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SAMMANFATTNING 

I följande essä, Konstens olika horisonter – ett möte med bildkonst från Senegal, Mali och 

Moçambique, diskuterar jag rollen som gallerist och curator i mötet med det som är okänt 

och främmande i konsten. I essän refereras till möten med konst och konstnärer från 

Senegal, Mali och Moçambique. Texten utgår dels från mina upplevelser på konstbiennalen i 

Dakar, dels från arbetet med två olika utställningar på Galleri Flach i Stockholm. Med 

utgångspunkt i min roll som kurator reflekterar jag över situationer när konstens 

sammanhang framstår som främmande och okända. Hur bemöter jag situationen? Vad ser 

jag i den och vad bidrar den med i mitt kuratoriska arbete i gallerirummet? 

 

Med stöd bland annat i hermeneutiken och filosofer som Hans-Georg Gadamer och Marcia 

Sa Cavalcante Schuback, beskrivs en bildningsprocess i vilken jag reflekterar över det 

geografiska och kulturella avståndet. I texten diskuteras också ett så kallat hermeneutiska 

mellanrum som uppstår i skarven mellan det välkända och det främmande. Diskussionen 

införlivar även tankar om hur normer i den västerländska konsthistorien påverkar mitt möte 

med konsten och vad jag uppfattar som konstnärlig kvalitet. 

 

I essän konstateras att mina möten och konfrontationer med det som är okänt i konsten, är 

betydelsefullt. Det påbörjar en process mot ny kunskap i vilken jag tydligare får syn på mig 

själv och mina medvetna och omedvetna föreställningar. I texten beskrivs hur jag i 

gallerirummet prövar mina reflektioner i praktiken i en dialog med mig själv och de 

konstnärer med vilka jag samarbetar. Jag betonar dialogens och den inre reflektionens 

betydelse för utställningens tillblivelse. Utställningen blir ett mellanrum, ett begränsat 

sammanhang, där dialogen och reflektionen tar form. 

 

Nyckelord: horisont, avstånd, främlingsskap, det välkända, mellanrum, kultur, bildkonst, 

galleri, gallerist, kurator, Västafrika, Mali, Moçambique, skulptur, måleri, fotografi. 

 

ABSTRACT 

The following essay, Different horizons - Encounters in visual arts from Senegal, Mali and 

Mozambique, discusses how to encounter what is unknown and unfamiliar within art in my 

role as a gallerist and curator. The essay refers to encounters with art and artists from 

Senegal, Mali and Mozambique. The text is partly based on my experiences at the biennial 

in Dakar, partly from working experiences with two exhibitions at Galleri Flach in 
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Stockholm. On the basis of my role as curator, I am reflecting on the situation when art 

appears unfamiliar. How do I act? What do I learn in these situations and what do they bring 

to my curatorial work in the gallery space? 

 

With support from hermeneutics and philosophers such as Hans-Georg Gadamer and Marcia 

Sa Cavalcante Schuback, I describe a learning process that takes the geographical and 

cultural distance into consideration. The text reflects also on the so-called hermeneutical gap 

(a room in between) that occurs in the joint between the familiar and the unfamiliar. The 

discussion incorporates thoughts on how standards in the Western art history affect my 

encounters with the art object and what I perceive as artistic quality. 

 

I note in the essay how these meetings and confrontations with the unknown in the art are 

important. It sets in motion a process towards greater knowledge in which I see myself more 

clearly, not the least my conscious and unconscious beliefs. The text describes how I use the 

gallery space to put my reflections into practice, in a dialogue between myself and the artists 

with whom I work. I emphasize the dialogue and the importance of an internal reflection in 

creating an exhibition. The exhibition offers a room within a room, a limited context, where 

dialogues and reflections take shape. 

Keywords: horizon, distance, alienation, the well-known, space, culture, visual arts, gallery, 

gallery owner, curator, West Africa, Mali, Mozambique, sculpture, painting, photography. 
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DAKARBIENNALEN 2008 

 

Ett nytt sammanhang 

Att något händer inom oss när vi lämnar det välkända bakom kan komma som en plötslig 

insikt. Det blev tydligt när jag första gången var på konstbiennalen Dak’art i Senegal, som 

jag besökte i mitt yrke som gallerist och curator för att se ny konst. Beslutet kom mycket 

hastigt. En vecka innan öppningen påminde mig en kollega som vet att jag länge intresserat 

mig för samtidskonst i Afrika, att biennalen skulle äga rum. Jag bokade omgående en biljett 

och ett par dagar senare klev jag ur planet sent på natten i Dakar. En stark, bränd doft slog 

emot mig och kroppen omslöts genast av en len värme som fick den att kännas hudlös. 

 

Ett dygn senare sitter jag ensam i hotellbaren och dricker en öl. Jag försöker se upptagen ut 

och läser okoncentrerat i en utställningskatalog för att undvika blickar. Dagens händelser 

virvlar runt i huvudet.  Det är långt ifrån första gången jag besöker en konstbiennal men 

aldrig tidigare i Afrika. Och jag känner mig som en främling. Många av biennalens inresta 

besökare bor på samma hotell som jag. De flesta i lobbyn verkar bekanta med varandra och 

hälsar glatt och igenkännande på varandra. