfat, isolerad från 

omvärlden, övermannas hon av sina egna lemmar som vägrar lyda. Armarna och benen slits 

våldsamt loss från kroppen och lever sitt eget liv där de fortsätter att stympa hennes kropp. De 

avslitna lemmarna förödmjukar henne genom att slita bort hennes bröst och tvinga henne till att 

 Nathalie Djurberg, Experimentet (Cave), 2009

dricka sin egen bröstmjölk. Ena armen försöker torka hennes köttiga sår med toalettpapper medan 

den andra håller för kvinnans mun för att hindra henne från att skrika. De avslitna benen börjar 

sparka på hennes kropp samtidigt som armen smeker henne om kinden. Den märkliga och sadistiska 
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leken får ett plötsligt slut när en sten faller på lemmarna och ofarliggör dem. De övermannas och 

hämnas av naturens krafter. I Cave är det oklart vem som är offer och förövare när förövaren 

bokstavligt talat är en del av offret själv. Visionen av offrets roll, ofta kvinnan, pendlar mellan 

passivitet och aktivitet i Djurbergs filmer, hon låter henne strida mellan att vara byte och jägare. 

 Julia Kristeva använder sig av begreppet abjektion för att beskriva ett  överskridande till det 

förbjudna, tabu, orena och monstruösa. Begreppet kan belysa Djurbergs sätt att  uttrycka sig. För 

Kristeva är abjektet dels en modern personlighet, en utestängd individ besatt av utforska 

människans frånstötande, avskyvärda sidor. Abjektet är i denna meningen ett återkommande inslag i 

Djurbergs konst, att utforska gränserna till vad som är socialt  accepterat. I likhet med Kristevas 

begrepp  abjekt beskriver Nathalie Djurbergs just att det  är ett medvetet val att göra någonting som 

är för mycket eller för äckligt  för att därunder ligger passionen. 36 Nathalie Djurberg intresserar sig 

för en identitet ”på gränsen” som Kristeva kallar det, där njutningen får abjektet att existera, 

”våldsamt och med smärta. En passion”. 37 Kristeva menar att abjektionen framförallt har en 

tvetydighet som härrör från ”det urminnes våld med vilket en kropp  skiljer sig från en annan 

[modern] för att bli till” och påminner människan ”om kroppens och jagets bräckliga gränser”.38  

När saker upplevs som abjekta vill man stöta bort dem, abjektionen upplevs oftast som en ”intensiv 

känsla av äckel” inför rutten mat eller kroppsvätskor till exempel. 39  Olika typer av brott  och 

orättvisor kan även framkalla denna känsla. Även kulturen och samhället visar på abjektionens 

uttryck och upprättar regler för att skydda sig från abjektet genom vämjelse, fasa, bortstötning. 

Abjektet är dock inte något äckligt som står utanför oss, det är varken subjekt eller objekt, det är 

något som faller utanför en bestämd ordning och därför hotar det gränserna till jaget. Jagets skyddar 

sig själv genom känslan av äckel. Men abjektionen är inte bara en besatthet  av smuts och äckel, 

utan ett tvångsmässigt sökande efter det som ligger mellan, bryter mot gränser och regler, som stör 

en ordning. Djurbergs historier gör det som Kristeva menar att  abjektet måste göra, utmanar vår 

tolerans och vår känsla av identitet, utforskar dess gränser. Den abjekta konsten är restproduktens 

konst, speciellt den kroppsliga resten, som blod, urin, tårar, exkrementer. Detta har vi redan sett i 

ovannämnda verk av Djurbergs, en konst som tycks frossa i det obscena och perversa. 
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 I verket It’s the mother (2008) låter Djurbergs oss bokstavligt talat  känna kroppens och 

jagets bräckliga gränser, av det ursprungliga våld med vilket  en kropp skiljer sig för att bli till. Fast i 

detta verk vänder Djurberg upp och ned på det hela och visar omvänt begäret till att  lösa upp 

gränserna och sammansmälta med en kropp istället för att stöta bort den. I It’s the mother ligger en 

mor naken och utsträckt på en säng när hennes småbarn klänger över henne. Modern verkar trött 

och utmattad men de energiska barnen fortsätter att klättra över henne. Ett av barnen särar och 

