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1.0 Inledning 

En bästa vän, ett klädesplagg eller mat på tallriken. Djur kan betyda många olika saker för oss. 

Vi har ofta starka känslor kring djur och ibland krockar dessa känslor med våra levnadssätt. 

Djur ska helst inte fara illa, så länge vi inte är i behov utav djurets kött eller hud. 

Avklippta möss som fingerdockor, katthuvuden placerade på vaser, diverse djurögon i 

mitten av blommor som ett slags iakttagande stilleben. Nathalia Edenmont använder sig 

nästan uteslutande av döda djur och djurdelar i sin konst och självklart upprör detta många.  

Tio mixrar monteras upp varav alla inkopplas i eluttaget för att sedan fyllas med vatten och 

varsin guldfisk. Vad händer när åskådaren ställs inför ett val? Marco Evaristti gav i sitt verk, 

Helena, åskådarna makten att avgöra guldfiskarnas öde. Guillermo Vargas valde att ställa ut 

en gatuhund som ett verk. Fastbunden i väggen, utan mat och vatten tvingades denna hund stå 

i ett galleri. På väggen mitt emot hunden stod även titeln på verket, Eres lo que lees, skrivet i 

hundkex. 

Det finns många exempel på verk där konstnärer valt att döda djur i konstens namn, men det 

är just dessa tre verk som jag har valt att undersöka i min uppsats. 

 

1.1 Syfte 

Jag vill undersöka varför döda djur används i konsten och varför just Nathalia Edenmont, 

Marco Evaristti och Guillermo Vargas har valt att använda dem i sina verk. Var det endast i 

syfte att provocera för att kunna få medial uppmärksamhet eller fanns det ett annat motiv 

bakom användandet av döda djur? 

Vad symboliserar djuren och vad betyder djurets död? Vad blev reaktionerna på just dessa 

verk? När dödandet eller plågandet utav djur sker i konstens rum verkar människor bli mer 

upprörda än när det sker någon annanstans, till exempel i slakthus. Varför upprör och 

provocerar konst med döda djur oss så mycket?  

Jag vill också diskutera vår, som jag anser, ambivalenta relation till djuren och ta reda på vad 

djuren betyder för oss i konsten. 

 

1.2 Material 

Jag har min utgångspunkt i tre olika verk. Star av Nathalia Edenmont, Helena av Marco 

Evaristti och Eres lo que lees, utförd av Guillermo Vargas. Verket Star är ett fotografi, 

Helena och Eres lo que lees fungerar som en installation. Materialet som jag har använt mig 

av är främst böcker och artiklar. Jag använder mig utav artiklar för att jag inte hittat någon 

relevant forskning om de tre utvalda konstnärerna men de är alla omskrivna i massmedia. 
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Vissa artiklar kommer från svensk dagspress och kvällstidningar, som t.ex. artikeln ”Nathalia 

gör konst på liv och död” som trycktes i Östermalmsnytt, en lokaltidning för Östermalm, 

111008.1 Jag har även funnit en del utländska artiklar som exempelvis en artikel om 

Guillermo Vargas i den brittiska tidningen The Guardian.2 De flesta av de utländska och även 

några svenska har jag funnit på internet. 

Jag är medveten om att källor på internet inte alltid är pålitliga men försöker att samla den 

information som jag anser nödvändig för uppsatsen och förklarar när jag tycker att en källa 

har brister.  

Jag har även använt intervjuer, en med Nathalia Edenmont i Expressen3 och en med 

Guillermo Vargas för den colombianska tidskriften El Tiempo.4 Jag använder intervjuerna 

eftersom det ger en inblick i konstnärernas egen bild av verken och inte bara andra 

människors teorier. Det är viktigt att konstnärernas egna uttalanden kommer fram eftersom 

jag på så vis får reda på varför de har valt att agera som de gjort i sina verk. 

Eftersom många av verken blivit omskriva i dagspress är det viktigt för mig att ta med dessa 

artiklar eftersom de i viss mån återspeglar allmänhetens reaktioner och även i vissa fall är en 

av anledningarna till varför dessa verk existerar. Jag har funnit att vissa av verken faktiskt är 

en direkt ifrågasättning av massmedias metoder.  

Jag har tyvärr inte funnit några recensioner ur konstpress mer än de recensioner jag funnit om 

Nathalia Edenmont i hennes utställningskataloger. Wetterling Gallery gav mig även 

pressmeddelandet ifrån Still Life, 2003. 

 

1.3 Metod 

Genom olika böcker, främst Steve Bakers Picturing the beast och The postmodern animal, 

kommer jag att redogöra för hur och varför man avbildar djur i konsten.5 Med denna 

information som utgångspunkt kommer jag att analysera de tre olika verk som jag har valt, 

Star av Nathalia Edenmont, Helena av Marco Evaristti och Eres lo que lees utav Guillermo 

Vargas ”Habacuc”. Lucia Impellusos bok Nature & It’s Symbols hjälper mig även att ta reda 

på vad djur representerar i konst.6 Genom en bildanalys av Edenmonts verk kommer jag att 

                                                
1 Elina Lundberg, ”Nathalia gör konst på liv och död”, Östermalmsnytt, 111008. 
2 Gerard Couzens, ”Outrage at ’starvation’ of a stray dog for art”, The Guardian, 080330. 
3 Nathalia Edenmont, ”Nathalia Edenmont försvarar sina fotografier: Därför dödar jag djur för konsten”, 
Expressen, 031212. 
4 El Tiempo, ”Responde artista Habacuc Guillermo Vargas, quien exhibió atado, sin agua ni alimento, a un 
perro”, 080426 
5 Steve Baker, Picturing the Beast, Animals, identity and representation,, Manchester 1993 och Steve Baker, The 
postmodern Animal, London 2000. 
6 Lucia Impelluso, Nature & It’s Symbols, Milano, 2003. 
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kunna svara på varför hon valt att använda sig av döda djur. Jag använder uttalanden av 

konstnären från olika dagstidningar. Dessa anser jag är viktiga för att komma till kärnan om 

varför hon valt att använda döda djur i sina verk och även för att lära mig mer om 

allmänhetens reaktioner på Edenmonts verk. Jag kommer också att använda mig av 

utställningskataloger från Edenmonts utställningar och Nathalia Edenmonts samlingsbok 

Eternal, 2011.7 Dessa ger mig en mer fördjupad bild och större kunskap om Edenmont som 

person och om hennes konstnärskap. 

Jag har funnit en intervju med Guillermo Vargas som jag kommer att använda mig utav. För 

mig är det viktigt att Vargas egen röst blir hörd eftersom jag annars inte har funnit särskilt 

mycket bakgrundshistoria om honom. 

Under min analys av Evaristtis verk, Helena och Vargas verk Eres lo que lees, kommer jag att 

använda mig utav olika artiklar för att kunna fånga reaktionerna som verket fick. Detta är det 

enda materialet som jag har funnit om utställningarna av verken. Jag känner att det är viktigt 

att visa hur människor reagerade på verken eftersom jag där kan svara på varför dödade djur i 

konsten upprör och provocerar så mycket.  

All information som jag har om Guillermo Vargas verk har jag tagit från olika artiklar på 

internet, bl.a. en från den brittiska tidningen The Guardians hemsida.8 Jag kommer att ta all 

information om hur verken ställdes ut för att sedan analysera dessa, del för del eftersom det 

innehåller många olika komponenter. Vissa av artiklarna jag använt mig av är på spanska som 

jag har fått hjälp att översätta. Jag kommer utifrån dessa artiklar att förklara vilka reaktioner 

verket Eres lo que lees har fått och även hur det utfördes. I min resonerande slutsats kommer 

jag att binda ihop den information som jag fått ut av mina analyser samt den litteratur och de 

texter jag läst och argumentera kring det jag har kommit fram till. Här kommer jag att ha 

mycket hjälp utav Anthony Julius bok Transgressions – The Offences of Art, som behandlar 

just provocerande och chockerande konst.9 Även Peter Bürger kommer kunna hjälpa mig i 

min resonerande slutsats genom Bürgers bok Theory of the Avant-Garde.10 De ger mig en 

insyn i den provocerande konstens historia och även referenser till andra verk som kan ha 

vissa likheter med de verk som jag analyserar. Även boken The postmodern Animal av Steve 

Baker kommer jag att använda i min resonerande slutsats.11 Den boken innehåller många 

                                                
7 Nathalia Edenmont, Eternal, Malmö, 2010. 
8 Gerard Couzens, “Outrage at ‘starvation’ of a stray dog for art”, The Guardian, 080330. 
9 Anthony Julius, Transgressions -  The Offences of Art, London, 2002. 
10 Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minnesota, 1984. 
11 Steve Baker, The postmodern animal, London, 2000. 
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andra konstnärer som valt att använda både levande och döda djur som material och analyser 

om varför de gjort så. 

Dessa tre verk som jag har valt att analysera i min uppsats har jag valt för att de alla skiljer sig 

ifrån varandra men har ändå det döda djuret gemensamt. Edenmont dödar djuren för egen 

hand hemma i sin lägenhet, Evaristti överlåter dödandet till sina betraktare och dog någonsin 

Vargas hund? 

Konstnärerna är dessutom samtida och har alla varit verksamma under 2000-talet, men de 

kommer från olika länder och har olika bakgrund vilket ger en intressant ingång i analysen av 

de enskilda verken.  

 

1.4 Forskningsläge 

Det finns mycket forskning kring djur i konsten. Jag kommer t.ex. att använda mig till en stor 

del av Steve Bakers böcker. Baker har bl.a. skrivit boken ”Picturing the Beast, Animals, 

Identity and representation” där han talar om hur djur har används i bildspråket, särskilt 

under de två världskrigen i propagandabilder och politiska bilder. Han säger att bilden av 

djuret är problematisk och tvetydig. Å ena sidan kan djuret representera positiva och 

beundransvärda egenskaper så som mod och styrka, men djur kan även symbolisera det vilda 

och okontrollerade. Kenneth Clark har skrivit en bok om djuren i konsten, Djuren och 

människan, där han tar upp olika exempel på hur djuren avbildats både historiskt och 

symboliskt.12 

Den forskning jag funnit som behandlat döda djur i konsten har främst handlat om stilleben, 

till exempel Bertil Rapps avhandling Djur och Stilleben i Karolinskt måleri från 1951.13 Han 

har gjort en översikt över det Karolinska måleriet vid 1600-talets senare hälft med betoning på 

djuren i bilderna. Han beskriver alltså jaktbilder, målningar med hundar och diverse stilleben. 

Denna forskning har jag dock inte använt eftersom den aldrig talar om det döda djuret i sig 

utan mest diskuterar hur vår svenska kung under 1600-talet var mycket förtjust i djur och av 

den anledningen lät sina hovmålare avbilda djur. Detta är inget som är relevant för min 

uppsats. 

Under 2003 pågick en utställning på National museum som handlade om jaktmotiv i konsten14 

I katalogen finns flera olika texter med utgångspunkt i jakten. 

                                                
12 Kenneth Clark, Djuren och Människan, London, 1977. 
13 Bertil Rapp, Djur och Stilleben i Karolinskt måleri, 1951. 
14 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003. 
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Peter Singer är en australiensisk filosof och professor som skrivit boken Djurens frigörelse, 

1975. I boken beskriver Singer på vilka sätt vi använder oss utav djur och varför vi anser oss 

mer värdefulla än djur. Jag kommer främst att använda mig av hans teorier om vårt tänkande 

kring djur och hur vi anser oss vara fullbordade varelser medan djuren är ofullbordade och 

därför anser oss ha en biologisk rättighet att utöva vår makt över dem samt behandla dem som 

enkla ting avsedda för våra mänskliga behov. Dessa teorier kommer jag dels att använda mig 

av för att kunna svara på varför djuret har den status det har i samhället, men även för att 

kunna ifrågasätta de etiska och moraliska perspektiven som dessa verk innefattar. 

Dessvärre har jag inte hittat någon relevant forskning kring mina tre valda verk och dess 

skapare men jag har använt mig av Nathalia Edenmonts utställningskataloger där jag hittat 

mycket information om verken och olika artiklar i tidningar eller på internet. Jag har även 

nyttjat ett fåtal recensioner av Edenmonts verk. 

 

1.5 Teori 

Jag kommer att använda mig av Steve Bakers teorier om hur vi använder oss utav djur i 

konsten. Genom Bakers teorier om vad djur representerar och i vilket syfte kommer jag att 

kunna förstå varför vi väljer att avbilda djur och kan på så sätt också närma mig syftet i de tre 

verken jag ska analysera. Jag kommer att kunna applicera hans teorier om vad djur 

symboliserar i konst på de tre verk som jag har valt för min uppsats. 

Jag kommer även använda Anthony Julius teorier om provocerande och uppseendeväckande 

konst på de verk som jag analyserar och även i den resonerande slutsatsen. Eftersom Julius 

teorier behandlar provocerande konst och alla mina tre verk, samt även andra verk 

innehållandes döda djur, har väckt stor provokation bland betraktarna, kommer hans teori att 

kunna hjälpa mig att förstå varför viss konst provocerar. Genom Julius teorier kommer jag att 

kunna svara på varför de döda djuren provocerar och varför konstnärerna valt att använda sig 

av de dem som material i sin konst. 

 

2.0 Historisk bakgrund 

Jag vill börja med att diskutera begreppet djur eftersom vi människor inte ser oss själva som 

djur utan snarare anser att vi är motsatsen till djur. Egentligen är vi däggdjur, precis som 

chimpansen, grisen, råttan och valen, för att nämna några exempel. Kanske är det för att 

kunna rättfärdiga dödandet utav djur i födosyfte och kanske är det för att vi inte vill förknippa 

människan med djuret, som drivs utav sina instinkter, som vi medvetet väljer att kalla oss för 

människor och övriga arter för djur. I Steve Bakers bok Picturing the Beast, Animals, identity 
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and representation, uttrycker Barbara Noske det som att vi vill dra en tydlig gräns mellan 

människa och övriga arter för att kunna bevara människans unikhet.15 Hon säger att vi 

uppfattar oss själva som mästarna över kulturen medan alla andra varelser tillhör naturen. 

Adorno menar dock att konsten är ett sätt för oss att uttrycka den undanträngda naturen inom 

oss.16 Alltså att vi dagligen pressar undan det instängda djuret inom oss men i konsten får 

detta djur rum att andas och uttrycker vår sanna natur. I Bakers bok finns även en illustration 

från en fransk bok med politiska karikatyrer. Där förklarar en varelse som ser ut som en 

blandning av diverse olika djur att ”/../Cousteau himself says that ’the observation of animals 

is an inexhaustible source for the understanding of human nature…’”.17 Genom att undersöka 

naturen undersöker vi egentligen oss själva. Vi använder oss av de arter som vi påstår oss inte 

ha något släktskap med, djuren, för att kunna symbolisera våra egna känslor och tankar i 

konsten. Det är intressant att vi tar avstånd från att kallas djur men ändå använder oss av dem 

för att förmedla våra känslor i konsten. 

Även jag kommer att i denna uppsats att referera till alla varelser utanför det mänskliga släktet 

som djur, för att kunna hålla isär oss från de övriga djuren. Jag kommer att referera till ”oss” 

som människan. 

 

Vi har ända sedan samhällets begynnelse haft djuren nära oss. Vi har alltid varit beroende av 

djuret som föda, arbetskraft och som handelsvara. Lika länge som vi har varit beroende av 

djuren har vi också valt att avbilda dem. Allt ifrån grottmålningar, konst i det antika Grekland 

till dagens kattvideos på Youtube. Men i konsten har djuret kommit att bli något mer än bara 

ett djur, det har blivit en symbol för olika egenskaper. En bild på ett lejon kan exempelvis 

symbolisera mod och styrka och en bild på ett lamm kan ofta symbolisera tro och fromhet. 

Den kulturella konstruktionen av djur används som metaforer på två väldigt olika sätt. Vissa 

djur kan bli idealiserade och stå som modeller för ordning och moral i till exempel fabler och 

myter där de har olika motiv, värden och moral och där det plötsligt blir väldigt svårt att 

lyckas urskilja skillnaderna mellan djur och människa.18 Men ibland kan även djuren bli 

representerade som monstret, odjuret, ”det andra”. Vi ser exempelvis idag på hunden som en 

kär vän och en trofast följeslagare, men faktum är att i tidig biblisk- och asiatisk konst 

                                                
15 Steve Baker, Picturing the Beast, Animals, identity and representation, Manchester, 1993. s. 79. 
16 Camilla Flodin, Att uttrycka det undantränga, Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, Munkedal, 
2009. s. 94. 
17 Baker, 1993. s. 82. 
18 Richard Tappers ord ur Steve Bakers bok, Picturing the Beast, Animals, identity and representation, 
Manchester , 1993, s. 83. 
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brukade hunden symbolisera prostituerade, trollkarlar (onda sådana) och ansågs vara ett 

rovdjur och ibland även en asätande tjuv.19 

Djur kan alltså också betyda det ociviliserade, vilda och okontrollerade.20 Om man 

kallar en person för ett djur är det inte en positiv benämning utan snarare tvärt om, att man är 

odräglig, inte kan bete sig eller inte följer samhällets normer. Djuret är inte längre ett djur i 

konsten utan har förvandlats till en symbol. Vi applicerar egenskaper på olika djur som vi 

anser vara djurets egna, som t.ex. lejonets mod, men som egentligen är mänskliga egenskaper 

och känslor för att på bästa sätt kunna representera dessa former av egenskaper i vår konst.  

Det finns många exempel på konstnärer som använt sig utav djur i sin konst. Jannis Kounellis 

ställde ut tolv levande hästar, fastbundna i väggarna, 1969 på Galleria L’Attico i Rom i sitt 

verk, Horses.21 Även i Joseph Beuys verk, Coyote: I like America and America likes me, från 

1974, användes levande djur som konst. Under en veckas långt performance på René Block 

Gallery i New York levde Beuys tillsammans med en prärievarg på galleriet. Detta skulle vara 

en kommentar och ett utforskande utav Nordamerikas komplicerade relation till sina 

urinvånare.22  

 

2.1 Det döda djuret 

Lika länge som vi har jagat djur har vi också valt att avbilda döda djur. Jaktbilder är ett av de 

vanligast förekommande motiven i konsthistorien ända från grottmåleriet fram till idag.23 Allt 

sedan antiken har adelsmän valt att pryda sina hem med olika avbildningar av jaktsällskap och 

jakttroféer. Det var endast adeln som sysslade med jakt, fram till 1650 då även borgerligheten 

fick börja jaga.24 Jaktstilleben har sina rötter i antiken och enligt Plinius d.ä. ska de ha 

existerat redan 400 år f.Kr. då de främst handlade om stilleben innehållandes olika frukter och 

grönsaker och döda fåglar så som ripor.25 Inga utav dessa avbildningar finns kvar idag men 

Romarna var duktiga på att kopiera Grekerna och dessa kopior kan vi se på idag. På 1600-

talet blev det vanligt att jaktstilleben målades som ett slags ”trompe l’œil”, ett sätt att lura ögat. 

Där avbildades både jaktbyte och föremål som hängde samman med jakten på en krok med en 

neutral bakgrund, helst brädor med ådringar och kvisthål i så att det skulle se ut som om bytet 

                                                
19 Lucia Impelluso, Nature & it’s symbols, Milano, 2003, s. 203. 
20 Steve Baker, Picturing the Beast, Animals, identity and representation. Mancherster, 1993, s. 89. 
21 Steve Baker, The Postmodern Animal, London, 2000, s. 79. 
22 Baker, 2000, s. 44. 
23 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, s. 50. 
24 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, s. 50 
och 51. 
25 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, s. 51. 
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hängde på en krok på väggen och inte i en tavla.26 Man skulle alltså få åskådaren att tro att 

motivet i målningen var verkligt och inte en målad bild. 

I Barockens stilleben möttes två olika sorters bildmotiv, köksmotiv och marknadsstilleben.27 

Det blev då stora stilleben överfyllda med mat av olika slag samt kökstillbehör så som grytor, 

pannor och knivar placerat i ett kök eller på ett köttstånd på en marknad. Ofta var 

marknadsscenerna väldigt rika på kött så som korvar, skinkor och hela kohuvuden. Ett känt 

stilleben från denna tid är Frans Snyders Stilleben med villebråd, ca:1630-50. I denna målning 

ser vi ett stort bord med en död hjort, en häger, en hummer och ett vildsvin bland olika frukter 

och grönsaker så som kronärtskockor och vindruvor. På bilden finns det även tre levande 

varelser, en vinthund, en grå papegoja samt en apa. De levande djuren skapar en rörelse och 

spänning i bilden och får en att ana ett budskap. Apor har tidigare betraktats som lastbara och 

syndfulla djur och användes ofta i konsten för att skildra mänskliga svagheter.28 Apan i denna 

målning är fastkedjad vid väggen, man skulle alltså kunna anta att djuret ska symbolisera en 

av de sju dödssynderna – frosseriet.29 Eftersom apan är omgiven utav mängder av mat men 

inte verkar bry sig om kedjorna som håller denne fast kan det vara så att fångenskapen i 

synden inte är något besvär för apan, han föredrar alltså maten framför friheten och på så sätt 

även synden före Guds frälsning.30 

Det finns även exempel på jaktscener så tidigt som i Egyptisk konst, t.ex. en solfjäder i 

guld eller mässing som tidigare varit prydd med strutsfjädrar, funnen i Tutankhamuns 

gravtämpel. Detta föremål är från ca: 1370-1352 f.Kr. och bär en ingraverad bild som visar en 

jaktscen där Tutankhamun själv jagar strutsen vars vingar snart skall pryda solfjädern som 

kommer att fläkta faraon.31 Jag tror att dessa jaktbilder har som syfte att visa människans 

makt och överlägsenhet gentemot djuren och naturen. Att vi är starka och intelligenta nog att 

kunna jaga och döda ett vilt djur och bemästra naturen. Enligt den antike författaren och 

militären Xenofon var jakt en utmärkt syssla för unga män för att det fostrade goda krigare 

med ädla tankar, ord och handlingar.32 Jakt var alltså inte någon enkel handling utan tränade 

de som skulle bli exemplariska samhällsmedborgare. Till skillnad från idag så var alltså jakten 

nödvändig i samhället för födans och klädernas skull och som uppfostran. 

                                                
26 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, s. 52. 
27 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, s. 53. 
28 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, s. 56. 
29 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, sid. 56. 
30 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, sid. 56. 
31 Tamsin Pickeral, The Dog, 5000 years of the Dog in Art, London, 2008, sid. 33. 
32 Jakten, Konstnärens motiv – Jägarens mål, uts. kat. Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö slott, 2003, sid. 50. 
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Jag tror även bilderna av döda djur i stilleben fungerade som ett slags memento mori, en 

påminnelse om döden. Stilleben heter även på franska ”nature morte”, den döda naturen. De 

döda djuren i avbildningarna ska påminna människan om hennes egen dödlighet, att döden 

inte skonar någon, varken människa eller djur. 

Även i modern tid finns det ett flertal konstnärer som valt att använda sig av döda djur i 

sin konst. Damien Hirst är en utav dem, han valde t.ex. att placera en död tigerhaj i en 

glasmonter fylld med formalinsyra i sitt verk, The Physical Impossibility of Death in the Mind 

of Someone Living, 1991. Både Mark Dion, Angela Singer och Robert Rauchenberg har valt 

att arbeta med uppstoppade djur i sina verk. Mark Dion i sitt verk, Tar and Featers, 1996, 

bestående av ett dött, väldigt avskalat träd utan löv med diverse upphängda uppstoppade djur i 

det, t.ex. en katt och en groda. 

