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1.0 Inledning 

 
Performance som en levande akt skiljer den från andra konstformer. Denna levande 

akt har ofta setts som framgångsrik i just att förmedla ett autentiskt och ”närvarande” 

verk. Det tidsbundna, platsbundna, exklusiva bjuder på något magiskt. Några få 

individer får i en tillfällig gemenskap den exklusiva möjligheten att som publik 

uppleva just den här performanceakten. Resten av konstvärlden kan ta del av den 

endast som ett historiskt förgånget genom dokumentära rester, avtryck och lämningar. 

De som är där, som närvarar, blir själva del i berättelsen om verket. Världen får 

endast berättelsen om konstverket.  

Performancekonsten har haft som ett av sina credon att det just inte går att 

återuppföra ett performanceverk. Det är detta som har skilt performanceverket från 

teatern. Ingen repetition, ingen upprepning eller skådespeleri. Konstnären är sig själv 

och det sker här och nu. Precis som Marina Abramović understryker med sin titel på 

sin retrospektiva utställning och performance; Marina Abramović; The Artist Is 

Present som ägde rum våren år 2010 på MoMA i New York. I hennes utställning på 

en av konstvärldens tyngsta institutioner låter Marina Abramović återuppföra en 

mäng utvalda tidigare performance verk. Dessa blir återuppförda av olika dansare och 

konstnärer. Själv uppför Abramović en ny performance; The Artist is Present. Under 

tre månader våren 2010 satt hon varje dag närvarande i utställningsrummet på MoMA 

för att möta sin publik. I stillhet mötte hon den som valde att komma fram och sätta 

sig mitt emot henne. 

 Vad får det för effekter när ett av de största namnen inom samtidskonsten för 

in performance konsten på en av de absolut tyngsta konstinstitutionerna och dessutom 

i reproducerad form? Jag försöker i denna uppsats se hur olika kontexter kring The 

Artist is Present bidrar till att få detta att bli ett konstverk som nådde och når en 

förvånansvärt stor publik. Ett verk som fortsätter att verka och även att spridas långt 

efter att utställningen är avslutad. Hur verkar dessa kontexter in på ett ritualiserat 

performance konstverk, som jag påstår bidrar till att det på olika nivåer byggs upp en 

slags mytbildning både kring konstverk och konstnär? Jag önskar analysera dessa 

kontexter gemensamt för att finna ett samband mellan performativa aspekter och den 
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effekt det har på besökaren och mottagaren, vilket även bidrog till den publika succé 

som denna utställning mötte.  

 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att med utgångspunkt i Marina Abramović performanceverk The Artist is 

Present analysera och försöka formulera olika laddningar och kontexter som verket, 

konstnärskapet, institutionen och dokumentet tillsammans för med sig. Med stöd i en 

performativ tolkning försöka finna vad performanceverket och Abramović som utför 

det, skapar för omförhandlingar kring positioner och kring blicken. Att vidare 

undersöka effekten och en eventuell mytbildning av performanceverk och konstnär 

genom att se närmare på performativa aspekter av mottagare, avsändare, institution 

och dokumentation. 

 
 
1.2 Metod och Material 

För att närma mig institutionen, verket, konstnärens och dokumentationens olika 

kontexter har jag uppsökt vad som blivit publicerat av media om och kring verket, 

själva utställningen och om Marina Abramović. Materialet för min undersökning 

består av bloggar, press, essäer, uppsatser och annat tryckt material som uppkommit 

under utställningsperioden men även efter. Dessutom en mängd andra mediala 

förmedlingar som jag använt mig av så som foton, videoklipp, och framför allt den 

dokumentärfilm som spelades in under utställningen; Marina Abramović; The Artist 

is Present gjord av Matthew Akers och Jeff Dupre.1  

Detta material har sedan delats upp och avgränsats till de olika avsnitten som 

jag sedan undersökt och kontextualiserat var för sig med underlag i de teoretiska 

texter som jag valt för att sammanlänka teori med materialet. Jag har analyserat deras 

separata effekter ur ett performativt perspektiv och utifrån detta sedan sammanställt 

min slutsats utifrån syftet att undersöka dess gemensamma effekt och eventuella 

bidrag till en form av mytbildning. Först analyseras själva verket och konstnären, 

sedan institutionen och så dokumentationen. Dessa analyseras och tolkas mot de 

                                                        
1 Matthew Akers, Jeff Dupre, Marina Abramović: The Artist Is Present, US, 2012. 
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teorier som jag valt, vilket sammantaget bidrar till en bredare undersökning och 

kontextualisering kring performance verket.  

 

1.3 Teori och tidigare forskning 

Jag har valt att ha ett övergripande performativt perspektiv i min analys. Det 

performativa försöker bland annat benämna de processer som är med och iscensätter 

och skapar olika sociala kategorier, världsbilder och olika typer av identiteter. 

En viktig ingång till mitt arbete har varit Judith Butlers filosofiska och 

teoretiska texter vilka kan ses som grundläggande för performativa studier. När Judith 

Butler talar om det performativa befästs detta genom en stiliserad upprepning av 

akter.2 Upprepningen stabiliserar och säkrar en tradering. Men varje reproduktion 

(upprepning/kopia) för med sig en potentiell förskjutning, vilket över tid för med sig 

en rörelse i reproduktionen och i imitationen av identiteter. Att ha det performativa 

perspektivet i min analys hjälper mig att finna fram till vad som iscensätts med The 

Artist Is Present. 

Walter Benjamin diskuterar i sin essä The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction konstverkets autenticitet i förhållande till reproduktionen, 

och en modern tids efterfrågan av ett reproducerbart verk.3 Vad har vi för förmåga att 

ta in utifrån vår tids sätt att se och vilka önskningar kan finnas i vår samtid? Enligt 

Benjamin har varje tid sin ”blick”. Med detta menar han att varje konsthistorisk tid 

har haft sitt specifika uttryck och egna önskningar. Vid varje skiftning av 

konsthistorisk epok vinner vi något nytt, men förlorar även något. Benjamins 

kanoniska text har agerat igångsättande i fråga om vad jag ser efter i arbetet med min 

undersökning. Hans essä belyser bland annat hur begrepp som autenticitet och aura 

förhåller sig till original och reproduktion, och vart ett verk börjar eller slutar 

någonstans, frågor som påverkat mig till att göra min undersökning. 

Carol Duncan talar i sin artikel The Art museum As Ritual, om museet som en 

modern form av ritual.4 I förhållande till MoMA som institution och som bärare av en 

position inom konstvärlden är detta relevant att se närmare på. Men även för en 

tolkning av en sekulär och modern publiks eventuella behov av någonting laddat likt 
                                                        
2Judith Butler, Gender Troouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge New York, 
1990, s.124. 
3 Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of mechanical Reproduction, 1936. 
4 Carol Duncan, The Art Museum As Ritual, The Art of ArtHistory; A Critical Anthology, D.Preziosi 
(red.), Oxford, 1998  
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ett kultvärde.5 Benjamins påstående om att varje tid har sina önskningar och att vi lever 

i en reproduktionens tidsålder går här att ställa i relation till Duncans påståenden om 

institutionen som vår tids manifestation för både ett kultvärde och ett utställningsvärde. 

Peggy Phelan visar med sitt teoretiska arbete hur relationerna mellan politisk 

och representativ synlighet i den samtida kulturen hänger samman.6 Med Duncans 

påståenden om museet som ritual blir det med Phelans hjälp intressant att undersöka 

vidare vad som blir synliggjort i performativ mening. Phelan undersöker de politiskt 

laddade gränser som speglar och förstärker föreställningar kring de iscensatta och 

synliga reproduktionerna. Genom ett psykoanalytiskt och feministiskt undersökande 

drar Phelan fram en omförhandlad bild kring subjektiviteten i olika antagna 

föreställningsvärldar och normer. Hon visar hur dessa representationer samtidigt 

speglar och markerar ett negativ, ett område som representerar det icke synliga eller 

den andre, vilket hon benämner som det omarkerade. När Phelan på ett subtilt sätt 

förklarar det omarkerade fältet lyfter hon fram vikten av den andre för att se sig själv. 

Detta speglande i den andre och vad det tilltalar i oss som individer, är särskilt 

applicerbart på Marina Abramović performance The Artist is Present, eftersom 

Abramović verk utmanar och kretsar kring just detta speglande i den andre och i det 

omarkerade fältet. 

 Marina Abramovićs långa karriär och intressanta konstnärskap har gett många 

anledning att studera och skriva om henne. Det finns monografier, biografier och flera 

böcker som tar upp hennes performanceverk och deras betydelse i konsthistorien. 

Kring The Artist is Present, har jag funnit en mängd tidningsartiklar, några uppsatser, 

essäer och böcker som getts ut i samband med utställningen. Amelia Jones som är 

professor i performativa studier har i en uppsats nyligen sett på aspekter av att 

Abramović just väljer att återuppföra tidigare performanceverk.7 Hon uppmärksammar 

och fördjupar dessutom behovet av en kritik av vad detta återuppförande av tidigare 

original och tillhörande dokumentationer gör med performancekonstens status och 

värden. Erik Jonsson skrev en uppsats år 2012 om samma verk som jag valt att 

fokusera på av Marina Abramović, men med en annan frågeställning och ingång i 

                                                        
5 Benjamin, 1936, kap.4, s.6f 
6 Peggy Phelan, Unmarked -the politics of performance, London & New York, 1996 (1993) 
7 Amelia Jones, ”The Artist is Present”: Artistic Re-enactments and the Impossibility of Presence”,The 
Drama Review, vol. 55, nr.1, 2011 
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teori.8 Eftersom Marina Abramović är en så pass erkänd konstnär inom performance 

konsten anser jag att det fortfarande är relevant att vidare undersöka detta konstverk. 

Att kritiskt undersöka vad som på olika sätt iscensätts och omförhandlas när verk av 

Abramović och i institutionen MoMA´s regi, får ett så pass stort gensvar och skapar en 

så kraftig respons, vilket en publik på upp mot 500 000 besökare är ett tecken på.9 När 

det gäller själva forskningsfältet för performativa studier är det väldigt brett. Jag har 

därmed valt att förhålla mig specifikt till Phelan och Butlers arbeten inför denna 

uppsats. 

 

2.0 Konstnären och verket 

 
Kroppen har alltid varit både Abramović tema och medium. Hon har utforskat och 

undersökt de fysiska och mentala gränserna genom sitt arbete vilket ofta har varit 

kopplat till att utstå smärta, utmattning och ibland även ett våldsamt bruk av sin kropp 

som medium. Abramović föddes i Serbien 1946 och har sedan tidigt 70-tal varit en av 

pionjärerna inom performance som konstform och hennes intention har många gånger 

legat på att kreativt utforska och ritualisera enkla och vardagliga skeenden. Så som att 

sitta, ligga, drömma och tänka som ett sätt för henne att manifestera ett kraftigt mentalt 

tillstånd av ”närvaro”.  

 I The Artist is Present, sitter Abramović totalt stilla på en stol vid ett bord. På 

andra sidan bordet mitt emot henne står en tom stol placerad. Där är det meningen att 

vem som helst ur publiken får komma fram och sätta sig. Detta är själva konstverket. 

Konsten uppstår i det samma någon väljer att delta. 

  

                                                        
8 Erik Jonsson, The Artist is Present –En studie av Marina Abramovićs verk The Artist is Present på 
Museum of Modern Art, New York 2010, Södertörns Högskola, Stockholm, 2012. 
9 “MoMA got 561,471 (visitors) for its 2010 Marina Abramović show alone”, utdrag från artikeln 
“Negatively 53rd Street: The American Folk Art Museum, in MoMA’s long shadow”, New York 
Observer, http://observer.com/2011/05/negatively-53rd-street-the-american-folk-art-museum-in-
momas-long-shadow/, 130107. 
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   Bildex.1       Foto: Marco Anelli, 2010.  
 

Genom detta atrium på MoMA, passerar muséebesökare på väg mellan olika 

utställningssalar av Abramović retrospektiva utställning. Kring det rum som avsatts 

till performanceverket bildades en L-formad kö av besökare som valt att få sitta med 

Abramović. Många andra besökare valde att stanna upp och bara sitta eller stå 

runtomkring denna krets, för att beskåda mötet mellan Abramović och de som kom att 

sitta med henne. En del stod och såg på i flera timmar, ibland hela dagen. Samtidigt 

visas allt detta i en webbkamera direkt på MoMA’s hemsida så länge utställningen 

pågick. Potentiella betraktare fanns alltså även utanför museets fysiska rum. Det 

bildas på så vis egna ”enheter” vilket gör alla besökare oavsett grad av delaktighet, till 

exponenter för blickar från de övriga i publiken.  

 
”I think Marinas piece has a very strong magnetism. It´s hard to explain but it´s almost  

like you feel this force, it draws you in, like a magnet. Sitting with her is a  

transforming experience – it´s luminous, it´s uplifting, it has many layers, but it  

always comes back to being present,[…]” 10 

                                                               

”This is not Modern art, […] this is absurdist spectacle at its lowest” 11 

                                                        
10 Paco Blancas NYC, interjuvad besökare på MoMA, återgiven på MoMA´s Blogg, 
http://www.moma.org/explore/inside_out/2010/05/10/visitor-viewpoint-momas-mystery-man, 130107. 
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Detta är kommentarer från utställningen hämtade från MoMA’s blogg, som även visar 

att inte alla uppfattar detta som konst.12 För flertalet av de deltagare som satt med 

Abramović fick detta en så stark effekt att de började gråta. Många porträtt av dessa 

gråtande deltagare cirkulerar fortfarande på nätet. Bland annat finns en egen blogg 

med namnet Marina Abramović´ Made Me Cry.13 En separat bok har publicerats av 

fotografen Marco Anelli med porträtt av alla de som satt med Abramović.14 Lika 

starkt och transformerande som det var för många av de som valde att delta i verket 

på MoMA, lika platt kunde upplevelsen av att sitta med Abramović falla till marken 

av andra. Flera deltagare har beskrivit det hela som enbart intetsägande eller rent av 

obehagligt. En del har uttryckt det som endast ett spektakel i konstens namn. Att ett 

konstverk eller en konsthändelse ger upphov till olika respons av upplevelser och 

föder oenigheter är inte förvånande, i konstsammanhang är det nästan förväntat.  

 Trots allt var det ändå något med denna utställning och detta nya verk som 

gjorde att det drog en så stor publik som cirka 500 000 besökare.15 En rusning till 

muséet som sällan upplevts tidigare. Mot slutet av utställningsperioden köade 

publiken utanför under nätterna för att ha en chans att få sitta med Abramović när 

muséet öppnade. Något som påminner om den sorts ”fan-kultur” en biopremiär av 

exempelvis tonårsfenomenet Twillight-triologin skapar? Eller om tillströmningen av 

människor vid en rituell mässa i Vatikanens Rom? I vart fall kan det upplevas ge både 

verket och konstnären en särskild position som påminner om kultstatus eller en form 

av idoldyrkan. 

                                                                                                                                                               
11 Donald Frazell, -kommentar från MoMA´s Blogg, 
http://www.moma.org/explore/inside_out/2010/05/10/visitor-viewpoint-momas-mystery-man, 130107. 
12 MoMA´s hemsida och blogg; http://www.moma.org/explore/inside_out/category/marina-abramovic, 
130107. 
13Bloggen Marina Abramovic´Made Me Cry http://marinaabramovicmademecry.tumblr.com/ , 
130107. 
14 Marco Anelli, Portraits in the presence of Marina Abramovic, Bologna, 2010. 
15 “MoMA got 561,471 for its 2010 Marina Abramović show alone”, utdrag från artikeln “Negatively 
53rd Street: The American Folk Art Museum, in MoMA’s long shadow”, New York Observer, 
http://observer.com/2011/05/negatively-53rd-street-the-american-folk-art-museum-in-momas-long-
shadow/, 130107. 
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bildex.2    Foto: Marco Anelli 2010.  

 
bildex.3    Foto: Marco Anelli 2010.  

 
bildex.4    Foto: Marco Anelli 2010.  
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2.1 Speglingen och blickarna 

Om vi ser på vad själva verket The Artist is Present kretsar kring och förhandlar, så 

blir den övergripande symboliska men även reella meningen den om överföring och 

möten av blickar. Likt ett levande självporträtt sitter Abramović redo att möta sin 

betraktare. Det betraktaren får tillgång till i stället för ett imaginärt möte i till exempel 

en målad reproduktion i ett självporträtt av konstnären, blir här en levande bild med 

en respons i form av en äkta blick. Ett utbyte sker av levande blickar. I stället för att 

rama in själva porträttet (Abramović person) som hade kunnat vara en möjlighet för 

att förtydliga något, så har själva ramen i stället hamnat i den rumslighet som 

betraktaren kliver in i. Ramen består av den avgränsning som Abramović skapat 

omkring detta möte, denna ”sittning” i själva rummets utformning. De sitter i ett 

centrum och utanför detta centrum, förhåller sig resten av publiken (och betraktarna 

av verket på nästa nivå) vilka samtidigt då även bildar själva ramen. Den som går in 

för att sitta med Abramović, kliver därmed även så att säga, in i bilden. De sittande 

(Abramović och den andre) skapar en dynamisk bild eftersom den är levande. 

Betraktarna blickar in.  Alla inne i rummet blir i sin tur betraktade ovanifrån, via 

webbkamerorna som är kopplade till MoMA’s hemsida. Så från andra rumsligheter, 

andra världar, kan vi som inte är där på plats betrakta verket (alltså betrakta alla 

betraktarna) från en annan nivå. Även dokumentationen av The Artist is Present, 

särskilt dokumentärfilmen som blev till, verkar till hur publiken inte bara är 

betraktare, utan även blir betraktade och därmed blir en del av verket och dess 

förhandlande kring och om blicken.  

 

 ”Allt seende är kantat av en förlust. En förlust av själv-beskådandet.”, skriver 

Peggy Phelan i sin bok Unmarked.16 

Fetischism består hos Freud i den potentiella kastrering som väntar (hos 

pojkar) vid upptäckten och den omskakande insikten att mor saknar penis.17 Att hon 

blivit kastrerad, och att denna förlust även kan förväntas drabba subjektet, den lilla 

pojken. Fetischen ersätter minnet av denna händelse som var upphov till den 

smärtsamma upptäckten. Den låter en bit av ens verklighet få leva kvar i det 

förnekade, med ett objekt eller en situation som ”blockerare” för detta traumatiska 

                                                        
16 Phelan Peggy, Unmarked –the politics of performance, London & New York, 1996 (1993), s.16. 
17 Referens till förklaring av Freud’s begrepp fetishism 
http://www.rlwclarke.net/courses/LITS3303/2010-2011/05CFreud,Fetishism.pdf, 130107. 
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något. Denna förnekade del av verkligheten ersätts alltså med ett substitut. Detta 

substitut klarar att leva vid sidan om det verkliga livet i en slags parallell psykisk 

imaginär verklighet. Till skillnad från neurosen eller psykosen där personen inte 

klarar att hålla balansen upprätt mellan det förtryckta minnet eller de imaginära 

verkligheterna, utan dessa tar över och ersätter den reella verkligheten helt.  

 Inom psykoanalysen föreställer man sig även något liknande, en primär 

händelse/scen som blir grundläggande i utformningen av subjektet och dennes 

självidentitet. Om denna laddade händelse är en verklig händelse eller bara en 

imaginär historia mildras inte effekten av påverkan som den får i personens liv. Både 

det imaginära och det verkliga är här av likvärdig betydelse. Peggy Phelan talar om 

hur självidentiteten därmed hela tiden söker att bli bekräftad och upprepad. Detta 

upprepande sker på grund av misslyckandet i att säkra sig trovärdighet. Misslyckandet 

uppstår bland annat för att det inte går att endast stödja sig och lita på en verifierbar 

verklig historia. På grund av att ens ursprung består av både det upplevda/verkliga 

och det upplevda/imaginära blir en identitet som endast bekräftas av det verkligt 

upplevda aldrig hel. Dessutom, fortsätter hon;  
 

The formation of the ”I” cannot be witnessed by the ”eye.” The primal scene itself is 

(probably) a screen memory for the always-lost moment of one´s own conception. Moreover, 

within the logic of psychic displacement, the memory of the primal scene also functions as a 

rehearsal for one´s own death. The primal scene is a psychic revisiting and anticipation of the 

world without oneself. This vision is devestating and liberating; but it cannot be endured very 

long. One prefers instead to see oneself more or less securely situated.18  
 

Utifrån denna önskan om någonting tryggare kastar vi oss vidare ut i sökande efter 

självidentitet via ett narrativ som baserar sig på seendet som källan till vetskap. Man 

letar efter en självbild som går att finna inom representationens ramar. Man letar efter 

sig själv i andra. Men hur är det med det som inte går att se, som inte blivit benämnt, 

uttalat eller representerat? ”What would it take to value the immaterial within a 

culture structured around the equation material equals value?” frågar sig Phelan när 

hon vill värdera det psykiska och immateriella område/fält hon benämner som ”the 

unmarked” (det omarkerade).19 Vad om vi skulle lyfta upp det omarkerade fältet och 

erkänna dess kraft som det negativ mot vilket vi framkallar själva bilden. Det 
                                                        
18 Phelan, 1996 s.5. 
19 Peggy Phelan, Unmarked –the politics of performance, London & New York, 1993. 
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omarkerade är det som förstärker det markerade. Även om det omarkerade får stå som 

en negativ kraft i binära sammanhang, så innehar den på grund av sin osynlighet eller 

icke existens, den potens som det markerade inte har och som är en kraft likvärdig 

den markerade. En kraft som går förlorad om det omarkerade skulle bli omgjort till 

markerat, vilket förtydligar vikten av att erkänna detta negativ för vad det är och inte 

nödvändigtvis behöva formulera det och därmed fånga in det i något det inte är, som 

något markerat.  

 Förlusten i att inte äga hela sin bild skapar en åtrå och en önskan om att via 

”den andres” blick, se sig själv. I speglingen hos den andre komma åt den hela bilden 

av sig själv, vilket till sin natur är omöjligt. Vi befinner oss i en ständig pågående 

splittring mellan det gripbart synliga och det ogripbara och osynliga i oss. Denna 

oåterkalleliga omöjlighet i önskan om att se sig själv helt och fullt, är det som 

producerar en åtrå efter den hela bilden. Åtrån uppstår där vi möter något vi begär 

men inte kan få. I detta fall kanske i önskan att genom den andres position, se oss 

själva så som andra ser oss och därmed få bilden av oss själva och vår identitet 

komplett. En smärtsam förlust som vi ständigt försöker komma över genom att skapa 

substitut (fetischen), eller genom att försöka återta det förlorade, fallosen vilken aldrig 

går att äga, så vi söker ständigt återskapa den i stället. 

 Phelan för fram med stöd i Lacan, hur denna ofullständighet som vi ständigt 

söker täcka upp för är grundläggande i förhållande till talet, till psykologisk identitet 

och för blicken (the gaze) som alltid söker ett gensvar.20 Denna ofullständighet som 

står för förlorandet av fallos på ett symboliskt plan, kastreringen, är hos Lacan till 

skillnad från Freud, inte något som bara gäller kvinnor. Genom att använda språket 

och blicken som de grundläggande symboliska reglerna vilka styr åtrån, får Lacans 

teori fram något som kan representera det kastrerade subjektet vare sig det är man, 

kvinna eller ”vemsomhelst”.21 Phelan fortsätter så här;  

 
These accents on castration and loss may sound a bit pessimistic, but it is exactly because the 

gaze is ”not all” that empathy and Symbolic identification are possible. Opening up the ”not 

all” of vision requires patience with blanks, with blindness, and with the nonreproductive. To 

take the humility and blindness inscribed within the gaze seriously, one must accept the 

                                                        
20 Phelan, 1996, s18. 
21 Phelan, 1996, s18. 
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radical impotency of the gaze. This impotency underscores the broken and incomplete 

symmetry between the self and the image of the other.22 

 

Denna ofullständighet i blicken som står som det icke hela, likt det kastrerade står för 

det ofullständiga hos subjektet, är det som skapar möjligheten för empati och 

symbolisk identifikation. Det saknade eller förlorade, är det som driver åtrån framåt, 

och är det som skapar rum för det som ännu inte är. 

 I ett religiöst sammanhang ses fetischen som markören eller objektet vilket 

representerar det gudomliga; en direkt symbol, likvärdig och med en inneboende kraft 

av den gudom eller gudomlig kraft den får representera i fysisk form. Det blir ofta ett 

objekt som agerar eller deltar i de eventuella riter som det religiösa handlingarna för 

med sig. Fetischen är en ställföreträdare eller direkt ”representation” av det den 

symboliserar. Både i den imaginära och andliga verkligheten likt så som den fysiska 

substans/form den har antagit. 

 En fetisch är en ställföreträdare, en laddad representation. Något som ersätter 

eller simulerar något reellt, med en laddning av magisk karaktär påförd sig. Fetischen 

är det laddade, det som fylls med ett större värde utanför objektets egna fysiska 

materialitet oavsett om vi benämner det som en psykologisk term, ett religiöst objekt 

eller ett påfört värde i ekonomisk mening. I The Artist is Present kan fetischen 

representeras av Marina Abramović som symbolen för detta dubbla drama; den vi 

åtrår men även den som åtrår något själv. Åtrån att se hänger ihop med åtrån att bli 

sedd. Rent performativt kan hon även tänkas spela upp detta drama av utbyten med 

blickar på så många nivåer, att blicken i sig är det som omförhandlas här. 

Fetischeringen av blicken och en fetischering av mötet med konstnären som är 

närvarande. Med alla lager av blickar och utbyten i The Artist Is Present, så 

förhandlar den även kring en annan aspekt av åtrån, med vem som är voyeuren och 

vem som blir objektet?  

 

All visions doubts and hopes for a response. (William James: ”[D]oubt and hope are 

sisters.”) To see is nothing if it is not replied to, confirmed by recourse to another 

image, and/or another´s eye. This confirmation is negotiated through representation – 

                                                        
22 Phelan, 1996, s.18 
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which is to say through distortion, and principally for this discussion, through the 

distortions produced by the desire for the real.23 

 

Just den besvarade blicken, den verkliga blicken, är vad Abramović ställer ut här.  

 

 

3.0 Museet som laddad plats 

 
Konstmuseernas uppkomst och historia är präglade av synen på människan under 1700 

& 1800-talet då de uppstod runt om i världen. Bland andra hade Immanuel Kants 

filosofiska syn på konsten och estetiken stor effekt under denna tid. Individen skulle 

via konsten finna en möjlighet att lyftas mot sitt sannare och högre ideal genom en inre 

process som delvis samlas under begreppet bildung.24 Konstmuseet växte fram ur 

denna Kant influerade tidsanda, och blev en slags demokratisk rörelse vars syfte var att 

förmedla kunskap och vara en plats att hämta inre andlig näring ur, men i en sekulär 

mening. Museet som institution har sedan dess gått igenom många omförhandlingar 

och kriser vilka har lett till olika mognadsprocesser av museets utveckling och roll som 

institution. Utan att gå på djupet in i museets historiska teman kan jag ändå kort 

sammanfattat avläsa att det via konstmuseet är möjligt att se en avspegling av de 

diskurser som för tillfället ligger närmast rådande i tiden. Och vad än viktigare är, 

konstatera att dessa institutioner i rollen som förmedlare likt MoMA, således besitter 

en form av makt. En av de som skrivit mycket om muséernas historia är Karsten 

Schubert och för att antyda något av den tyngd institutionen ”museet” besitter 

beskriver han det bland annat så här; ”The museum is a machine for producing 

meaning, a machine propelled solely by the belief that the museum has ordering 

propensities.”25 

 Carol Duncan presenterar i sin text The Art museum As Ritual, tankar kring 

hur museet sedan sin uppkomst har blivit jämförda med äldre ceremoniella 

                                                        
23 Phelan, 1996, s.18 
24 Referens till begreppet bildung;  
http://forumonpublicpolicy.com/summer08papers/archivesummer08/bohlin.pdf, 130107. 
25 Karsten Schubert, The Curator´s Egg- The Evolution of the Museum Concept from the French 
Revolution to the Present Day, London, 2009, (2000), s.145 
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monument, så som palats eller tempel.26 Duncan frågar om den metaforiska meningen 

trots allt talar om något mer än bara ett lånade av arkitektoniska former.  Vi lever 

ändå i en post-upplysnings kultur idag, där de sekulära värdena ska fylla museet och 

inte religiösa. En kultur där vi tydligt försöker skilja mellan dessa båda. Duncan 

menar att vår förväntade sekulära även anti-rituella kultur, trots detta fortfarande är 

full av rituella inslag och situationer, av vilka väldigt få äger rum i religiösa kontexter. 

Vidare säger hon att vår kultur har skapat platser som offentligt representerar tron för 

vår världsåskådning och världsordning. Konstmuseet, så som exempelvis MoMA, är 

ett gott exempel på en sådan institution. Och om vi prövar denna påstått tydliga 

separation mellan sekulära och religiösa upplevelser, där den ena är rotad i en djup 

tro, den andra i en flytande objektiv rationalitet så kan vi börja ana ett dolt, till och 

med maskerat inslag av rituell karaktär i våra sekulära ceremonier, menar Duncan.27 

 Vi kan då börja uppfatta den ideologiska kraften i en kulturupplevelse, vilken 

trots allt håller sitt vetande eller ”sanning” för att ha en karaktär av objektiv kunskap. 

Detta är intressant att reflektera över i förhållande till hur väsentligt det kan ha varit 

just var Abramović utställning faktiskt ägde rum. Att kontrollera ett museum betyder 

detsamma som att kontrollera representationerna av ett samhälles högsta värderingar 

och sanningar, påpekar Duncan. Museet som institution är med att påverka sina 

besökare och därigenom hela samhället. Med andra ord är det som sker inne på 

museet laddat, inte minst i frågan om definitionens makt och effekt.  

 Arkitektoniskt utskiljer sig museet ofta ut med sina attribut av stora trappor, 

portar, höga hallar, inslag som exempelvis lejon till väktare eller antika pelare och 

kolonner. Mer moderna museer skiljer sig också ut lika storslaget, vilket lett till 

diskussioner kring om utsidan idag har blivit viktigare med storslagen design, än 

insidan och dess innehåll.28 Allt detta för att inhysa en slags respekt i besökaren och 

lämna ett meddelande om att denna byggnad innehåller något av stor värde.  

 En annan laddning som skapas i museet är dess likhet med äldre tiders rituella 

platser. Detta genom både arkitektoniska referenser, men också att museet i sig självt 

skapar en plats för ritualer. Duncan betonar att museet liksom de flesta rituella platser 

är markerat och kulturellt avsett för en speciell typ av uppmärksamhet. I konstmuseets 

                                                        
26 Carol Duncan, The Art Museum As Ritual, The Art of ArtHistory; A Critical Anthology, D.Preziosi 
(red.), Oxford, 1998. 
27 Duncan, 1998, s.474. 
28 Schubert, 2009, s.74ff. 
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fall för kontemplation och lärande. Dessutom förväntas man uppföra sig eller 

uppträda på ett visst sätt i museet.29  

 Ritualer kräver även en form av föreställning. En rituell plats av vilket slag 

som helst, är en plats programmerad för en iscensättning. Något performativt ska ta 

rum. Det rituella har denna struktur i sig oavsett om mottagaren/besökaren kan läsa 

dess tecken eller inte. I traditionella ritualer ska dess deltagare ofta delta i eller 

beskåda ett drama, hon ska utföra ett riktigt eller symboliskt offer eller handling. Det 

kan vara något individen ensam utför genom att följa en på förhand bestämd rutin 

som att upprepa en bön eller återge ett särskilt narrativ. Eller i en mer strukturell form 

delta i en upplevelse som återknyter och relaterar till någon historisk förankring. Så 

som till en särskild plats eller ett objekt. En del anknyter till ritualen med mer insikt i 

dess innehåll än vissa, för att de är mer skolade och förberedda. De kan därför ha mer 

kännedom om vad som förväntas och kan svara upp på dess symboliska signaler mer 

än andra.30 I konstmuseet är det besökaren som utför ritualen.  

Konsten har ofta fått agera som verktyg i att iscensätta det rituella. Riter och 

ceremonier som meningsbärare fyller en funktion i att gestalta just en ordning som 

förklarar och befäster en makt eller någon hierarkisk ordning. Om vi exempelvis ser 

på enväldet i 1600-talets Sverige, innan museets tid, var barockens svulstighet med 

storslagna fester och ceremonier ett vitalt och tydligt inslag i samhället. Dessa fester 

var påkostade allkonstverk, vilka involverade många led av de konstnärligt utövande 

ständerna. Arkitekten var den övergripande ledaren, som gemensamt med 

bildkonstnärer, bildhuggare, poeter, musiker med flera gestaltades dessa fester och 

ceremonier vilka skulle spegla just en världsordning. Dessa skulle befästa och stärka 

bilden av relationen till maktens överhet. Enväldets härskare hade sin kungamakt 

direkt given av gud och hans pliktuppfyllande undersåtar var folket.31 

 Dessa fester och ceremonier står i fokus i Mårten Snickares avhandling där 

han sätter dessa tidsbundna allkonstverk i direkt kontakt med dåtidens politiska spel.32 

Den rådande världsbilden införlivades med dessa rituella inslag och kungens makt 

blev befäst genom mytologiska förklaringsmodeller. I en tid när ojämlikheten mellan 

fattig och rik var mycket stor, var dessa dyrt påkostade fester en konstform som ändå 
                                                        
29 Duncan,1998, s.476. 
30 Duncan, 1998, s.477. 
31 Mårten Snickare, Enväldets Riter. Kungliga ceremonier och fester i gestaltning Nicodemus Tessin 
d.y. ,Uppsala, 1999 
32 Snickare, 1999, s.18ff. 
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ofta nådde stora kretsar i ett offentligt sammanhang, jämfört med de enskilda 

konstformerna som nådde till en mer specifik publik. Här ser man hur riten som en 

meningsskapande handling i sin struktur och form frambringar ett slags kollektiv tro 

och gemenskap vilken medverkar till att upprätthålla och forma en samhällsstruktur. 

Hur konsten är med på att iscensätta detta. Hur man genom att tala till känsla istället 

för förnuft hos människorna införlivar det rituella och mytologiserar en 

samhällsordning och skapar bland deltagarna en känsla av att ingå i en större 

meningsskapande värld. Gällande Abramović utställning på MoMA kanske det inte i 

så stor grad handlar om en samhällsordning som iscensätts primärt, mer om en 

mytologisering och införlivande av annan art.  

 Globalt sett lever vi än idag i en värld där skillnaderna mellan fattig och rik är 

enorm. Kanske det finns former av ”allkonstverk” som kan tänkas ha ersatt dessa i vår 

globala samtid? Och som idag kan nå ut till en stor och bred publik i form av ett så 

kallat demokratiskt medium? Abramović verk och reproduktioner är intressanta att se 

på utifrån det perspektivet. 

 Att tala till folks känslor var kanske det mest primära sättet att nå ut med 

budskap till folket innan upplysningens tid och det sekulära förnuftet skulle ta över. 

Men kanske att det är så än i dag? Snickare visar att när vi finner förändringar i 

riterna, åskådliggör det även en förändrad samhällsstruktur. Detta menar jag, kan 

återigen förklara hur konstmuseets historiska utveckling visar olika diskurser likt en 

avspegling av samtiden. Att rituella inslag från ett historiskt sammanhang så som 

bröllop eller begravningar bland annat, ännu lever kvar i ett sekulärt och modernt 

samhälle. Riterna och symbolerna lever ofta kvar långt efter att själva mytologin 

försvunnit.  

Sammanfattningsvis; konstmuseet uppstår ur en tradition där konst har haft ett 

nära förhållande till det rituella och performativa. Institutionen i sig är fylld med 

performativa inslag, både traderad och anpassad nya sekulära värderingar. I sitt 

uttryck som byggnad men även i museets innehåll vilket är laddat både med ett 

kultvärde och ett utställningsvärde.33 Besökaren är den som deltar i det performativa, 

den som agerar i det rituella.  

 Om vi återvänder till Duncan ser vi hur denna rituella upplevelse ändå är tänkt 

att ha ett syfte. Enligt Duncan är detta ”seen as transformative: it confers or renews 

                                                        
33 Benjamin, 1936, s.7 f. 



  19 

identity or purifies or restores order in the self or to the world through sacrifice, 

ordeal, or enlightenment.”.34 Duncan påpekar även att vi i mötet med konsten vill och 

kan uppleva något annat än endast ett estetisk och intellektuellt mottagande. Hon 

hänvisar till begreppet liminalitet, och dess vidareutvecklade betydelse hos Victor 

Turner med synen på hur en konstutställning (eller film och teater) kan få människor 

att uppleva hur de tillfälligt kan upphäva sina vardagliga begränsade regler. Sina 

normala sociala beteenden ställs åt sidan, så att dessa kulturella situationer kan “open 

up a space in which individuals can step back [...] and look at their world or at some 

aspect of it with different thoughts and feelings”.35 Är detta möjligen en del av den 

effekt som The Artist is Present har på sina gråtande deltagare? 

 Konsten kan alltså ge oss mer stimulans än endast en estetisk eller intellektuell 

upplevelse. I ett sekulärt samhälle gestaltar konstmuseet en av dessa platser vi kan 

besöka för att i sann Kantisk anda, fortfarande förväntas lyfta oss själva mot vårt 

”högre” jag. I kulturen och konsten fylla på någon slags inre näring. Vilket kan låta 

som religiösa traditionella värden, som bara blivit putsade och omstöpta till något mer 

passande de sekulära värdena. Och införlivade i en sekulär form av ritual. Redan i det 

att vi kliver in i konstmuseets byggnad är vi förberedda, vi vet att det som befinner sig 

därinne är konst, bör betraktas som konst, vare sig vi tycker det stämmer överens med 

vår subjektiva smak eller inte. Denna dynamik som institutionen är laddad med har 

redan präglat oss i vårt möte med konstverken innan vi ens har mött dem. Vi är inte 

neutrala, vi är redan del i det performativa som ännu inte hänt.  

 

4.0 Dokumentet 

 
Med det ovan beskrivna kan MoMA som institution ses som en laddad plats som får 

manifestera en modern form av ritual. Utöver det vill jag även ta med aspekten av, om 

konstnären Abramović och hennes performance rör sig kring ett laddat fält när verket 

förhandlar en form av fetischering. Då kan man börja ana att det är någonting här som 

är svårt att gripa helt, något som rör sig i en sfär som inte är helt markerad. Vilket 

befinner sig i och utanför det påtagliga och det synliga, men ändå är tydligt med och 

påverkar själva upplevelsen inne på MoMA. Kanske dessa laddningar bidrar till att 

                                                        
34 Duncan, 1998, s.479. 
35 Duncan 1998, s.473. 
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verket lyckades beröra så pass många som det tydligen gjorde eller i vart fall drog till 

sig en stor publik? 

 Vidare har vi kvar ytterligare en aspekt av verket, själva dokumentet. 

Dokumentet är de spår och avtryck som bevarar det flytande efemära verket, 

performanceverkets ”här och nu” överfört i en fast form. Allt det som gemensamt 

fångar upp och fryser ner det och får historien om verket att fortsätta byggas och 

spridas. Som skapar ett objekt, där det från början inte fanns något. För att finnas 

måste du synas och ju mer du syns desto mer finns du.  

 Kring The Artist is Present, har det spridits en mängd dokument. Då syftar jag 

inte bara på de direkta avtrycken från själva performancehändelsen, utan hela tiden 

uppstår det nya. Texter blir skrivna, bloggtrådar fortsätter att växa, bilder sprids. Jag 

har till och med upptäckt ett virtuellt spel där man kan gå in och ”spela” ett besök på 

utställningen.36 Alla dessa former av mediala dokument som anknyter till det som en 

gång hände inne på MoMA våren 2010, är med och skapar historien om 

performanceverket men även om konstnären Marina Abramović. Och vad som blir 

sagt i denna historia som skapas, denna mytologi av subjektiva sanningar och minnen, 

är med att påverka en värdebildning. Värden av flera olika slag, men för att nämna 

något exempel så kan ”varumärket” Marina Abramović som bidrar och ger hennes 

konst ett marknadsvärde vara ett viktigt sådant. Eller det politiska värde som uppstår i 

form av att större synlighet ger en starkare röst till att kunna påverka andra.  

 Speciellt intressant är dokumentärfilmen Marina Abramović- The Artist Is 

Present.37 Denna dokumentär tar upp processen som föregår den retrospektiva 

utställningen, och följer sedan upp med att återge hela utställningsförloppet tills 

utställningen är färdig. Den berättar historien om Abramović tidigare liv och gör 

nedslag i hennes långa karriär av tidigare performanceverk. Filmen bygger upp 

historien kring personen Abramović med till exempel hennes möte och långa relation 

med sin tidigare älskare och samarbetspartner Ulay. Vi får dessutom ta del av hur de 

möts igen för första gången sedan de gick separata vägar.  

En dokumentärfilm, hur seriös intentionen hos filmskaparen än må vara, blir 

alltid förmedlad av någon. Det är alltid en avsändare vars historia vi får ta del av. Den 

bär alltså en prägling av den och de som vill förmedla historien. I Abramović film, får 

                                                        
36 Interaktivt spel; http://www.pippinbarr.com/games/theartistispresent/TheArtistIsPresent.html, 
130107. 
37 Matthew Akers, Jeff Dupre, Marina Abramovic:The Artist Is Present, US, 2012. 



  21 

vi väldigt mycket av det som presenteras förmedlat av Abramović själv. Hon bär 

filmen fram med närvaron av sin person genom nästan varje filmscen. Hon är den 

som berättar, och hon berättar sin historia. Hon avgör på många sätt hur och vad som 

berättas. Vi möter henne som en privat öppen person i filmen som delar med sig av 

sig själv, sitt privata och sitt konstnärsliv. Samtidigt kan man undra över hur mycket 

hon egentligen är kvar i en performance i sin roll som konstnären Abramović. Är det 

en karaktär eller går dessa inte att separera; personen och konstnären? Den privata och 

den offentliga rollen hamnar i ett mer eller mindre komplicerat förhållande till 

varandra, för när är hon privat och när är hon den offentliga Abramović? Personen 

Abramović blir i detta fall till någonting mer, en persona. 

Regissören Matthew Akers står som upphovsman för filmen men Abramović 

har själv bidragit i arbetet genom att med-producera den och på så vis påverkat och 

godkänt dess återgivna material. Det hela är inte filmat med en liten enkel kamera, 

utan det är en avancerad, välgjord film. En påkostad produktion med tanke på vad det 

kräver av människor som arbetar med ljud, ljus och så vidare. Scener som har krävt 

flera kameror för att erbjuda olika vinklar och format tyder på detta. Dessa kameror 

som fångat upp vad som hände kan inte har rört sig särskilt diskret utan måste ha 

krävt sin synlighet och närvaro i rummet. Och därmed även påverkat historien de ska 

fånga på film. Ett filmarbete som inte kan ha gått obemärkt förbi under själva 

utställningsperioden. Resultatet blev en väl genomarbetad långfilm och inte en 

enklare dokumentation. Något enklare var kanske vanligare på exempelvis 70-talet i 

performance sammanhang. Men man kan just därför även fråga sig vad det gör med 

det autentiska hos de som närvarar i ett rum med synliga kameror? Vad är dessa 

kameror om inte ytterligare ögon att närvara i konstnärens närvaro. Det mekaniska 

ögat som förebådar en potentiell blick utanför det som sker här och nu. En mekanisk 

reproduktion som går att redigera och producera för att skapa det som man önskar ska 

bli sett. 

Denna dokumentärfilm är en produkt som vill förmedla något i form av att 

vara sanningsbärare. Den blir med filmens övertygande medium till ett trovärdigt 

dokument för oss som är mottagarna av den. Med det menas inte att den endast är en 

väl regisserad vara som vill sälja något till sin mottagare. Det kan låta lite väl cyniskt.  

Den är samtidigt det den påstår sig vara, en dokumentär på lik linje med många andra, 

som vill berätta sin historia. Som på många sätt är väldigt intressant att få lov att ta 

del av. Ibland upplevs själva historierna om ett konstverk och de olika kontexter de 
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föds ur som mer intressant än själva verket i sig, än själva resultatet. Att få ta del av 

vad som formade och präglade en idé, en process som föregick ett verk, kan genast 

lyfta verket till en ny nivå av vad vi som publik får ut av det. Historien som denna 

dokumentär vill förmedla kan tolkas på många sätt. Så här presenteras filmen av 

produktionsbolaget och av Marinafilms; 

 
Seductive, fearless, and outrageous, Marina Abramovic has been redefining what art is  

for nearly forty years. Using her own body as a vehicle, pushing herself beyond her physical  

and mental limits -and at times risking her life in the process- she creates performances that  

challenge, shock, and move us. Through her and with her, boundaries are crossed, 

consciousness expanded, and art as we know it is reborn. She is, quite simply, one of the most 

compelling artists of our time.38 

 

Dessa ord är valda för att kort beskriva och locka en publik att vilja se filmen, och har 

blivit publicerade i mängder av tidningar inför lanseringar av den. Förförande, orädd, 

och upprörande är de orden som får introducera Abramović. 

 

4.1 Performativt 

Den sociala världen konstrueras. Den är en sfär som inte är konstant, utan i ständig 

rörelse. Aktiva verksamma processer är med och iscensätter sociala kategorier som 

etnicitet, kön/genus och så vidare, vilka bidrar till att skapa olika former av 

identiteter. Det är detta som går under begreppet performativitet. Vi föds inte med 

något endast inneboende essentiellt som gör oss till människor.39 Kulturellt sett blir vi 

det, skapar det och gör oss till dem vi är. Det är inte förutbestämt utan skiftar utifrån 

hur vår sociala kultur för tillfället är uppbyggd. ”Denna inriktning betonar också 

historisk och kulturell specificitet: våra världsbilder och identiteter kunde varit 

annorlunda och de förändras över tiden” sammanfattar Tiina Rosenberg som översatt 

texter av Judith Butler.40 

 Performativitet kan också vara uttryck för något som inte bara beskriver själva 

företeelsen utan även får den att bli till. Som agerar. När prästen uttalar ”Jag förklarar 

er härmed för man och hustru”, så både uttalas detta och blir till. När Judith Butler 
                                                        
38 Marina Abramovićs filmbolag http://marinafilm.com/ ,130107. 
39 För att förenklat samla alla slags kategorier av identiteter under den gemensamma kategorin; 
människor. 
40 Tiina Rosenberg, Könet brinner! Judith Butler –texter i urval av Tina Rosenberg, Finland, 2005, 
s.15. 
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talar om performativitet i bland annat relation till könsidentiteter, så befästs dessa 

genom en stiliserad upprepning av akter.41 Upprepningen stabiliserar och säkrar en 

tradering. Men ingen upprepning eller reproduktion går att kopiera exakt likt. Så varje 

reproduktion (upprepning/kopia) för med sig en potentiell förskjutning. Detta gör att 

det uppstår små luckor i den antagna ”normen” i och med dessa förskjutningar. I 

dessa luckor kan något nytt tillföras eller tas bort. Vilket över tid för med sig en 

rörelse i reproduktionen och i imitationen av identiteter. Ingen norm är någonsin 

därmed helt säkrad. Och de normer vi lever med är skapade utifrån dessa 

upprepningar av reproduktioner vilka i en konstant ström kan ses som en kopiering av 

en kopia. Att det i grunden aldrig fanns någon prototyp. 

Det subversiva kan vara när det performativa på något sätt i en överdriven 

reproduktion lyckas skaka om en ”stabil” föreställning eller norm. Det subversiva 

sker i de akter som inte är med på att endast befästa och bekräfta denna givna norm 

eller hegemoni. Det subversiva kan till exempel lyckas med att ifrågasätta själva 

föreställningen. Som exempelvis föreställningen om en ursprunglig och naturlig 

identitet. Det finns inte något universellt riktigt sätt att definiera det subversiva, utan 

det måste alltid bedömas kontextuellt. Subversiv performativitet är alltså något som 

slår tillbaka på det befästa, genom en slags förstärkt eller överdriven representation av 

detta. En performance kan fungera som en optik genom vilka performativa fenomen 

kan bli synliggjorda. Dokumentärfilmens betydelse i uppbyggandet och bekräftelsen 

av konstnären Abramović verk och person gör den till ett otroligt kraftfull och 

närmare integrerad vidareförd del av själva performanceverket. Den lyckas så bra att 

förmedla performance händelsen på MoMA att många upplever det som att de nästan 

faktiskt var där själva. Marina Abramović blir närvarande även hemma hos dig, när 

du ser på filmen. ”For that experience alone this film should be seen: it demonstrates 

how cinema can actually make the artist seem present, offering an empathetic fellow 

consciousness that mirrors one's soul.”42 beskriver en recensent filmen. 

 Vad Abramović lyckas med allt sammantaget, är att hon gör alla till voyeurer, 

de som är på plats och de som ser på filmen. På ett sätt framstår Abramović som den 

ultimata voyeuren själv. Motivationen som driver åtrån att se, är att bli sedd. Att få 

respons, ett svar, som Phelan uppmärksammat. I dokumentärfilmen lyckas man 
                                                        
41 Butler Judith, Gender Troouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge New York, 
1990, s.124. 
42 Filmrecention; http://thephoenix.com/boston/movies/143327-marina-abramovic-the-artist-is-
present/, 130107. 
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förmedla denna närvaro som Abramović vill presentera med sin performance. I 

dokumentärfilmen blir denna närvaro kanske än mer bekräftad genom den vittnesbörd 

som förmedlas av de intervjuade och de återgivna mötena som filmens rörliga ström 

av bilder presenterar. 

 

 

 

5.0 Slutdiskussion 
 

Museet talar om att det som sker där inne är konst. Konstinstitutionen vare sig det är 

MoMA eller någon annan har redan valt åt oss och valt för oss och skapar därmed i en 

performativ mening en värdebildning så att det som sker där inne redan är laddat med 

en särskild form av kvalité. Marina Abramović långa och många gånger provokativa 

konstnärskap för även det med sig en på förhand given signal om att det hon 

producerar är av ett särskilt värde. En stor erkänd konstnär utställd på en stor erkänd 

konstinstitution borde tala tydligt nog i att locka en stor publik. Ändå blir inte 

resultatet detsamma var gång kombinationen stor konstnär på stor institution sätts 

samman. Det måste vara någon mer form av dragning här än så. Det rituella inslaget i 

museet kopplat samman med den rituella kontexten i själva performanceverket bygger 

kanske särskilt väl upp för en form av liminalitet.43  

En del anknyter som sagt till ritualen med mer insikt i dess innehåll än andra, de kan 

ha mer kännedom om vad som förväntas och kan svara på dess symboliska signaler 

mer än andra. Men i det här fallet kanske det inte lika mycket handlar om att ha 

kännedom om museets ritualer och tecken som att vara mottaglig i en annan mening. 

De personer som denna performance starkast verkar in på, som förstår eller följer med 

i The Artist Is Present som ett ritualiserat verk till form och innehåll, är den som 

träder in i det ännu inte märkta (the unmarked). Den som har möjlighet till och även 

åtrår en empati och en symbolisk identifikation. Så som Phelan tidigare har nämnts 

angående den ofullständiga blicken, förlusten av det saknade och förlusten av 

självbeskådandet, blir det vi åtrår och önskar att ersätta det saknade med, speglat och 

ersatt av ett substitut. Som här kan ses ta form och få uttryck i en slags fetischering av 

Abramović. Abramović blir den direkta representationen av det hon symboliserar och 

                                                        
43 Referens till begreppet liminalitet;  http://www.liminality.org/about/whatisliminality/, 130107. 
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hon blir laddad med någonting magiskt. Publiken står i bokstavlig mening i kö för att 

de åtrår hennes blick, vill bli ägd av hennes blick och är till och med beredda att 

betala för den. För en del ledde detta till beröring på ett sådant sätt att de gick därifrån 

förändrade, transformerade, i någon mening. En del återkom flera gånger för att få 

uppleva detta åter igen. Andra upplevde det hela endast som en form för effektsökeri. 

Meningarna är delade. Men det som Marina Abramović ändå lyckas med, är att med 

hjälp av institutionen MoMA, med hjälp av det rituella performanceverket, och med 

hjälp av sin konstnärsstatus bereda en kontext som öppnar upp för ett modernt behov 

av någonting mer än endast ett utställningsvärde. Som tilltalar en publik att delta i det 

performativa, en publik som söker ett kultvärde även långt efter att konsten har 

frigjort sig från exempelvis det religiösa livets rituella inslag. Trots att vi nu lever i en 

reproduktionens tidsålder, kanske vår tids önskningar fortfarande kretsar kring just ett 

kultvärde? Att även i en denna reproduktionens tidsålder, denna post industrialistiska 

tid, skapas åter nya behov för en mytologisering och kult? Kan hända att det omvända 

råder här, att riterna och symbolerna tilltalar oss innan mytologin ännu helt har 

uppstått? Detta är något som kan diskuteras vidare. 

Det är även intressant hur verket fortsätter att uppstå och leva vidare vid sidan 

av denna tidsbundna händelse på MoMA, via dokumenten. De olika former av rörelse 

som pågår av verket i form av bloggar, artiklar, bilder och så vidare som sätter en 

ständigt ny publik i kontakt med det. Framför allt står dokumentärfilmen ut som det 

verk som för samman institutionen, konstverket, och konstnären och bygger upp kring 

själva mytbildningen. Dokumentären som det verk som bidrar till att öka 

performanceverkets status.  

Så om vi nu lyfter upp och erkänner det omarkerade fältets kraft, och förhåller 

oss till det som negativet vi framkallar bilden mot. Ser att det finns blanka fält vi inte 

helt förstår eller klarar att se, men att det är även där lusten att vilja se mer ligger. I 

det ännu ej erövrade, i ”den andre”, i det som inte är helt, är den kraft som skapar 

åtrån. Det performativa med dessa kontexter vi närmat oss i denna studie kring The 

Artist is Present pekar alla mer och mindre mot detta fält av spänningar; mellan det 

markerade som är synligt, påtagligt, närvarande och det omarkerade, det svårsedda, 

förlorade, men även det närvarande. Kontexten är med och präglar upplevelsen av 

konstverket, och är därför relevant att förhålla sig till när vi vill bedöma och läsa ett 

verk. I den här studien ses kontexterna agera performativt, i den betydelse att de är 

med och skapar denna åtrå efter Abramovićs närvaro, som performancverket självt 
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handlar om. Kontexterna kring ritualen, kring museet laddat med sina värden, kring 

blicken som förhandlas i verket, förstärker en erotisering kring konstverket och 

Abramović. Åt motsatt håll går kontexten kring dokumentärfilmen, dokumenten, och 

Abramovićs konstnärsroll tillbaka likt en växelverkan och förstärker verket och 

blicken, institutionen, och ritualen. Alla dessa delar ger till varandra i ett performativt 

utbyte. Snickares påstående om att när vi finner förändring i riterna så åskådliggör det 

även en förändrad samhällsordning, kan detta i sådant fall läsas av mot vår samtid och 

vad säger det då om denna typ av ritualiserande kontexter?  

Dessa många lager av kontexter kan med säkerhet prövas ytterligare.  Man 

skulle kunna välja att fördjupa sig i endast en av dessa delar i uppsatsen och trots allt 

finna nya frågeställningar att undersöka och diskutera vidare. Exempel på en vidare 

intressant diskussion är även frågan om hur viktiga kommer dessa olika former av 

dokumentation vara för performance konsten framöver? Kommer spåren, avtrycken 

som berättar om händelsen göra anspråk på mer utrymme, kräva att ta plats? Vill vi ha 

utförligare beskrivningar och reproduktioner av vad det var som hände? Eller är det 

kanske så att en större insyn i konstnärens egna liv och historia förväntas, för att 

konstverken ska nå sin fulla potential?  

 

 
bildex.5     Foto; Marco Anelli 2010, Marina Abramović.  
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5.1 Sammanfattning 
 
Desto större effekt verket lyckas skapa hos en publik desto mer ökar konstnärens 

status. Abramović som varumärke har helt klart stärkts av detta, och hennes mer 

politiska makt i form av att kunna påverka andra har stärkts, vilket är en värdeökning 

lämplig att förhålla sig någorlunda kritisk till.  

I denna upprepning och tradering av historierna kring Abramović och The 

Artist is Present, uppstår hela tiden små förskjutningar. Historien om performance 

verket är inte säkrad, inte neutral och inte heller stabil. Och den är hela tiden en 

reproduktion, ett återgivande av något som redan är förbi. Men myter bildas genom 

upprepning och ritualer stabiliserar deras vidareföring och aktualitet. Effekten av att 

arbeta upp en konstnärsroll och en myt kring sitt konstnärskap är såklart lönsam på 

många nivåer. Kontexterna som det pekas på i denna studie visar hur dessa bidrar till 

ett performativt verk, det performativa genomsyrar alla nivåerna här. Det är ett verk 

som uppnår större spridning ju fler historierna om och kring verket blir. Desto fler 

historierna blir om verket, desto kraftigare byggs mytologiseringen kring verk och 

konstnär upp. 
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Bilder 

 

Bild 1, från utställningsrummet för performance verket The Artist is Present 

En person sitter med Abramović, foto taget av Marco Anelli 2010. 

 

Bild.2 Porträtt av person som sitter med Abramović, MoMA , Foto taget av Marco 

Anelli, 2010. 

 

Bild 3. Porträtt av person som sitter med Abramović, MoMA. Foto taget av Marco 

Anelli, 2010. 

 

Bild.4 Porträtt av person som sitter med Abramović, MoMA. Foto taget av Marco 

Anelli, 2010. 



  30 

 

Bild 5. Porträtt av konstnären Marina Abramović, från utställningen The Artist is 

Present. Foto taget av Marco Anelli, 2010. 

 