öppnar upp moderns kön så att det kan krypa tillbaka in från där det en gång blev till. En efter en 

kastar sig barnen tillbaka in i livmodern, lemmar börjar skjuta ut från moderns kropp  och de 

återstående barnen hjälper henne att trycka in dem igen. Till slut när alla hennes barn har förenats 

med hennes kropp igen är det omöjligt för henne att kontrollera lemmarna och ögonen som skjuter 

ut från hennes rygg, mage och ben. Modern i Djurbergs verk visar ”det kvinnliga, moderliga 

abjektet” som Kristeva menar hotar att utplåna gränserna till subjektets identitet. Modern går runt i 

rummet som ett märkligt monster, hon är sig själv samtidigt som hon är delar av en annan, en 

utplånad identitet.

Nathalie Djurberg, It’s the mother, 2008

Gränserna mellan det mänskliga och djuriska

Djur dyker ofta upp i Nathalie Djurbergs filmer, men inte som snälla och gosiga varelser utan de 

transformeras till förövare och erotiska förslavare, som i verket Tiger licking girl’s butt (2004). En 

ung kvinna befinner sig i ett sovrum efter ett bad och torkar sin kropp då en tiger smyger upp 

bakom henne och börjar tvångsmässigt slicka hennes rumpa upprepande gånger. En textruta dyker 
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upp där det står ”Why do I have this urge to do these things over and over again?”. Flickan låter till 

slut begäret ta över och låter tigern klättra i säng med henne. Med hjälp av djur närmar sig Djurberg 

gränssituationer där skillnaden mellan det mänskliga och djuriska upplöses. Människan i hennes 

verk är inte olik ett djur, hon låter den mänskliga kroppen exploateras och utnyttjas. I Turn into me 

dominerar även här kvinnan och hennes nakna kropp, men hennes öde är ett stegrande sönderfall 

och förruttnelse.  Turn into me visar en typ av degradering där naturen tar över och bryter ner en 

kropp. En naken och blottad kvinna står inne i en skog när hennes kropp plötsligt börjar förruttna 

inifrån. Hon börjar blöda näsblod och lägger sig ned på marken. Skogens djur kommer då fram till 

henne och tar över kroppen. Maskar äter upp hennes kött och hon blir blå. En björn kommer fram 

och börjar äta maskarna som kryper ut från hennes mun. Kvinnan liknar ett kadaver, en förruttnade 

djurkropp. Hon dör, till slut är bara skelettet  kvar. Två djur, en mullvad och tvättbjörn, blir istället 

kroppen, den ena flyttar in i bröstkorgen och den andra till livmodern. Med resterna blir kroppen ett 

besynnerligt monster som reser sig upp och går iväg. 

 Djurbergs verk visar berusningen inför kadavret, den inre förstörelsen och avskaffandet av 

gränser och skillnader. Inuti och utanför är inte separerade utan sammanblandade som livet och 

döden. Det finns ett  begär att uppleva döden som en handling som splittrar och bryter ner oss till 

våra beståndsdelar, menar Bataille, ett begär som går att se i Djurbergs verk. Genom att använda sig 

av dessa bilder konfronterar oss med en intim kontakt med döden, och bryter tabun som annars 

skyddar oss från den. Liket är döden som hemsöker livet, skriver Kristeva, det är en människa som 

är avvisad och som man inte kan skilja sig från, ”det kallar på oss och slukat oss till slut”.40 ”Liket 

är höjden av förnedring/abjektion” och det driver subjektet till gränsen för sin existens som levande 

varelse.

 Nathalie Djurberg, Turn into me, 2008
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 Djurbergs bilder är extrema och effektfulla, de erbjuder sig själv i ett  helt naket tillstånd 

bortom all idealisering. Den nakna personen i Nathalie Djurbergs verk överväldigas av en orgie av 

våld och perversion, historierna blottlägger både lusten och gemensamheten som existerar mellan 

man och kvinna, djur och natur. I själva utställningsrummet för Turn into me har Nathalie Djurberg 

byggt en interiör som är ett  landskap av kvinnliga kroppsdelar och former, från vilka filmer och 

bilder visas som avsöndring. En bildskärm är införd i en av de kvinnliga figurernas rektum, som 

böjer sig ned på alla fyra ben som en hund. Publiken ställs inte bara framför en skärm, utan 

konstnären låter betraktaren gå in i en kropp och penetrera intima områden av hennes konst. Julia 

Kristeva menar att det abjekta konfronterar oss ”med dessa bräckliga tillstånd där människan irrar 

omkring på djurets territorier”. Djuriskheten har ofta fått  representera mordet och könet, genom 

abjektionen har de primitiva samhällena stakat ut en tydlig zon för sin kultur för att  hålla den skild 

från ”djurets hotande värld”.41  Enligt Kristeva döljer sig ett  arkaiskt modersabjekt bakom den 

grymma djuriska kvinnan, en fruktan för förruttnelse och död i kontakten med det kvinnliga. 