Angela Singer tar uppstoppade djur och pryder dem med glaspärlor, glasdiamanter, plast- och 

porslinsblommor och olika romantiska och färgglada detaljer som i hennes verk, Hedge Row, 

2010, där hon prytt en uppstoppad rävs bakre del med porslins- och bronsblommor och blad. 

Kanske är det ett sätt att göra döden mer tilldragande och vacker. Tillsist har vi Rauchenbergs 

verk, Monogram, 1955-9, bestående av en uppstoppad get med ett bildäck runt magen, 

ståendes på ett collage utav olika bilder med målarfärg över ansiktet. Även Kounellis vars 

verk, Horses, jag berättade om tidigare har använt sig utav döda djur. Detta verk har en stark 

koppling till det tjugo år äldre verket Horses då detta verk, Untitled, 1989, består utav rader 

av kadaver, hängandes från järnstänger längst väggarna på galleriet Espai Poblenou i 

Barcelona.33 

Det är dock inte utan motstånd som konstnärer i dagens samhälle använder sig utav döda djur 

i sina konstverk. Döda djur verkar vara något som provocerar människan väldigt mycket 

samtidigt som det har varit vår föda sedan människans begynnelse. Vi tål inte längre se döda 

djur avbildas, som jag tidigare nämnt har de ju existerat i konsten sedan grottmålningarnas tid. 

 

3.0 Nathalia Edenmont 

Nathalia Edenmont är föddes 1970 och är uppvuxen i Jalta i det forna Sovjetunionen, dagens 

Ukraina.34 När Edenmont var tolv år gammal dog hennes far och vid fjorton års ålder blev 

hennes mor mördad. Edenmont stod då helt själv utan någon familj eller släkt som kunde 

hjälpa henne, tills en kvinnlig vaktmästare på konstskolan där Edenmont studerade på valde 

att ta hand om henne. År 1991 emigrerade Edenmont till Sverige och började efter några år att 

                                                
33 Baker, 2000, s.86. 
34 Elina Lundberg, ”Nathalia gör konst på liv och död”, Östermalmsnytt, 111008. 
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studera på Forsbergsskola i Stockholm till grafisk designer.35 Konstnärsyrket var inte alltså en 

självklarhet för Edenmont från början utan var något som växte fram. Hennes uppväxt i 

Sovjetunionen samt känslan av att inte längre ha något hemland, någon tillhörighet, är det 

som speglar sig mest i Edenmonts konst. Hon beskriver det själv i sin bok Eternal, 2011:  

 
I was born in a country that no longer exists and given a name common to so many other girls. /.../ 

Photography is able to contain and mimic the same hypocrisy that coloured my upbringing. In 

photographs, wilting flowers bloom long after they have withered. When the blood in my images 

still looks vivid and alive, the blood in reality has long since congealed and clotted, much like the 

ideals that once were so vivid in my youth.36 

 

Det hon beskriver här är utanförskapet och osynligheten hon kan känna i Sverige. Hennes 

land och de värderingar som hon en gång trodde på är nu försvunna, men via fotografierna 

kan hon lyckas hålla dessa minnen levande. Saker som än gång varit levande fortsätter att leva 

vidare i fotografierna medan de sedan länge har försvunnit i det ”verkliga livet”. 

 

3.1 Star 

Verket Star gjordes år 2002 och är ett fotografi med vit bakgrund som består utav en hand 

med fem vita möss, ett på varje finger. Alla mössen har fått underdelen av kroppen avskuren 

och mössens överkroppar är trädda över handens alla fingrar, precis som fingerdockor. Kring 

handens handled sitter en vit papperskrage med flera veck på. På en av mössens kropp, precis 

där den blivit avskuren, skymtar man en tunn linje med blod på fingret. Mössen ser relativt 

lugna ut, deras ögon är halvslutna och det ser nästan ut som om de strax ska somna. Handen 

ser ganska spänd ut, som om varje finger på handen kontrollerar varje mus individuellt. 

Detta verk, precis som de övriga jag valt att analysera, anser jag utgör en bra illustration av 

människans makt över djuren. Vi kan, om vi vill, trä djurens kroppar på våra fingrar och leka 

med dem som dockor. Jag påminns om Vlad Tepes, mannen som myten om Dracula är 

baserad på. Under 1461-62 försökte han invadera det Osmanska riket, han blev då ökänd för 

sin grymhet då han tog sina besegrade fienders huvuden och trädde dem på spjut som en 

skräckinjagande maktuppvisning och en påminnelse för övriga motståndare vad som komma 

skall i fall de skulle våga utmana Tepes.37 På samma sätt är Nathalia Edenmonts hantering av 

                                                
35 Nathalia Edenmont, Eternal, Malmö, 2011, s. 10 och 13. 
36 Edenmont, 2011, s. 16. 
37 National Encyklopedins hemsida, ”Vadl Tepes”, <http://www.ne.se/lang/vlad-tepes#> 
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mössen ett uppvisande av vår överlägsenhet gentemot de övriga arterna eller individer som är 

svaga. 

Kragen på handleden ser ut som de veckkragar som kungligheter och adelsmän bar runt 

halsen under 1600-talet, t.ex. i porträttet över Elisabeth I av England som kallas ”The Darnley 

Portrait”, ca: 1575. Det är alltså inte så svårt att anta att handen, eftersom den bär samma 

krage, symboliserar makt och mössen är maktens undersåtar. Om man skulle vända handen 

uppochner skulle det se ut som om den styrde en marionettdocka, just den känslan får jag av 

fotografiet, en hand som leker med dockor. Som en bokstavlig järnhand som styr sitt folk. 

Handen får det som tidigare varit dött att återigen leva, som zombies ungefär, utan någon egen 

vilja och en oförmåga att kunna röra sig själv utan handens hjälp. 

Namnet på verket, Star - Stjärna, får mig även att tänka på Kommunismens starkaste symbol, 

förutom hammaren och skäran, nämligen den röda stjärnan. Varje finger på handen kan 

representera en av stjärnans fem uddar. Än en gång återkommer maktsymboliken. Om handen 

är en stjärna är det alltså stjärnan – kommunismen, som nu kontrollerar de döda mössen. De 

döda, ”halvvakna” mössen är det hjälplösa folket som blir styrda av den stora handen, lekta 

med som dockor. Att mössen är döda är alltså viktigt för detta verk. Döden behövs för att visa 

mössens, och det sovjetiska folkets oförmåga att resa sig upp mot makten men även för att 

man ska ta verket på allvar. Hade mössen varit fingerdockor hade det skrämmande och 

chockerande i bilden försvunnit direkt och den hade blivit komisk och nästan barnslig. 

Edenmont skrev själv i Expressen: ”De fem döda mössen symboliserar flera saker, bland 

annat Sovjets fem stjärnor och djävulen”.38 Kan stjärnan och djävulen vara samma sak i detta 

verk? Om Edenmont associerar Sovjetunionen med sin barndom så kan hon även känna att 

Sovjetunionen är något ondskefullt som är ansvarigt för hennes föräldrars död samt är 

anledningen till varför hon nu också står utan någon egentlig landstillhörighet. 

Som jag tidigare nämnt så återkommer Edenmont ofta till sin barndom i forna 

Sovjetunionen och traumat efter att hennes föräldrar dog. I en intervju med Hasse Persson 

berättar Edenmont att hon är mer intresserad av ”inre landskap” än att avbilda naturen.39 Detta 

är alltså en representation av något annat än just döda möss på en hand, det är en avbildning 

av en av Edenmonts känslor. 

I boken Nature & it’s Symbols av Lucia Impelluso, kan man läsa att i konst symboliserar ofta 

musen ondska och kan även representera djävulen, precis som Edenmont själv sade. 

                                                
38 Nathalia Edenmont, ”Nathalia Edenmont försvarar sina fotografier: Därför dödar jag djur för konsten”, 
Expressen, 031212. 
39 Edenmont, 2011, s. 15. 
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Impelluso förklarar:”Underground dwellers, mice are generally considered inauspicious 

creatures with demonic powers, linked to the forces of darkness.”40 Musen och råttan är båda 

ansedda som skadedjur i vårt samhälle, de som sprider sjukdomar och äter vår mat. I samma 

bok beskrivs även att möss anses gnaga på livets träd, alltså ett djur som bara bidrar med 

förstörelse och död.  

Varför valde då Edenmont att avbilda det Sovjetiska folket som möss? Jag tror att hon 

valde mössen för att av alla djur är både musen och råttan djur som många människor ogillar 

starkt och känner väldigt stor avsky gentemot. Eftersom benämningen på musen är just 

skadedjur är detta ett djur vi inte riktigt vill se i vårt hem och vi kan utan problem lägga ut 

musfällor som ofta dödar djuret mycket smärtsamt och inhumant. Det finns dem som väljer att 

ha dessa djur som husdjur, men de säljs inte i djuraffären enbart som sällskapsdjur utan även 

som reptilmat. Vår respekt för detta djur, musen, är alltså inte särskilt hög och i allmänhetens 

ögon ser nog de flesta på möss som något äckligt. Det Edenmont säger är alltså att den 

Sovjetiska staten ser på sitt folk som vi ser på möss, utan respekt. En individ som vi antigen 

kan älska som ett husdjur eller döda som ett skadedjur. 

Den lilla skymten av blod som anas under en av mössens avskurna kroppar är egentligen 

den enda färg vi ser i bilden, resten är vitt eller hudfärgat. Det är alltså ganska svårt att missa 

blodet och hade det inte varit för blodet hade man kanske missat att det handlar om riktiga 

djur och inte tyg- eller leksaksmöss. Vetskapen om att djuret verkligen är äkta gör denna 

annars stillsamma och nästan harmoniska bild mycket obehaglig och just denna ambivalens 

syns ofta i Edenmonts verk. De är mycket vackra och stillsamma men hela tiden hänger döden 

över bilden. I hennes verk synd både det oskyldiga och det våldsamma, det stilla och det 

brutala, det vackra och det frånstötande. 

Edenmonts verk Tamara, 2003, från samma utställning som verket Star medverkade i, Still 

Life, består utav en vit och gråspräcklig kanin med en liknande krage som handen i Star har. 

Denna krage sitter runt halsen på kaninhuvudet som sedan är monterat på en slags 

glastillbringare och bakgrunden har en stark chockrosa färg. När Edenmont talar om Tamara 

säger hon: ”Där jag växte upp begravde man unga ogifta flickor i bröllopskläder. Det hände 

min bästa vän. Någon sa: Vad vacker hon är. Hur kan man säga att hon är vacker när hon 

ligger där och är död?”41 Precis som Nathalia Edenmont beskriver känslan för sin döda vän så 

beskriver hon även känslan jag får som betraktare utav Edenmonts konst. Hur kan dessa 

fotografier vara så vackra när de innehåller så mycket död och obehag? 

                                                
40 Lucia Impelluso, Nature & it’s symbols, Milano, 2003. s. 231. 
41 Nathalia Edenmont, Nathalia Edenmont, 2003, Wetterling Galleri. 
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Jag anser att Edenmont att valt att använda döda djur för att påvisa allvaret i hennes verk. 

Om mössen hade varit utav t.ex. tyg hade vi längre inte reagerat när vi såg bilden. Chocken är 

nödvändig för att vi ska uppmärksamma bilden och på så sätt även det buskap som Edenmont 

vill föra fram som möjligtvis skulle kunna vara sättet Sovjetunionen styrde sin befolkning på. 