 Edmund Burke var övertygad om att tankarna på smärta är starkare än de som orsakas av 

välbehaget, och att det ”på ett viss avstånd och med vissa begränsningar kan de tjusa.”42 I Nathalie 

Djurbergs verk är det detta avstånd och dessa begränsningar som överträds. När vi träder in i det 

symboliska, blir subjektet  begränsad av de sociala och symboliskas bestämmande makt som 

strukturerar verkligheten i kategorier och relationer. Abjektet undgår denna bestämmande makt, den 

låter sig inte fångas av språket utan motstår symbolisering, just därför är abjektet så omstörtande. 

Abjeketet står för den råa verkligheten före kulturens bearbetningar av den, en dimension av 

människans psykiska erfarenhet utöver vår normala uppfattning av verkligheten. Genom konst som 

Djurbergs, som arbetar utifrån ett sönderdelande av människans grunddelar och drifter, kan 

abjektionen ibland bryta igenom den förstådda verkligheten, och skapa ett trauma.  

 Det trauma som Djurbergs verk återskapar är ett trauma som är kopplat till kroppen, en 

konfrontation med aspekter som faller utanför kulturens kodningar av koppen, som kroppens kött, 

dess inre, förruttnelse och formlösa massa. Hal Foster hävdar att det finns en speciell sanning inuti 

traumatiska eller abjekta tillstånd som i avlidna eller skadade kroppar, ”the violated body is often 

the evidentiary  basis of important witnessings to truth, of necessary testimonials against power.”43 
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Abjektet är ett hot mot det  symboliska, men samtidigt mer levande, en ursprunglig livssubstans och 

därför är det viktigt att också det får finnas. Nathalie Djurbergs berättelser låter oss ana den dolda 

värld kring vilket fantasier som når utanför den vardagliga verklighetens gränser kretsar. En värld 

där entropi råder, skapade av en energi som leder till oordning och disintegration av innehåll. 

Det groteska som en kombination av komik och kuslighet

Finns det ett oförsonligt element i det brutala, kaotiska och även den komiska natur som finns i 

groteska former? Full av ironi är den groteska formen i stånd till att formulera kritik som både är 

underhållande och fruktansvärd. Det groteska har starka band till det överdrivna, skandalösa och 

komiska. Grotesken pekar ut det onaturliga, det monstruösa och löjliga och dess effekt uppstår ofta 

där det råder en ambivalens mellan en medveten kombination av komik och kuslighet. Begreppet 

grotesk har kommit att förknippas med något främmande som skiljer sig från den sociala ordningen, 

en verklighetens antites, något som symboliseras i Djurbergs animerade värld där alla normer är 

omkullkastade.

  	
 Nathalie Djurberg, installationsvy ”Snakes knows its yoga”, 2010

Utställningsrummet i Djurbergs Snakes knows its yoga (2010) är fylld av en ambivalens mellan 

humor och det ohyggliga. I utställningen möter vi skulpturer av plågade kroppar, inneslutna i 

glaskupor försedda med neonljus. De är isolerade figurer, män med långt skägg, asketer, ortodoxa 

präster, fabeldjur och nakna kvinnor. Dessa monterskulpturer understödjer animationfilmernas 

scenarier. Vid första ögonblick ter sig figurerna harmlösa, men snart inträder en våldsamhet som vi 

känner igen i Djurbergs verk. Inuti en monter står en man på alla fyra, genomborrad av spikar från 
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huvud till tå, i en annan ligger en kvinna fastnaglat mot marken, hennes skinn har blivit flådd, i en 

tredje sitter en man fast i en buske med taggiga kaktusar. Det plågade kropparna och vidöppna 