 

3.2 Reaktionerna på verket 

Det blev lite av en cirkus av Edenmonts utställning Still Life och hon lever just nu med 

skyddad identitet och bär alltid ett överfallslarm42 efter att ha tagit emot dödshot och fått en 

utställning förstörd utav nynazister som påstod att hennes konst var kommunistisk.43 Många 

har blivit mycket upprörda efter hennes utställningar, särskilt den första, Still Life, 2003 på 

Wetterling Gallery i Stockholm. I pressmeddelandet för Still Life nämner faktiskt aldrig 

Wetterling Gallery att djuren är döda, bara att de ”väcker känslan av att något inte står riktigt 

rätt till”.44 De försökte alltså inte göra utställningen till ett spektakel utan ville bara visa upp 

Edenmonts konst. Men det är inte bara Wetterling Gallery som råkat ut för detta. 

När Nathalia Edenmont ställde ut i Borås 2006 i grupputställningen Animalworld på Borås 

Konstmuseum hotade Borås djurpark att dra sig ur samarbetet med museet där utställningen 

skulle hållas.45 På detta svarade Edenmont: ”Jag tycker att det är dubbelmoral av djurparken. 

De har ju djur i burar, och jag använder råttor och möss som vi människor anser vara 

skadedjur. Vilket är bäst: Att betrakta en uppäten kanin eller kyckling på en tavla eller att 

betrakta ett djur som har suttit i bur hela sitt liv?”.46 I detta uttalande anser jag att Edenmont 

har en poäng. Varför blir vi bara upprörda när vi ser de döda djuren i konsten eller i media? 

Ett djur som tagits ur sin naturliga miljö för att sedan sättas i en konstgjord miljö endast för 

vår underhållnings skull borde också vara mycket upprörande, anser jag. Men istället blir 

detta, djuparken, en plats för barn och familjer. Jag tror även att Borås djurpark med stor 

säkerhet matar sina ormar och övriga gnagarätande djur med precis samma sorts möss som 

Nathalia Edenmont köpte på djuraffären och använde i sin konst. Vanligtvis brukar man inte 

betrakta ormars tillvägagångssätt för att äta upp sitt byte som ett snabbt och humant sätt att 

döda möss på.   

                                                
42 TT Spektra, ”Nathalia Edenmont dödar för konsten”, TT Spektra, 060804. 
43 Elina Lundberg, ”Nathalia gör konst på liv och död”, Östermalmsnytt, 111008. 
44 Pressmeddelande, Still Life 2003, Wetterling Gallery. 
45 TT Spektra, ”Nathalia Edenmont dödar för konsten”, TT Spektra, 060804. 
46 TT Spektra, ”Nathalia Edenmont dödar för konsten”, TT Spektra, 060804. 
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I Expressen 2003 beskriver Edenmont sin avlivning av djuren som smärtfri.47 Hon 

berättar: ”Miljöinspektionen frågade om jag har någon bur. Det har jag inte, jag behöver inte 

det eftersom jag har djuren så kort tid. De har det bra hos mig och avlivas smärtfritt. Jag 

planerar alltid i förväg i detalj hur jag ska använda de döda djuren. En halvtimme efter att de 

avlivats är jag klar med fotograferingen.”48 Hon frågar sig även i artikeln om det inte är 

märkligt att en bild med fem avlivade möss provocerar mer än det som verket symboliserar – 

kommunismens brott mot mänskligheten.49 Hon avslutar artikeln med att säga att de som 

tycker det är rätt att döda djur för att äta dem, men inte för att använda dem i konstnärliga 

sammanhang inte har förstått att konst är själens föda. 

Det är just denna paradox jag anser vara mycket intressant. Är det någon skillnad på dödandet 

i ett slakthus och dödandet i Edenmonts lägenhet? Här skulle man dock kunna ifrågasätta 

Edenmonts handling för om en person, utan konstnärligt syfte, skulle döda smådjur i sin egen 

lägenhet skulle troligtvis denna person anses vara sinnessjuk. Dödandet i slakthus sker i en så 

enormt mycket större skala och har syftet att utfodra människor. När en enskild individ väljer 

att döda djur själv, särskilt husdjur som de flesta av oss håller väldigt kärt, blir det plötsligt 

väldigt skrämmande. Reaktionen ifrån allmänheten är alltså inte helt obefogad men heller inte 

helt genomtänkt. Jag tror att dödandet för konsten upprör mer eftersom då blir vi tvungna att 

se döden framför oss, något man kanske inte är van vid. I slakthusen avlivas djuren bakom 

stängda dörrar där vi inte har tillträde. De allra flesta människor är medvetna om att köttet vi 

äter till frukost, lunch och middag faktiskt kommer ifrån djurens kroppar. Och även kläderna 

vi bär har en gång varit hud på ett annat djurs kropp. Ändå blir många människor upprörda 

och illa till mods av Nathalia Edenmonts verk. Vi har själva valt att kalla musen för ett 

skadedjur, men vi verkar också tycka att det är fel att skada den i konstnärligt syfte. Dessa 

möss är med stor sannolikhet samma möss som man utför experiment och olika tester på för 

att försäkra sig om att en produkt eller medicin är säker för människor att använda. I detta fall 

anser vi att djurplågeri är nödvändigt för vårt eget välbefinnande, även om produkterna som 

testas på djur är något så onödigt och ytligt som kosmetika. 

Det Edenmont gör med sin konst är att visa på vår dubbelmoral i samhället och ge oss 

en insikt i vad som verkligen sker trots att vi allt för ofta försöker förtränga det. Genom denna 

handling är det hon som får stå till svars för djurens död, när det egentligen alltid har skett i 
                                                
47 Nathalia Edenmont, ”Nathalia Edenmont försvarar sina fotografier: Därför dödar jag djur för konsten”, 
Expressen, 031212. 
48 Nathalia Edenmont, ”Nathalia Edenmont försvarar sina fotografier: Därför dödar jag djur för konsten, 
Expressen, 031212. 
49 Nathalia Edenmont, ”Nathalia Edenmont försvarar sina fotografier: Därför dödar jag djur för konsten, 
Expressen, 031212. 
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andra syften än konstnärliga. Jag tror att Edenmont väljer att använda sig av döda djur som 

material i sin konst för att hon är mycket medveten om att det drar till sig uppmärksamhet. 

Edenmont har ett budskap som hon är väldigt mån om att föra fram och genom att använda 

sig utav något så provocerande som döda djur så får hon medial uppmärksamhet och alltså en 

mycket större spelplan än hon tidigare hade. Edenmont vill genom sin konst bearbeta sin 

barndom och sitt förflutna, ett förflutet som inte bara är hennes utan delas med alla som en 

gång levt i Sovjetunionen. Detta kanske kan vara svårt för oss svenskar att sätta sig in i, vilket 

också kan ha gjort det mer komplicerat för Edenmont att anpassa sig till ett nytt levnadssätt i 

Sverige. Detta bidrar till Edenmonts känsla av att hon saknar en landstillhörighet. De döda 

mössen fungerar som en påminnelse om det kommunistiska styret som Edenmont en gång 

levde under men också som en förklaring till varför hon känner utanförskap. 

 

4.0 Marco Evaristti 

Marco Evaristti föddes 1963 och har Danskt och Chilenskt ursprung.50 Han utbildade sig först 

till arkitekt men valde senare att istället arbeta med konst. Evaristti använder sig ofta av 

medievärlden som forum för sin konst vilket betyder att hans verk ofta är provocerande och 

skapar rubriker. Han är känd för att använda oortodoxa material i sina verk, så som diamanter, 

guld, sperma och blod.51 I verket Rolexgate, 2007, har Evaristti byggt en miniatyr skulptur 

utav ingångsporten till koncentrationslägret i Auschwitz. Materialet som skulpturen är byggd 

av är en Rolexklocka, som stannat på tiden fem i tolv, ett litet tåg i diamant samt guld ifrån 

judars guldtänder som Nazisterna tog ifrån dem i samband med andra världskriget.52 Det är 

tydligt att Evaristti inte är rädd för att provocera. 

 

4.1 Helena 

Helena gjordes år 2000 och ställdes ut på Trapholt Art Museum i Danmark.53 Verket bestod 

utav tio Moulinexmixrar, fyllda med vatten, och varsin guldfisk. Alla mixrarna var inkopplade 

i eluttaget och detta var uppenbart för åskådarna. Evaristti lät nu besökarna bestämma själv 

om de ville trycka på knappen eller låta bli. Han gjorde inga som helst uppmaningar för att 

publiken skulle bli interaktiv utan lät personerna själva avgöra hur de ville agera. 

                                                
50 Ne.se, “Marco Evaristti”, < http://www.ne.se/marco-evaristti> 
51 Marco Evaristtis hemsida, ”Marco Evaristti born 1963 in Santiago, Chile”,  
<http://www.evaristti.com/marco/about.html> 
52 Marco Evaristtis hemsida, “Rolexgate”, <http://www.evaristti.com/marco/rolex.html> 
53 Steve Baker, Haunted by the Animal, Tate Magazine, 0109. 
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Precis som i Nathalia Edenmonts verk så kan även detta verk tolkas som ett uppvisande av vår 

makt över djuren. Vi kan trycka på knappen när helst vi känner för det och guldfisken 

kommer inte att kunna göra motstånd.  

Det här verket fungerar på flera olika nivåer och jag börjar med den gastronomiska. Som en 

reporter uttryckte det, genom ett enkelt knapptryck blev det fisksoppa utav fisken.54 

Traditionellt sett brukar man inte äta guldfiskar, men jag anser att det inte är någon större 

skillnad på fisken man serverar på tallriken och den man har i ett akvarium. Det är inte ofta 

media rapporterar om fiskar som kommit till skada, kanske för att det inte är ett djur som man 

ofta sympatiserar för. Men när dessa fiskar dog i verket var massmedierna på plats mycket 

fort och rapporterade. Det verkar som om de döda fiskarna upprör mer när de befinner sig i 

konstens rum. 

I våra hem stänger vi in fiskar i alldeles för små utrymmen, för vårt eget nöjes skull och 

i estetiskt syfte. Ett utrymme som till sin storlek är onaturligt för fisken och kan därför i vissa 

fall ta död på den i förtid. Vi använder fisken som dekoration, det är en vacker, guldskimrande 

fisk som förhöjer det estetiska värdet i hemmet. Jag tror att en av anledningarna till varför folk 

blev så upprörda av att just guldfiskar mixades är för att just den fisken anses vara en mycket 

vacker och estetiskt tilltalande fisk. Om det hade legat exempelvis en mört i mixern vet jag 

inte om folk hade reagerat på samma vis. Det är inte vanligt att folk har en mört i ett akvarium 

hemma som prydnad och kan relatera mörten till något vackert och ömtåligt. En annan 

anledning till varför verket upprörde kan också vara att mixern är ett mycket brutalt redskap 

att använda för att döda något med. Även fast det går mycket snabbt för fisken att dö så 

strimlas även hela dess kropp i bitar.  

En annan del utav verket kan ha varit den mediala uppmärksamheten. I en artikel på 

webbsidan Art and Electronic Media beskrivs just denna utställning. Enligt artikeln ska 

reportrar ha försökt få åskådare att trycka på knappen för att starta en skandal som tidningarna 

kunde rapportera om.55 Om detta är sant eller inte är omöjligt att avgöra, men det vi kan veta 

är att verket mycket riktigt blev omskrivet av massmedia, världen över. Som jag nämnde i 

Edenmonts analys tror jag att även detta är ett fall där Evaristti var den som synliggjorde 

djurets förtryck och folk blev upprörda, inte för att förtrycket pågick, utan för att det 

synliggjordes, man kunde inte undgå att se det. 

Det jag ser i verket är ett socialt experiment, en beteendeanalys ifrån Evaristtis sida. 