blickarna hos skulpturerna påminner om en sökande efter ett  tillstånd av inre frid, en frigörelse från 

det kroppsliga i hopp om att överkomma existensens smärta. De förmedlar en känsla av obehag och 

ibland även ångest, samtidigt som det är svårt att  hålla skrattet borta när man ser figurernas charm 

och den märkliga känslighet med vilket allt är utfört. I den terror och grymhet som de groteska 

formerna ger uttryck för, finns även skrattet som skapar en lättnad. När vi skrattar åt döden betyder 

det inte att  vi hånar lidandet, menar Bataille, utan vi kommer nära andras smärta i skrattets 

känsloutbrott. Michail Bakthin hyllar det ambivalenta karnevalskrattet, som han menar uttrycker 

den andra sanningen om världen. Det är ett skratt ”that shakes us with spasm of joy that brings 

tears”, ”an irruptive laughter that shatters the self”.44 Bakthins formulering av det karnevalska kan 

liknas med Bataille som betonar den mänskliga kroppens ambivalenta natur och dess roll att riva 

upp de sociala koderna. Kristeva menar att även abjektionen utspelar sig på en plats ”inte utan 

skratt”, att  skrattet är ett sätt att placera eller förskjuta abjektionen.45 Det är ett  skratt som uppstår 

när vi tvingas konfrontera våra egna rädslor och det vi inte förstår. De plågande men samtidigt 

leende figurerna i Djurbergs upplysta montrar illustrerar denna komplexitet.

 Djurberg formulerar denna paradox mellan det förvrängda och förtjusta i verket som har gett 

utställningen dess namn, Snakes knows its yoga. Temat om religiös hängivelse är tydlig i detta verk 

men det utgör också en berättelse om maktutövelse, lidelse och död. I filmen störs en yogi, en 

mediterande man, i sin meditation av att  en orm kryper fram till honom. Den slingrar sig runt 

honom, vaggar honom i en falsk trygghet för att  sedan slita honom i stycken. Mannen hypnotiseras 

upprepade gånger av ormen och försätts i vad som liknar ett utomkroppsligt tillstånd. I bakgrunden 

kommer en text upp som lyder ”You might as well be dead already”. Under denna lek mellan ormen 

och mannen, smekande och sönderslitande, uttrycker yogins ansikte olika känslor som irriterad, 

berusad, drömmande, skräckslagen. Slutbilden visar hans huvud omringad av ormen med ett leende 

på läpparna, men det ligger en tvetydighet i uttrycket där leendet är svårt  att  skilja från grimasen. En 

smärta så hemsk att  det skapar ett leende på den lidande personen, ett  accepterande av smärta och 

död? Det groteska i Djurbergs figurer inbjuder oss till att se och uppleva det som tycks motsäga sig 

vid första anblicken.
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 Det groteska är både skapande och kaos, ett koncept utan form. Det finns ett samband 

mellan konst och grotesk, och anatomi och dissektion. Djurbergs scenarier ter sig som en anatomisk 

teater, med mänskliga och djuriska kroppsdelar utställda för att betraktas. I dessa grottliknande 

platser som Djurbergs verk utspelar sig i, vänds insidan utåt och mörka hemligheter avslöjas när 

den kroppsliga grottan öppnas upp. Vad den öppna kroppen avslöjar är inte lika givet som begäret 

av att se och ta reda på, menar Russo.46 Detta är något som Kristeva jämför med moderns kropp och 

födelsen, ”en fasa att  se vid de omöjliga portarna till det osynliga”.47  Bilden av den groteska 

kroppen är precis det som är abjekt från den klassiska kanons estetik, ”the grotesque body is open, 

protruding, irregular, secreting, multiple, and changing”, skriver Mary Russo.48  Den groteska 

kroppen är inte separerad från resten av världen utan blandad med djur och objekt, menar Bakthin. 

Det groteska och överdrivna är ett viktigt element i Djurbergs verk och är ofta framträdande i den 

kvinnliga kroppen. Det groteska har kommit att förknippas fram för allt med kroppens lägre skikt, 

degradering, smuts, död och återfödelse. I Nathalie Djurbergs Cave kan vi ser hur det ursprungliga 

ordet grotto-esque, som betyder liten håla, framkallar bilden av en grotta som är mörk, invärtes och 

låg. Grottan som en kroppslig metafor har en tendens att likna den karnevaliska kvinnliga kroppen, 

menar Mary  Russo.49  I Cave befinner sig den kvinnliga kroppen bokstavligt talat i den groteska 

grottan, bland det jordiska och materiella. Russo menar att det finns något kusligt, en icke-

identifierbar likhet mellan kvinna och grotesk som framkallar en blandning av attraktion och 

avsmak. Bilden av den besynnerliga, monstruösa och deformerade kroppen är dubbel och Djurbergs 

sätt att använda sig av den groteska kroppen fungerar som något som stör vår uppfattning om det 

feminina. 

 Kristeva talar om abjektionen som tvetydig, något som också är tydligt i Djurbergs verk, 

som alltid har en dubbel funktion, de väcker både avsmak och skratt, hennes historier är både 

apokalyptiska och karnevalska. Det är tydligt att  abjektet  är den plats som Djurbergs imaginära 

värld går att finna. I Fasans makt hyllar Kristeva författaren Louis-Ferdinand Céline och hans 

skrivkonst som utforskar gränsupplösningens alla former; människans låghet, samhällets moraliska 

förfall, kroppars förruttnelseprocess, våld, död, förnedring. Ändå så är det ofta njutbart att läsa hans 

romaner, menar Kristeva. Jag upplever även detta i Djurbergs verk, där hon utforskar moraliska 
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gränser såväl som fysiska och mänskliga, något som man inte kan slita blicken ifrån. Berättelserna 

styrs av nödvändigheten att gå igenom abjektionen, ”vars intima sida är smärtan medan fasan är 

dess ansikte utåt”.50  Kristeva menar att smärtan är subjektets plats, ”där det särskiljer sig från 

kaos/.../den brinnande, outhärdliga gränsen mellan inuti och utanför, jag och annat.”51  Smärtan är 

den plats som Djurbergs dockor tvingas gå igenom för att utforska sina egna gränser och 

begränsningar.

4. Destruktiviteten i kreativiteten 

Hur skiljer sig Djurbergs sätt att låta dockor agera våld och smärta mot konstnärer som faktiskt 

skadar sig själv, exempelvis kroppskonstnärer som Marina Abramovic och Gina Pane? Amelia 

Jones menar att deras framförande av kroppslig smärta,

actively produce abjection, thursting suffering and leakage (blood, piss, mucus) into social visibility. These leaky bodies 

violently recorporealize the subjects of culture who spew, shit, piss and vomit their woundedness (as female, gay, 

sick).52

 Skillnaden är interaktionen med betraktaren. På ett sätt reagerar man som betraktare starkare på att 

på närhåll betrakta en verklig fasa, såväl skamkänslor som chockkänslor tar angrepp på betraktarens 

sensibilitet. Konstnären utmanar betraktaren i hur mycket denne står ut att se på.  Djurbergs 

historier är något utöver verkligheten, det är överdrivet och äckligt. Berättelserna syftar inte bara på 

verklig smärta utan spelar på undanträngda drömmar, tabun och fantasier som man annars inte talar 

om. Man får en känsla av obehag och ångest då våldsamheten och perversionerna bryter mot det 

oskyldiga, barnsliga uttrycket.  Samtidigt avdramatiseras våldet och låter även skrattat att få plats 

genom Djurbergs val av att arbeta med leranimation. Animation som filmteknik har en lång 

tradition av våld och komik, från serier som Tom & Jerry till South park och Celebrity deathmatch, 

där alla finner humor i lidandet. Djurbergs verk hamnar någonstans mellan gränserna till det 

humoristiska lidandet vi finner i animerade filmer och det klassiska lidandet i målningar som väcker 

fasa och skräck. Genom att använda sig av animeringens välbekanta språk avväpnas betraktarna och 

leder dem till en plats de har sett i drömmar men kanske var för rädda för att konfrontera på en 

medveten nivå.
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 Medan kroppskonstnärernas performanceverk kan ses som en tidstypisk reaktion mot 60- 

och 70-talets krig och våld mot minoriteter, hävdar Germano Celant att Nathalie Djurbergs konst 

förhåller sig till en visuell konst som rör sig allt mer mot ett mer immateriellt tillstånd, där 

betraktaren inte tillåts involvera sig fysiskt.53 Med den digitala tekniken har uttrycket blivit mer 

opersonligt och platt och förlorat sin individualitet. Genom att dra ned det teknologiska till en lägre 

nivå och involvera sig själv i en värld av kött och blod, sex och död, grymhet och våld, återför 

Djurberg livskraften i verken. Hennes verk utmanar tanken om konst som en abstrakt, konceptuell 

process och ger den en kropp, kött och vikt.  Nathalie Djurberg värld är ett fönster som ramar in en 

scen, en mörk avgrund där köttsliga och sexuella ting, förödmjukande och skamfyllda, kommer 

samman i verk som The necessity of loss, Florentin, Cave och Turn into me, som vi har sett på olika 

sätt visar relationer med underkastelse, animalism och satir. 

	
 Elaine Scarry hävdar att fysisk smärta inte bara motstår språket utan aktivt förstör det. 

Smärta tar bort alla andra uppfattningar av världen och dödar språket, vår möjlighet att nå ut  till 

andra. Kanske är det just  därför Djurbergs verk inte drivs av några dialoger. Tortyren i hennes verk 

vållar kroppslig smärta samtidigt  som det dekonstruerar offrets röst, genom att gradvis reducera 

offret till ett tillstånd där de inte kan prata, uppleva eller föreställa någon annan verklighet än deras 

smärta. Smärta har inget refererande innehåll, menar Scarry, och det är just därför att den inte har 

något objekt  som den motstår objektifiering av språket.54 Smärtans språk talas ofta av dem som inte 

i själva lider utan talar å andras vägnar. Scarry hävdar dock att människan kan förflytta sig från 

smärtan genom att skapa en värld av objekt, på så sätt kan smärta istället leda till skapelse. På detta 

sätt kan man hävda att Djurberg har skapat sig en värld med figurer och attribut  som ett  sätt att 

benämna smärtan och dissekera dess beståndsdelar, men samtidigt förflytta sig från den. Det går 

djupare än språket, det är något för-språkligt. Hennes verk kretsar kring inre psykologiska 

konflikter som man inte alltid kan verbalisera eller göra synliga, på detta sätt fyller Djurbergs verk 

en funktion.

	
 Nathalie Djurberg menar att det intressanta ligger i konflikten mellan begäret att göra 

hemska saker och att vara skräckslagen för att  vara ond.55  För att förstå detta begär i skapandet 

jämför konsthistorikern Arnold Hauser det med barnets tecknande som ett sätt att få makt över 

figurerna, ett sätt att vara god eller ond. ”Art is a means of taking possesion of things by violence as 
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well out of care or desire for their preservation”, menar Hauser och tänker sig konsten som ett sätt 

att  bemästra ett skrämmande kaos. 56  Hauser talar om destruktion-restitution, en teori som 

uppmärksammar elementet av destruktion i konstnärlig kreativitet, enligt vilken all konst, så väl 

som klassisk som anti-klassisk, ”is connected in a way with agressive or sadistic impulses”.57 Vare 

sig man delar synen på att all konst består av aggressioner mot världen, att vårt begär för skönhet 

kommer från smärtan orsakad av våra destruktiva impulser, menar Hauser att ”there kan be no 

doubt that art is, above all, a means to conquer chaos”.58 Konst blir ett sätt för människan att råda 

över det obegripliga och omänskliga i världen. Även Julia Kristeva understryker att det finns en 

nödvändig relation till destruktivitet och psykos i den skapande verksamheten, ”allt för att  öka våra 

möjligheter att leva med det inre mörker”, vilket för Kristeva är den talande människans lott. 59

	
 Vi kan använda detta för att belysa varför det finns stor dragningskraft i att använda smärta 

och våld i konstnärliga uttryck, som i Nathalie Djurbergs verk. De destruktiva maktspelen i 

Djurbergs filmer blir ett sätt  att hantera verkligheten, flytta in den i studion och ändra den. Dockan i 

sig manifesterar en kropp som blir någon annans verktyg, en person som tas i besittning, i någon 

annans våld. Dockornas destruktion är som en del av en sadistisk process där konstnären ständigt 

förstör karaktärerna för att kunna skapa på nytt. Att arbeta konstnärligt på detta kan del ses som ett 

utlopp för aggressiva impulser, att frigöra en drivkraft som måste förvränga och förstöra, och å 

andra sidan en utväg mot livets operfekta och fragmentariska natur, en protest mot dess mörker, 

dess brist på mening. Djurberg förklarar att hon ser sina verk både är ett sätt att utöva makt och att 

ventilera mina aggressioner, ”until they transform and become something else, neither aggression 

nor power”.60 Denna transformation till ”någonting annat”, något utöver blotta sadismen, går 