Kommer någon att trycka på knappen och i sådant fall vem? Trycker man på knappen gör 

                                                
54 Steve Baker, Haunted by the Animal, Tate Magazine, 0109. 
55 Huga Boogaerdt, “’Helena’” by Marco Evaristti”, Art and Electronic Media, 100324. 
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man två aktiva val. Ett, man tar steget in i konstverket och lämnar sin plats som åskådare, två, 

man väljer att avsluta fiskens liv. Jag tror att de allra flesta kan förstå vad som sker när man 

trycker på knappen. Att bladen i mixern kommer att börja rotera och fisken blir strimlad i små 

bitar. Evaristti står dock med rena händer, han skapade bara möjligheten för åskådarna att 

trycka på knappen, Evaristti tryckte aldrig själv. Verket påminner mycket om ett 

socialpsykologiskt experiment som utfördes under 1960-talet av den amerikanska 

socialpsykologen Stanley Milgram.56 Experimentet kallas för Milgramexperimentet och gick 

ut på att ett antal frivilliga försökspersoner fick information om att experimentet handlade om 

bestraffningars effekt på inlärning och minne. Experimentet handlade egentligen om lydnad 

och underkastelse. Försökspersonerna ombads att läsa upp frågor för en 

annan ”försöksperson” (som hela tiden kände till experimentets egentliga syfte) och om svaret 

som angavs var fel skulle de ge sin så kallade ”elev” en elstöt. Gradvis kommer styrkan på 

stötarna att öka och ”eleven” simulerar då smärta, någon riktig smärta delades aldrig ut. Så 

många som två utav tre valde att fortsätta trycka på knappen och ge starkare och starkare 

stötar på försöksledarens direktiv. Många försökspersoner blev mycket upprörda när de fick 

reda på att allt var iscensatt och led länge av vetskapen om att de hade förmågan att kunna 

skada en annan människa. Detta ledde till en stor debatt kring etik i forskning med 

människor.57  

Likheterna som jag ser mellan verket och experimentet är bl.a. valet av att trycka på 

knappen trots att man vet vad konsekvenserna kommer att bli. Även fast Evaristti aldrig bad 

åskådarna att trycka på knappen kan jag ändå anta att åskådarna kände att det insinuerades i 

och med att allt var inkopplat och redo att tryckas på. Både försökspersonerna i experimentet 

och åskådarna, eller medverkarna, i Evaristtis verk visste att smärta skulle utdelas i och med 

knapptrycket, men kände ändå att de behövde trycka på den. Försökspersonerna i 

experimentet kände sig styrda av en auktoritet men vad var det som styrde Evaristtis åskådare? 

Precis som barn tror jag även att vuxna ser något väldigt inbjudande i en tryckbar knapp. En 

knapp leder alltid till en händelse vare sig det är hissen som åker upp, bussen som stannar 

eller mixern som börjar snurra. Så egentligen skulle man kunna säga att åskådarna styrdes av 

sig själva, sin egen nyfikenhet. Jag tror även att några av de som valt att trycka på knappen 

gjorde det för att försäkra sig om att det inte var en bluff och kanske blev de till och med 

förvånade när mixern började snurra. 

                                                
56 NE.se, “Milgramexperiment”, <http://www.ne.se/lang/milgramexperiment> 
57 NE.se, “Milgramexpetiment”, <http://www.ne.se/lang/milgramexperiment> 
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Något som är intressant med detta verk är att det kan ändra form. Det startar som en 

slags skulptur bestående av tio mixrar men när knappen trycks på och åskådare väljer att bli 

deltagare så förvandlas verket plötsligt till en installation eller performance, beroende av sina 

medverkanden. Skulle knappen förbli orörd, skulle ingenting hända, då återgår verket till att 

vara skulptur. Det är alltså ett levande verk, i dubbel bemärkelse. När konstnären Gillick 

talade om betydelsen av en publik säger han:”My work is like the light in the fridge /.../ it 

only works when there are people there to open the fridge door. Without people, it’s not art – 

it’s something else – stuff in a room.”58 Precis som i Evaristtis verk är betraktaren nödvändig 

för att verket ska bli just ett verk. Om ingen ser verket förblir det bara olika föremål i ett rum. 

Men kanske det tydligaste och starkaste ämnet som verket vidrör är liv och död. I ena 

stunden simmar fisken runt i mixern och i den andra är den strimlad i tusen bitar. Det kan vara 

en representation över hur fort ett liv kan ta slut. Även här återkommer ”memento mori”, kom 

ihåg att du är dödlig. Den som trycker på knappen blir bödeln eller döden och har på så sätt 

makten över liv och död i sina händer. Museidirektören, Peter Meyer, på Trapholt, där verket 

ställdes ut sa i en intervju: ”Människan gör sig i allt högre grad till herre över liv och död 

genom till exempel aborter och respiratorer och det är detta verk en klar kommentar till.”59 

Om fisken i verket symboliserar livet så är det åskådaren som har makten över det. Åskådaren 

får avgöra om fisken ska leva eller dö. Man kan då likna mixern med den elektriska stolen. Är 

det här ett beslut som en människa ska behöva ta? Fisken kan ofta symbolisera Jesus Kristus i 

konsten men även vatten eller trofasthet.60 Enligt kristen tro är den enda som ska ha makten 

över liv och död Gud och ingen människa. Detta skulle alltså kunna tolkas som att Evaristti 

anser att det inte är upp till människan att styra över liv och död utan att det ska lämnas 

åt ”högre makter”. Det här verket kan både appliceras på abortfrågan och dödsstraffet. Ska vi 

människor kunna ha makten att avgöra om en person ska leva eller dö? Fisken kan 

symbolisera livet: ömtåligt, vackert, ovetande om sitt öde, mixern är den snabba och 

skoningslösa döden.  

Det finns även en miljöaspekt av verket. Livet hade sin början i haven, i vatten skapades 

alla levande varelser och det är just i vatten som fisken simmar i inuti mixern. Mixern skulle 

alltså kunna representera det moderna samhället, med alla sina maskiner och apparater som 

sakta men säkert förstör vår jord. Det mänskliga livet (fisken) och övriga levande varelser är 

omringade och även till viss mån beroende av maskiner. Maskiner som hugger ner träd, 

                                                
58 Claire Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics”, October 110, hösten 2004. 
59 TT, Ritzau, “Soppa på guldfisk polisanmäls”, Aftonbladet, 000211. 
60 Impelluso, 2003, s. 344. 
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smutsar ner vårt vatten, gör stora hål i vårt skyddande ozonlager och förgiftar vår luft. 

Knapptrycket skulle kunna vara vårt medvetna val att använda dessa maskiner och fortsätta 

förstöra planeten. Det skulle då kunna betyda att de som väljer att inte trycka på knappen är 

de som inser faran och förstörelsen och alltså väljer att försöka bevara planeten, rädda livet i 

mixern. 

Verket kan vara en representation av makten över livet och döden, vår planet och dess 

undergång, våra matvanor och vår dubbelmoral och även ett socialt experiment för att se hur 

vi agerar när vi har makten över en annan person. Verket är som en miniatyrmodell över hela 

vår värld där fisken är oss, alla levande varelser, livet och mixern är vår tillvaro, planet, vårt 

öde, ett beslut. 

Vad namnet på verket, Helena, syftar på vet jag inte. I Grekisk mytologi finner man en 

Helena. Hon var dotter till kung Tyndareos av Sparta och dyrkades ibland som 

växtlighetsgudinna. Hon brukar ofta figurera i myterna som en mycket vacker kvinna som blir 

kidnappad av Paris och förd till Troja. Denna händelse skall vara startskottet för det Trojanska 

kriget.61 Likheterna som jag kan se med Helena av Sparta och verket Helena är det att både 

Helena och guldfisken anses vara/varit väldigt vackra varelser. Vackra och undersköna 

varelser som båda initierade en konflikt, den ena det Trojanska kriget, den andra debatten i 

massmedia och kanske även den inre konflikten i var och en som ställdes inför valet att trycka 

på knappen eller att låta bli. Kanske även konflikten när vi måste avgöra en annan människas 

öde, att låta leva eller att döda. 

 

4.2 Reaktionerna på verket 

Verket plockades ner mycket fort och det blev stor uppståndelse i media. Den Amerikanska 

tv-kanalen CNN gjorde en webbaserad undersökning där sjuttiotvå procent hade svarat att 

Helena definitivt inte var konst.62 Gillar man inte verket eller sättet det har gjorts på anser 

man inte längre att det är konst. Definitionen av vad som är konst avgörs dock inte av 

publikens gillande. Det är inramningen och syftet som avgör konstens värde. Det faktum att 

verket ställdes ut i ett galleri, utav en person som kallar sig själv för konstnär och 

recenserades i konstpressen gör verket till ett konstverk. Dock påstår jag inte att ett konstverk 

måste befinna sig inuti konstens rum för att få kallas för konst, men vad ställs ut i ett galleri 

om inte konst? Jag tror att anledningen till varför personerna röstade för att Evaristtis verk 

inte borde ses som ett konstverk ansåg att verket var omoraliskt och inte ville att konst ska 

                                                
61 National Encyklopedins hemsida, “Helena”, < http://www.ne.se/lang/helena/200811>. 
62 Steve Baker, Haunted by the Animal, Tate Magazine, Sep 01. 
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vara provocerande eller ifrågasättande utan njutbar att se på. Utan provokation blir konst bara 

estetiskttilltalande och lätt att se på, det kan inte längre existera någon ifrågasättande konst 

som påvisar samhällsproblem och då försvinner samtidigt något som de flesta av oss anser 

vara en mänsklig rättighet, nämligen yttrandefriheten. Anthony Julius talar om detta i sin bok 

Transgressions – The Offences of Art, (2002, Thames and Hudson) där han skriver:  

 
First, that it is the job of art to shock us into grasping some truth about ourselves, or about the world, or 

about art itself, and that one way in which it does this is to alienate us from our preconceptions, by making 

the familiar strange and the unquestioned problematic.63 

 

Han anser det vara konstens uppgift att chockera oss för att få oss att förstå mer om oss själva, 

om världen och om konsten själv. Genom att få det bekanta att kännas obekant så ifrågasätter 

man saker som man tidigare inte lagt märke till. Genom att chockera och provocera oss 

väcker man samtidigt frågor och får oss att undra, är detta acceptabelt? Får man göra så här i 

konst? Får man göra så i verkliga livet? Även E.H. Gombrich säger att konsten ska lära oss att 

finna nya skönheter vars existens vi inte ens drömt om.64 Att kunna se konst i föremål vi inte 

tidigare sett konst, kanske i en mixer med en guldfisk i. Eller att se skönhet i den annars så 

skrämmande döden. 

Detta verk är det som gjorde Marco Evaristti världsberömd. Det märks inte minst på 

hans egen hemsida där verket är det som representerar Evaristtis konstnärskap i beskrivningen 

om honom själv. Men till skillnad från Edenmont verkar inte Evaristti ha försatt sitt eget liv i 

fara. Ägaren av galleriet där Evaristti ställde ut blev dock dömd i domstol för djurplågeri och 

fick böta tvåtusen Danska kronor. Dock anser inte Anthony Julius att en konstnär ska kunna 

bli dömd i domstol för utförandet av ett verk. Julius anser att lagen inte har någon plats i 

konsten och att det inte borde finnas några som helst begränsningar för fantasin.65 Detta får 

Julius stå för, jag anser att om man bryter lagen så bryter man lagen, oavsett i vilket syfte man 

gör det. Dock vet jag inte om det finns några lagar gällande guldfiskars välbefinnande. 

Väldigt ofta spolas dessa fiskar ner i toaletten när folk tröttnat på den som husdjur. 

Evaristti planerar nu att göra en fortsättning på verket. I det planerade verket tänker han 

låta åskådarna mata guldfiskar med liket av en avrättad amerikansk brottsling, Gene Hathorn, 

                                                
63 Antohy Julius, Transgressions – The Offences of Art, Thames and Hudson, 2002. sid. 26. 
64 Julius, 2002, s. 32. 
65 Julius, 2002, s. 8. 
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som väntat på sin avrättning sedan 1985 och har gett Evaristti tillåtelse att frysa ner Hathorns 

kropp efter hans död och göra fiskmat av den.66 Detta verk har ännu inte blivit skapat. 

Ett verk som faktiskt blivit utfört efter Helena, och som kan varit en fortsättning på verket är 

Evaristtis verk Forgive Me, Helena från 2011. Verket består av ett akvarium med guldfiskar i 

där de tre heliga skrifterna tillhörande de tre största religionerna, nämligen Kristendom, Islam 

och Judendom befinner sig på akvariets sandtäckta botten där de sakta kommer att förfalla 

och kanske även bli fiskmat. Detta är ett sätt för Evaristti att beröva dessa tre religioner ifrån 

sina skrivna ord och på så sätt även deras makt och låta civilisationen påbörja sitt liv igen utan 

religion, genom att födas ur vatten igen, så som vi gjorde vid livets begynnelse.67 

 

5.0 Guillermo Vargas ”Habacuc” 

Guillermo Vargas föddes 1975 i San José, Costa Rica.68 I sitt konstnärliga utövande har 

Vargas valt att arbeta med allt från att ritade teckningar till installationer i det offentliga 

rummet. Vargas har vunnit ett flertal priser i Costa Rica, bl.a. första pris i Bienarte 2007, som 

är en utställning för konstnärer där de sex vinnande verken får chansen att vara med och tävla 

i Bienal Centroamericana, en konsttävling för hela Centralamerika.69  

Mer information än så här har jag inte lyckats hitta om konstnären. 

 

5.1 Eres lo que lees 

Under utställningen Exposión No.1, 2007 på Códice Gallery i Managua, Nicaragua ställde 

Guillermo Vargas ut en gatuhund som ett verk.70 Hunden bands fast i galleriet, utan mat och 

vatten och på väggen mitt emot hunden stod det skrivet med hundkex: Eres Lo Que Lees, 

översatt, du är vad du läser.71 Samtidigt spelades Sandinisternas kampsång baklänges och 175 

stycken bitar av crack-kokain tändes och läts brinna i ett rökelsekar.72 Sandinisterna var en 

politisk grupp, delvis marxistisk, som bildades i början på 1960-talet i Nicaragua, som efter 

                                                
66 Dagens Nyheter, “Guldfiskdöden”, Dagens Nyheter, 080903. 
67 Marco Evaristtis officiella hemsida, ”Forgive me Helena 2011”, < 
http://www.evaristti.com/marco/forgive_me_Helena.html> 
68Archive, ”Habacuc Guillermo Vargas Jiménez (a.k.a. Habacuc)”,  
<http://web.archive.org/web/20080501150639/http://transitiomx.net/edicion2007/artistas/habacuc>. 
69 Archive, ”Habacuc Guillermo Vargas Jiménez (a.k.a. Habacuc)”,  
<http://web.archive.org/web/20080501150639/http://transitiomx.net/edicion2007/artistas/habacuc>. 
70  La Prensa, “Perro y un polémico arte”, 
<http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2007/octubre/05/noticias/revista/219438.shtml>, 2005. 
71 Gerard Couzens, “Outrage at ‘starvation’ of a stray dog for art”, The Guardian, 080330. 
72 Gerard Couzens, “Outrage at ‘starvation’ of a stray dog for art”, The Guardian, 080330. 
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ett flerårigt gerillakrig lyckades störta diktatorn Somoza år 1979. De styrde landet i mer än tio 

år.73  

Hunden fick namnet Natividad74 och hade blivit infångad från gatan av barn som Vargas hade 

betalat för att utföra uppgiften.75 Vargas kan ha valt att låta barnen fånga hunden för 

bekvämlighetens skull, det kan även ha varit för att hålla sina egna händer rena. Eftersom han 

inte var den som själv fångade in hunden utan bara placerade den i konstens rum. 

Namnet på hunden, Natividad, kan ha varit inspirerat från en man som avled under ett 

inbrottsförsök i Costa Rica.76 Den 10 November 2005 tog sig en tjugofyraårig, papperslös 

invandrare i Costa Rica, in på en bilverkstad där han planerade att göra inbrott. Mannen hette 

Natividad Canda och var inte bara hemlös utan även analfabet och kunde på så sätt inte läsa 

skyltarna som varnade för vakthundar. Canda blev attackerad av två stycken Rottweilers och 

efter en tid kom både polis och brandkår till platsen. En reporter dök även upp för att filma 

händelsen. Men ingen ingrep och Canda blev söndertuggad av hundarna i ungefär två timmar 

innan räddningsarbetarna separerade hundarna från Canda med brandslangarna. På vägen till 

sjukhuset avled Canda i ambulansen utav blodförlust.77 Candas död påbörjade en debatt i 

Nicaragua angående deras invandringspolitik och hur invandrare ibland behandlas på ett 

inhumant sätt, som i Candas fall. Detta verk var absolut ingen hämndaktion gentemot hundar, 

snarare var verket riktat mot massmedia och räddningspersonalen som valde att stå och se på 

när Canda blev sönderbiten av hundarna när det egentligen är deras uppgift att hjälpa 

människor i nöd, oavsett vem. 

Verkets titel, Eres lo que lees, skvallrar om vad som skulle kunna vara verkets intention. 

Ingen vet nämligen exakt vad som hände med hunden i verket. Många bloggar och webbsidor 

påstår att hunden svalt ihjäl inne på galleriet, andra säger att Vargas själv ordnade mat åt 

hunden och att den senare rymde från galleriet och på så sätt har överlevt. 78 När detta verk 

blev omskrivet i massmedia bildade upprörda människor en protestlista som miljontals 

personer skrev på, inklusive konstnären själv, krävandes att Vargas skulle bli bojkottad ur den 

Centralamerikanska biennalen i Honduras 2008 och att han skulle bli åtalad i domstol.79 Som 

svar på varför Vargas själv skrev på listan skall Vargas ha sagt att en konstnär alltid signerar 

                                                
73 National Encyklopedin, “Sandinisterna”, <http://www.ne.se/lang/sandinisterna>, 111228. 
74 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/mar/30/art.spain 
75 Art:21 Blog, “You are what you read”, < http://blog.art21.org/2010/03/04/you-are-what-you-read/>, 2010. 
76 <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4125438> 
77 Kathryn Rose Goldade, South-to-south migration, reproduction, health and citizenship: The paradoxes of the 
proximity for undocumented Nicaraguan labor migrant women in Costa Rica, Arizona, 2011, s.104.  
78 Den här bloggen är bland annat en blogg som handlar om just Guillermo Vargas 
verk,<http://guillermohabacucvargas.blogspot.com/|> 
79 Art:21 Blog, “You are what you read”, < http://blog.art21.org/2010/03/04/you-are-what-you-read/>, 2010. 
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sina verk.80 Utan publiciteten och protestlistan var verket alltså inte slutfört, listan var alltså 

en del utav verket och signerades därför. Vargas kan även ha försökt visa för allmänheten att 

han inte alls stod bakom djurplågeriet och att han hade ett annat syfte än att endast skada 

hunden. Jag antar alltså att ett av verkets egentliga syften var att påvisa hur medierna snabbt 

får en historia att spridas världen över oavsett om man har pålitliga källor eller inte. Hunden 

kan ha varit ett sätt för Vargas att provocera folk till att komma och se på hans verk och 

förhoppningsvis även förstå innebörden bakom den. Han visste, precis som massmedia, att en 

skadad hund är något som upprör och engagerar människor och på så sätt även säljer tidningar. 

Alltså var det bara en tidsfråga innan massmedia skulle ha skrivit en artikel om verket. Precis 

som i fallet med Natividad Canda, vars liv fick ett våldsamt slut för att journalisterna skulle 

kunna få ett scoop. 

Hunden är säkerligen det djur som väcker mest känslor hos oss människor. Man brukar ofta 

kalla hunden för människans bästa vän och jag tror att de flesta har någon gång varit i kontakt 

med en eller flera hundar. Det är alltså ett djur som vi står mycket nära. I konst brukar hunden 

ofta symbolisera trofasthet. Lucia Impelluso skriver: ”As for religious iconography, a dog 

accompanies Tobias on his journey with the archangel Gabriel, and one sometimes sees a dog 

in representations of the Nativity and the Adoration of the Shepherds and the Magi.”81 

Här ser vi återigen ordet Nativity som är det engelska ordet för det spanska ordet Natividad 

som översatt till svenska betyder födsel, men även juldagen. 

Om vi antar att hundens namn, Natividad, inte bara är en påminnelse om Natividad Canda, 

inbrottstjuven (som intressant nog hunden tidigare kunde symbolisera i kristen konst, vilket 

jag nämnde tidigare i texten), utan även betyder födsel så kan vi se hunden som födseln, 

katalysatorn i verket. Hunden ställs ut som ett konstverk, konstverket föds, det är händelserna 

och reaktionerna efter verkets utställning som är det egentliga verket. När massmedia skriver 

om det och människor blir upprörda, kanske till och med engagerade i hundens situation och 

nyfikna på verkets syfte så är verket avslutat. Vargas kan ha velat påvisa gatuhundars enormt 

utsatta situation på gatorna i Sydamerika och övriga platser. Han påstår själv att han ville visa 

på hyckleriet av människan när hon blir upprörd av en svältande hund i konstgalleriet men 

inte på gatan.82 Hunden kan även ha varit en symbol för de människor som lever på gatan. 

Mina tankar förs genast mot Santiago Sierra, en spansk konstnär, som är känd för att i sina 

verk betala redan utsatta människor för att utföra olika arbeten, precis som Vargas betalade de 
                                                
80 Art:21 Blog, “You are what you read”, < http://blog.art21.org/2010/03/04/you-are-what-you-read/>, 2010. 
81 Impelluso, 2003, s. 203. 
82 La Prensa, “Perro y un polémico arte”, 
<http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2007/octubre/05/noticias/revista/219438.shtml>, 2005. 
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två barnen att fånga in gatuhunden till hans verk. I Sierras verk 160cm line tattoed on 4 

people (December 2000 på El Gallo Arte Contemporáneo i Salamanca, Spanien)  betalade 

han fyra stycken heroinberoende prostituerade kvinnor ca: 67 dollar för att få tatuera in en 

linje på 160cm över deras ryggar. 67 dollar är det ungefärliga priset för en dos heroin.83 

Genom sina verk försöker Sierra att uppmärksamma saker som redan sker ute i samhället, 

nämligen exploateringen av utsatta människor som egentligen inte har något annat val än att 

ställa upp på att bli utnyttjade för att kunna tjäna pengar, genom att föra in det i konstens rum. 

Vargas kan ha försökt åstadkomma något liknande. Vargas ville visa ett problem ute i 

samhället genom att placera det i ett galleri. Problemet Vargas kan ha velat föra fram genom 

sin konst kan ha varit Natividad Candas historia. Han dog för att tidningar skulle sälja 

lösnummer och hunden ”dog” för att verket skulle locka besökare. Hade Canda aldrig dödats 

utav hundarna hade det inte blivit samma genomslagskraft i löpsedlarna. Döden lockar läsare 

och så var även fallet med Guillermo Vargas verk. Verket får en även att ifrågasätta 

auktoriteternas syn på människovärde i Latinamerika. 

Ett annat tänkbart syfte kan ha varit att visa hur massmedia kan göra en höna utav en fjäder 

och hur ett mediedrev startar. Som jag tidigare nämnde har ingen egentligen vetskap om vad 

som skedde med hunden efter att galleriet hade stängt för dagen. Ingen har sett hundens lik 

eller sett den rymma ifrån galleriet. Det hela är ett mysterium. Ändå kan tidningar skriva om 

en hund som dött i konstens namn, trots bristande bevisning. Ska man tro på allt man läser? 

Vargas ska ha uttalat sig i en intervju och sagt att hunden dog i konstverket, men dog den i 

verkliga livet?84 Att döpa verket till ”Eres lo que lees” innan tidningarna ens har skrivit om 

verket är enligt mig en stark indikation till att verkets syfte hade med den mediala makten att 

göra. Om en konstnär via massmedia kan manipulera dig till att tro på en dödad hund, 

föreställ dig då vad regeringar, stadsmakter, politiska representanter, företag och religiösa 

samfund kan göra med den makten.85 

Vargas ville alltså föra två stora samhällsproblem upp i dagsljus, nämligen vår 

likgiltighet mot hundar och människor som lever på gatan och hur lättmanipulerade vi är. Hur 

vi äter upp allt tidningarna säger, med hull och hår. 

När det kommer till de övriga attributen i verken, den Sandinistiska kampsången baklänges 

och crack-kokainet som brann i ett rökelsekar har jag inte lyckats hitta mer information. Alla 

artiklar och recensioner har kretsat kring den ”döda” hunden. Eftersom hunden har varit i 
                                                
83 Santiago Sierras hemsida, “160cm line tattoed on 4 people”, <http://www.santiago-
sierra.com/200014_1024.php> 
84  Art:21 Blog, “You are what you read”, < http://blog.art21.org/2010/03/04/you-are-what-you-read/>, 2010. 
85  Art:21 Blog, “You are what you read”, < http://blog.art21.org/2010/03/04/you-are-what-you-read/>, 2010. 
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fokus så verkar de övriga attributen i verket ha glömts bort. Sandinisternas kampsång 

indikerar att detta var ett politiskt verk som alltså hade en annan agenda än djurplågeri. Om nu 

Vargas stödjer Sandinisterna eller vad hans politiska åsikt angående dem är vet jag inte.  

 

5.2 Reaktionerna på verket 

Som jag nämnt i ovanstående analys av verket så blev det stor uppståndelse när verket ställdes 

ut. Nyheten spreds över hela världen via massmedia och en protestlista sammansattes och 

spreds via nätet som över fyra miljoner människor skrev på, inklusive konstnären själv.86 Som 

jag nämnde tidigare kan det vara så att Vargas inte ansåg att verket var fullbordat förrän 

massmedia uppmärksammade verket. Signaturen på protestlistan blev på så sätt signaturen på 

verket eftersom att hans syfte kan ha varit att få medialuppmärksamhet och att få människor 

att reagera på verket. När han fick detta kunde verket slutligen signeras. 

Fast om allmänheten uppmärksammade Vargas riktiga intention är jag inte helt säker på. 

Vargas verk provocerade så mycket att folk kan ha glömt bort att vara källkritiska och inte 

heller försökte ta reda på verkets egentliga mening. Vargas måste dock till viss mån ha velat 

provocera för att väcka uppmärksamhet. Ur det perspektivet lyckades han eftersom det blev 

väldigt stor uppståndelse som engagerade ca: fyra miljoner människor. 

Jag ser många likheter mellan Vargas och Sierra som jag nämnt tidigare. Vargas tog ett 

samhällsproblem i Nicaragua, nämligen synen på invandrare, och placerade det i konstens 

rum för att på så sätt kunna peka på problemet och få det uppmärksammat. Sierra har 

uteslutande sysslat med detta i sin konst. Han försöker visa utsatta människors situation 

genom att exploatera dem, precis som samhället gör, fast i konstens rum. Detta har gjort 

många människor mycket upprörda, precis som i Edenmonts, Evaristtis och Vargas fall. 

Människor blir upprörda för att Sierra utnyttjar redan svaga och utsatta människor som inte 

har något annat val än att acceptera de uppgifter han erbjuder dem för en mindre summa 

pengar. Som exempel på detta kan jag nämna Sierras verk 8 people paid to remain inside 

cardboard boxes, G&T Building, i Guatemala 1999. Sierra la ut en annons som informerade 

om att de sökte åtta personer som skulle placeras i en kartong under fyra timmar och för detta 

skulle de få ca: $9, ungefär 64 kr (enligt Forex, 120104).87 Han lät även raka en ca: 25cm 

(10inches) lång linje över två heroinberoende personer och betalade dem med en dos heroin 

efter rakningen i verket, 10inch line shaved on the heads of two junkies who received a shot of 

                                                
86Art:21 Blog, “You are what you read”, < http://blog.art21.org/2010/03/04/you-are-what-you-read/>, 2010. 
87 Santiago Sierras officiella hemsida, ”8 people paid to remain inside cardboard boxes”, < http://www.santiago-
sierra.com/994_1024.php>. 
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heroin as payment, 2000 (302 Fortaleza Street, San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico). Precis 

som Sierra använder sig utav dessa personer för att visa på deras utsatthet och lidande 

använde sig Vargas av gatuhunden för att uppmärksamma invandrarna i Nicaraguas utsatta 

situation. Invandrarna behandlas i vissa fall som lägre stående varelser likt gatuhundar. 

Gatuhunden skulle kunna representera en papperslös invandrare utan hem. Många av dessa 

svälter säkerligen på gatan, precis som hunden fick göra i galleriet. 

Jag anser att i detta fall var det nödvändigt för Vargas att faktiskt använda sig av ett levande 

djur för att verkligen visa upp misärens riktiga ansikte som folk varje dag ignorerar på gatorna 

de passerar. När han flyttade in problemet från gatan till galleriet tvingade han samtidigt 

besökarna att uppmärksamma problemet och ta ställning för det. 

 

6.0 Människans relation till djuret 

Vår relation till djuren är minst sagt komplicerad. Vi har sedan urminnes tider levt väldigt 

nära djuren och alltid varit beroende av dem som föda. I Sverige bildades Djurens Rätt den 7 

Oktober 1882 med Prinsessan Eugenie i ledningen.88 Så med tanke på hur länge vi har levt 

utav och med djuren är djurrättsfrågan relativt ny. 

Peter Singer, en djurrättsaktivist skrev boken, Djurens frigörelse, 1975, där han försöker reda 

ut varför vi människor anser att vi har rätt att använda djuren för vårt eget välbefinnande och 

varför vi anser oss vara den mer dominanta djurarten.89 

Redan på antiken diskuterade dock den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras. Han 

var vegetarian och uppmuntrade sina lärljungar att behandla djur med respekt.90 Detta var 

inget som efterlevdes av många greker under antiken och absolut inte heller under Romarnas 

tid då det förekom enorma arenor, Colosseum t.ex., där människor kunde beskåda slakt av 

både djur och människor som en form utav underhållning.91 Något som faktiskt existerar än 

idag, om än dock i mindre skala, nämligen tjurfäktningarna i Spanien och Sydamerika. 

Våld, eller rättare sagt, åsynen av våld, verkar vara något som fascinerat och fortsätter att 

fascinera människan. Nietzsche har en gång sagt:”Without cruelty there is no festival; cruelty 

is one of the oldest festive joys of mankind.”92 Det är även en av anledningarna till varför jag 

tror att döda djur existerar i konsten, det blir mer spänning och folk dras till verket på det viset, 

för att få se på döden. Samma sak sker när vi ser på skräckfilmer, vi vet att vi kommer bli 
                                                
88 Djurens Rätt, ”Djurens rätt bildas” 
<http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/om_djurens_ratt/var_historia/bildas> 
89 Peter Singer, Djurens Frigörelse, Falun, (1975), 1990, s. 205. 
90 Singer, (1975), 1990, s. 208. 
91 Singer, (1975), 1990, s. 209. 
92 Anthony Julius, Transgressions – The Offences of Art, London, 2002, s. 146. 
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skrämda men det är just den känslan vi vill åt, spänningen och skräcken.93 Men för att 

återkomma till Singers teori så är egentligen den största anledningen till vårt tänkande 

gentemot djuren och deras underlägsenhet Kristendomen. 

Kristendomen sprider buskap om att varje mänskligt liv är heligt och om människans 

herravälde över andra arter. Växterna finns till för djurens skull och djuren finns till för 

människan, därför underställs ofta djurens välbefinnande människans behov. 94 

Idag har relationen till djuren förändrats och är inte längre den samma som vi tidigare hade i 

västvärlden. Få av oss äger egen boskap idag och knappt någon behöver döda för föda länge. 

Istället ser många idag på djuret som en vän, ett husdjur som man skyddar och tar hand om. 

Vissa personer sköter till och med om sina djur som om de vore barn genom att köpa leksaker 

och kläder åt dem. Det är här som ambivalensen blir som tydligast, för samtidigt som vi älskar 

våra utvalda husdjur som en familjemedlem, så väljer vi också att äta andra djur eller att 

utsätta dem för medicinska experiment. Olika arter av djur har olika betydelse för oss. 

Exempelvis tror jag inte att särskilt många värdesätter grisen och kon på samma sätt som de 

värdesätter en hund eller katt i västvärlden. 

Vart vi än vänder oss så möts vi dagligen av djur, vare sig det är på TV:n, i tidningen, i ditt 

hem eller på tallriken. Christien Meindertsma har gjort ett verk vid namn: Pig 05049, 2008, 

där hon under tre års tid undersökte vilka produkter en enskild gris hamnade i. Meindertsma 

upptäckte att grisens kropp fanns i inte mindre än 185 olika produkter som till exempel 

fotopapper, ammunition, tuggummi och cigaretter.95 Det är alltså i princip omöjligt att 

undvika produkter som inte har varit i kontakt med eller innehåller döda djur. Dagligen är 

omringade utav döda djur på ett eller annat sätt men vi blir fortfarande mycket provocerade 

när vi ser dem användas i konstnärligt syfte. 

 

7.0 Resonerande slutsats 

Jag anser att det finns flera skäl till varför konstnärer använder sig av döda djur som material i 

sina konstverk. Som jag visat i analyserna av de tre verken Star, Helena och Eres lo que lees, 

är användandet av döda djur i sin konst ett bra sätt att få uppmärksamhet på, särskilt av 

massmedia. Det blir då, med stor säkerhet, en nyhet eftersom många människor ofta brukar 

engagera sig i dessa frågor, nämligen djur som kommit till skada. Under Edenmonts 

utställning Still Life, 2003 på Wetterling Gallery valde en brittisk man att campa utanför 

                                                
93 Julius, 2002, s. 207. 
94 Singer, (1975), 1990, s. 211. 
95 Christien Meindertsmas hemsida, <http://www.christienmeindertsma.com/index.php?/books/pig-05049/> 
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galleriet i en vecka som protest. Även när Edenmont ställde ut i Moskva 2004 på Aidan 

Gallery stod det kvinnor i pälsmössor utanför och demonstrerade.96 Det är alltså ett mycket 

effektivt och slagkraftigt sätt att få uppmärksamhet på som konstnär och förhoppningsvis 

även för att få folk att uppfatta budskapet man försöker föra fram via sitt verk. Jag anser dock 

att den ursprungliga frågan ibland hamnar i skuggan av upprörda människor som fokuserar på 

djurens välbefinnande. Alla tre konstverk som jag har analyserat har sin utgångspunkt i ett 

samhällsproblem som de vill föra fram i dagsljuset, men det verkar vara få som förstått detta 

utan de flesta fasar över uppvisandet av djurens döda kroppar.  