återigen tillbaka till synen på konst där smärta förbinds med hänförelse och upphöjdhet. Edmund 

Burke hävdar att allt  som på något vis väcker tankar på smärta och fasa, eller som verkar på samma 

vis som skräcken, är en källa till det sublima. Smärta, ångest och plåga kan framkalla det sublima, 

hävdar Burke, att något är ”fult” utesluter inte heller det sublima. Kristeva menar att abjektet 

används för att testa gränserna, konstnärens uppgift  är inte längre att  sublimera abjektet, att upphöja 

det, men att  utforska abjektet, att utgrunda den ursprungliga bortträngningen, en uppgift som vi kan 
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se att även Djurberg tagit an i hennes utforskande över mänskligt beteende och mörka avgrunder i 

det mänskliga medvetandet.

5. Pervers eller konstnärlig?

Företeelser som i verkligheten skulle vara upprörande, är källan till ett stark och djupt välbehag 

inom konsten, poängterar Edmund Burke. Vad betyder det när smärta och våldsamma övergrepp 

presenteras som konstverk? Det sköna är inte längre ett kriterium för vad vi värderar som god konst 

idag, numera delar det plats med det fula och hemska. Konst, framför allt den moderna litteraturen, 

är den enda psykiska form som kan inhysa abjektet utan att stöta bort det, hävdar Julia Kristeva.61 

Hos den abjekta konsten ser hon en ”pervertering av språket”, där tematiken domineras av döden 

istället för återfödelsen, tvetydigheten dominerar logiken istället för dialogen.62  Pervertering 

behöver inte bara betyda något sjukt och abnormt. Det latinska verbet perverto kan även förstås 

som någonting omkullkastande, upp  och nervänt och fördärvat. Nathalie Djurbergs verk är i den 

meningen ett exempel på en upp  och nervänd värld, som kastar om alla normer och regler för vad 

som är gott  och ont. Hennes animerade berättelser visar oss att  abjektet även kan finnas i samtida 

konst lika mycket som i den moderna litteraturen. Även om det litterära språket inte är närvarande, 

förutom i pratbubblorna, i hennes verk så är bildspråket desto mer talande. Kraften i Djurbergs 

konst består i en obeveklig utmaning av symboliska strukturer. Djurbergs konst skapas som en 

konstant kamp mot samhällets normer och gränser, där subjektets sanning kan hittas i samhällets 

sjukligheter, svaga punkter och gränssituationer. Kristeva menar att ett  överskridande i konstnärliga 

uttryck kan fungera som en katarsis-effekt på subjektet genom att de representerar dennes kamp 

med det symboliskas sönderfall. Med andra ord är det möjligt att genom konsten och fantasins makt 

kringgå smärtan och därmed översätta och omvandla den. 63

	
 Med hjälp av Kristevas tankar kan vi nu närma oss och förstå varför vi fascineras så mycket 

av smärtans uttryck och varför konstnärer som Djurberg sysselsätter sig med teman som våld, 

smärta och det äckliga; det  är en nödvändighet i den skapande verksamheten, sadismen och 

destruktiviteten blir ett  sätt  att råda över det obegripliga i världen och rena vårt egna inre mörker. 

Om vi avfärdar våldsamma händelser avfärdar vi även möjligheten till att  förstå dessa. Georges 

Bataille kräver att vi integrerar brott och perversion med den mänskliga helheten, att vi vägrar 
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lämna dem utanför. Att förkasta underbygger endast våldet då vi avstår från någon kontakt  med det. 

Därför är det viktigt att konstnärer som Djurberg väljer att belysa frågor om människans mörka 

avgrunder, sexuellt våld och övergrepp. Teman som våld och det groteska är inte nödvändigtvis ett 

fönster till det undermedvetna, men det kan låter oss ana något som annars inte är påtagligt, en 

annan verklighet.

 

Sammanfattning

Uppsatsens syfte har varit att utforska vilken roll smärta och våld spelar i Nathalie Djurbergs konst, 

och har gjorts genom en analys av konstnärens verk och fyra återkommande teman i dessa. De olika 

teman som jag utgick ifrån var fascinationen för våld och sex, offer och förövare, gränserna mellan 

människa och djur, och ambivalensen i det groteska. I min analys av Djurbergs verk använde två 

nyckelbegrepp: abjekt och grotesk. Dessa begrepp  integrerades med konstnärens verk för att kunna 

greppa fascinationen för och betydelsen av det smärtsamma, äckliga och destruktiva i 

leranimationerna. Med hjälp av Georges Bataille och Julia Kristevas teorier om det motbjudande 

och det  smärtsamma går det att  förstå hur något så destruktivt som smärta kan leda till både extas 

och skapelse som hos Djurbergs konst. De låter oss även förstå varför det är viktigt med en konst 

som arbetar utifrån ett sönderdelande av människans grunddelar och drifter, något som 

representeras i Djurbergs verk med lerfigurer som ständigt förstörs och återuppbyggs. Begreppet 

belyste Djurbergs sätt att uttrycka sig; besattheten av avfall och äckel, och sökande efter det som 

bryter mot gränser och regler, som stör en ordning. Både det groteska och abjekta visade på den 

märkbara tvetydigheten i Djurbergs historier och figurer som både visar sig apokalyptiska och 

karnevalska, de väcker både avsmak och skratt, är på en och samma gång extatiskt och outhärdligt 

att  titta på. Smärtan är den plats som Djurbergs dockor tvingas gå igenom för att utforska sina egna 

gränser och begränsningar. Djurbergs verk fyller en viktig funktion då de kretsar kring inre 

psykologiska konflikter som man inte alltid kan verbaliseras eller göra synliga, och de låter oss ana 

något annat än det samhället  och moralen upprättat, något som vi annars är rädda för att konfrontera 

på en medveten nivå.

26



Källor

Bataille, Georges, Litteraturen och det onda, Stockholm, 1996 (1957)

Botting, Fred/Wilson, Scott, Bataille: A Critical Reader, New York, 1997

Burke, Edmund, Filosofisk undersökning om ursprunget till våra begrepp om det Sublima och det 
Sköna, Stockholm, 1995 (1757)

Foster, Hal, ”Obscene, Abject, Traumatic”, The MIT Press, oktober vol.78, 1996

Franzén, Carin, Att översätta känslan, Stockholm, 1995

Hauser, Arnold, The Philosophy of Art History, Cleveland, 1963 (1958)

Johannisson, Karin, Kroppens tunna skal, Göteborg, 2001 (1997)

Jones, Amelia, ”Survey: Body, Splits”, Tracey Warr, The Artists’ Body, London, 2000

Kristeva, Julia, Fasans makt: en essä om abjektionen, Göteborg, 1991(1980)

Nelson, Robert S./Shiff, Richard, Critical Terms for Art History, Chicago, 2003 (1996)

Noys, Benjamin, Georges Bataille: A Critical Introduction, London, 2000

Scarry, Elaine, The Body in Pain, Oxford, 1986

Sjöholm, Cecilia, Kristeva and the Political, London/New York, 2005

Sontag, Susan, Att se andras lidande, Stockholm, 2004

Spivey, Nigel, Enduring creation: Art, Pain and Fortitude, California, 2001

Russo, Mary, The Female Grotesque, New York/London, 1995

Nathalie Djurberg. Turn into me., utställningskatalog. Fondazione Prada, Milano, 2008

Nathalie Djurberg with music by Hans Berg. Snakes knows it’s Yoga, utställningskatalog. 

Kestnergeshellschaft, Hanover,  2010, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2011

Ali Subotnick, ”Nathalie Djurberg: Naughty by  nature”, Flash Art, vol.XXXIX, no.251, nov-dec 

2006

Dodie Kazanjian, ”Wicked Fairy Tales”, Vouge, november 2008

Malin Ullgren, ”Natalie Djurberg”, Dagens Nyheters webb, <http://www.dn.se/kultur-noje/konst-

form/nathalie-djurberg> publicerad 080204

Bilder

27

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/nathalie-djurberg
http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/nathalie-djurberg
http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/nathalie-djurberg
http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/nathalie-djurberg
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