Djuren används för chockeffekten och provokationen, för att konstnärerna vet att det skapar 

rubriker i tidningar. Miró ska en gång ha sagt:”Above and beyond all it is the visual shock 

that counts. Afterward one wants to know what the artwork says, what it represents. But only 

afterward.”97 Det Miró säger är att när själva chocken lagt sig börjar man fundera över verkets 

egentliga budskap. Chocken eller provokationen ska fungera som ett lockbete för att dra till 

sig åskådare. Men det är en tunn gräns mellan vad som väcker eftertanke och vad som endast 

chockerar. Som exempel har vi de ryska kvinnorna utanför Edenmonts utställning som 

demonstrerade emot Edenmonts verk men samtidigt bar kläder gjorda av päls. Dessa kvinnor 

måste ha blivit så chockerade och upprörda att de aldrig tog sig tid att stanna upp och tänka 

efter om det de krävde av Edenmont, att inte använda döda djur, var något som de själva 

efterlevde. Som Julius uttrycker det:”We will eat lamb, but we don’t care to see it 

dismembered. If compelled to, we may acknowledge that one day we will die, but we don’t 

care to be confronted with the evidence of our mortality.”98 Vi vill inte se på de döda djuren 

men ändå finns de där varje dag i vår vardag. Kanske påminner de oss om vår egen dödlighet, 

som ett memento mori. Det som provocerar med dödandet av djur i konsten är att vi vet att det 

inte bara sker i konsten utan att djur dödas varje dag för andra orsaker. Vi har kommit så långt 

ifrån bilden av döda djur på grund utav inpaketerat kött i mataffären, vi behöver inte se djuren 

dö längre och kan på så sätt intala oss själva att det vi äter idag inte var levande en gång. Men 

i konsten får vi se det som vi inte längre är vana vid att se, döden. Det den här typen av konst 

vill göra är att chockera oss så att vi vaknar upp och tillfälligt slungas ut ur vår egen värld för 

att senare återvända till den med nya ögon.99 I Peter Bürgers bok Theory of the Avant-Garde 

beskriver han detta fenomen. Han skriver:”Shock is aimed for as a stimulus to change one’s 

conduct of life; it is the means to break through aesthetic immence and to usher in (initiate) a 
                                                
96 Björn af Kleen, “Konst av kaniner. ’Som mat för själen’.”, Sydsvenskan, 050602. 
97 Anthony Julius, Transgressions – The Offences of Art, London, 2002, s. 207. 
98 Julius, 2002, s. 150. 
99 Julius, 2002, s.207 
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change in the recipient’s life praxis.”100 Chockerande konst vill få oss att för en stund tappa 

vårt fotfäste och börja se över våra levnadsval, förhoppningsvis leder det till att vi även ändrar 

på de delarna i våra liv som vi anser vara dåliga. Men, Bürger säger också att även om man 

lyckas bidra till förändring så behöver det inte betyda att det blir en förändring i rätt riktning. 

Som i exemplet som Bürger pekar på blir reaktionen på Dadaisternas provokation när de 

släpper sitt manifest stor vrede istället för en inre utveckling.101 Istället för att ifrågasätta 

varför vi reagerar så starkt på de döda djuren i konsten så riktar vi vår ilska gentemot 

konstnären. Det är mycket lättare att ta ut sin ilska på konstnären än på samhället eftersom 

konstnären har ett ansikte, det går inte att tala förnuft med hela samhället men konstnären är 

bara en person. Trots att konstnären inte är den som är ansvarig för det övriga dödandet av 

djur i samhället utan utför egentligen en handling som vi som människor anser vara vår rätt, 

nämligen använda djuret som material för våra mänskliga behov, jag räknar konst som ett 

sådant.  Konsten kan påvisa ett samhällsproblem som inte bara innefattar djurens ställning i 

samhället utan även något personligt som konstnären själv vill uppmärksamma, som sin 

barndom eller en man som dog för massmedias skull eller bara ifrågasätta människans enorma 

makt över djuren, livet och döden. 

Var det då nödvändigt för Edenmont, Evaristti och Vargas att använda sig utav djur? Jag 

anser att användandet av riktiga djur är ett sätt för konstnären att visa att det faktiskt är på 

allvar, det är på liv och död. Hur många skulle ha tagit Edenmonts verk på allvar om det var 

tygmöss på fingrarna? Skulle någon ens ha vetat om vem Vargas är idag om han gjort en 

skulptur i lera av en svältande hund? Hade någon ens brytt sig om Evaristtis verk om det varit 

plastfiskar i mixern. Om konstnärerna inte skulle ha använt sig av döda djur utan istället valt 

icke-levande material i sina verk hade verken helt plötsligt blivit komiska. Många hade 

säkerligen tyckt att det var väldigt underhållande att mixa plastleksaker. Djuren ska visa på 

allvaret i samtliga verk och i verkets syfte. Så ur det perspektivet anser jag att det var 

nödvändigt för konstnärerna att använda sig av djuren i sin konst. 

Både Evaristti och Vargas vill påvisa olika problem genom att flytta dem ifrån 

samhällets vardag och in i konstens rum. Edenmont har även ett historiskt problem, 

Sovjetunionens ledare, som hon vill återföra in i våra medvetanden genom att visa upp dem i 

konstnärligt syfte. Sovjetunionen existerar inte längre idag, som vi alla vet, men detta är något 

som Edenmont inte vill att vi glömmer, hur hon, och flera med henne, led under det 

kommunistiska styret. 

                                                
100 Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minnesota, 1984, s.80. 
101 Bürger, 1984, s.80. 
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Är det då moraliskt rätt att använda levande varelser i konst? De flesta skulle säkerligen svara 

att det var acceptabelt så länge ingen kommer till skada. Men när djur dödas i konstnärligt 

syfte och människor utnyttjas för konstens skull så skulle nog många dra gränsen där. Jag 

anser att så länge utnyttjandet och exploateringen av djur och människor sker ute i världen är 

det rätt att uppmärksamma detta genom konsten om det betyder att konsten kommer att bidra 

till en förändring. Anthony Julius säger att konsten existerar för att lära oss en sanning om oss 

själva eller om världen och att chocken och oordningen den tillför blir rättfärdigad på grund 

av det viktiga syftet konsten har, nämligen att utbilda oss.102 Här talar Julius dock inte om 

konst som tillför skada på en levande varelse, men jag känner att det inte finns någon större 

skillnad på djuren som dör för vår födas skull och de som dör i konstnärligt syfte. Hyckleriet 

ligger i att äta kött men inte vilja se djurets döda kropp i konsten. Vi måste först börja 

ifrågasätta oss själva innan vi kan ifrågasätta användandet av djur i konsten.  

Jag anser att det var nödvändigt för alla tre verken att använda sig av djuren för att kunna 

påvisa verkens allvar och tyngd. Vare sig det är moraliskt rätt eller inte går inte att avgöra i 

detta fall, det är upp till var och en att bedöma själv. 

 

8.0 Sammanfattning 

Människan har sedan samhällets början haft djuren nära sig och av den anledningen har även 

djur avbildats i konsten. Det finns många olika exempel på både levande och döda djur i 

konsthistorien, bland annat 1600-talets jägarstilleben eller den samtida konstnären Damien 

Hirst. Men trots att vi alltid har avbildat djuren, döda och levande, har vi idag svårt att 

acceptera dödandet av djur för konsten. 

Nathalia Edenmont använder sig väldigt ofta utav döda djur i sin konst och har också 

fått väldigt stark kritik för det. Hon bär nu ständigt ett överfallsalarm efter att ha fått dödshot 

riktade mot sig. Mycket av hennes konst speglar hennes förflutna i den forna Sovjetunionen 

men även hennes känsla av utanförskap i ett nytt land. Verket Star (2002), bestående utav en 

hand med fem döda, vita muskroppar, trädda över handens alla fingrar, skulle kunna 

representera Sovjetunionens makt över sitt folk. De döda mössen är även en representation av 

människans makt över djuren.  

Marco Evaristtis verk Helena (2000), var en slags installation eller levande skulptur som 

bestod utav tio moulinexmixrar innehållandes varsin guldfisk och vatten. Samtliga mixrar var 

inkopplade i eluttaget och fullt funktionerande. Detta verk har många tänkbara 

                                                
102 Julius, 2002, s.32 och 33. 
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representationer. Dels skulle verket kunna vara ett socialpsykologiskt experiment för att se om 

människor är kapabla till att trycka på knappen trots att de är medvetna om konsekvensen. Det 

skulle även kunna vara ett ifrågasättande av människans makt över liv och död. Anledningen 

till att detta verk upprörde kan vara för att vi associerar guldfisken till något mycket vackert 

och oskyldigt. Det är ofta guldfisken som vi pryder våra hem med som dekoration av just 

dessa anledningar.  

I verket Eres lo que lees, 2007, utfört av Guillermo Vargas ställdes en gatuhund ut på ett 

galleri. Hunden var fastbunden, fick varken mat eller vatten och på väggen mitt emot den stod 

verkets titel i hundkex. Översatt till svenska bli Eres lo que lees, du är vad du läser. 

Tillhörande verket var också ett rökelsekar fyllt med crack-kokain bitar och Sandinisternas 

kampsång spelandes baklänges. Under min analys av verket är min teori att verket är 

inspirerat av en papperslös invandrare i Nicaragua, Natividad Canda, vars liv inte gick att 

rädda efter en attack av vakthundar på den bilverkstad som Canda försökte göra inbrott på. 

Under denna attack anlände både polis, brandkår och journalist till platsen men ingen av dem 

valde att ingripa och rädda Canda från hundarna. Detta väckte stor debatt i Nicaragua och 

Vargas verk kan mycket möjligt vara en referens till denna händelse samt ett ifrågasättande av 

massmedias tillvägagångssätt för att skapa rubriker. En protestlista mot Vargas verk skapades 

och skrevs under av miljontals människor, inkluderat Vargas som förklarade att en konstnär 

alltid signerar sitt verk. Verket var inte slutfört förrän det blivit omnämnt av massmedia och 

protestlistan skapats, detta var alltså en del utav verket. Om hunden dog eller inte är det ingen 

som vet med säkerhet. 

Enligt min åsikt användes de döda djuren i alla tre verk för att dra till sig 

uppmärksamhet. Konstnärerna var mycket medvetna om provokationen deras verk skulle 

väcka. Jag tror att döda djur provocerar för vi då måste inse faktum att det inte bara är i 

konsten som djur dör utan även för våra kläder och mat. Vi vill inte se djur komma till skada 

men vi äter gärna deras kött så länge vi slipper se dödandet. Konsten gör dödandet synligt och 

upprör på så vis oss. Anthony Julius säger att provokation och chock i konsten lär oss 

sanningar om vår värld, oss själva och även konsten. Chocken är nödvändig för att fånga 

åskådarens uppmärksamhet och förhoppningsvis få denne att senare ifrågasätta sin reaktion 

och verkets betydelse. 

Jag anser att det var nödvändigt för alla tre konstnärer att använda sig av de döda djuren 

som material i sin konst för att det bevisar för åskådaren att verket är på allvar, att det 

behandlar liv och död. Hade djuren varit gjorda av exempelvis tyg hade verket tappat det 

skräckinjagande och troligtvis kunnat tolkas som något komiskt. Samtliga konstnärer hade ett 
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budskap som för dem var viktigt att föra fram. De döda djuren fångade publikens intresse, 

eftersom våld är något som fascinerar människan, och gjorde att budskapet förhoppningsvis 

nådde fram. Dock tror jag att chocken i konst också kan ha motsatt effekt. En person kan bli 

så chockad och upprörd att denne glömmer bort att undersöka verkets syfte. Jag anser även att 

det är fel av personer som äter kött eller väljer att bära kläder av skinn och läder att bli 

upprörda över döda djur i konsten eftersom detta är hyckleri. Det finns ingen skillnad på 

dödandet av djur i slakthus och det som sker i konstnärligtsyfte. Dessa djur dör för våra 

mänskliga behov, vare sig det är mat, kläder eller konst. Jag kan inte svara på om det är 

moraliskt rätt, det är upp till var och en att avgöra själv. 
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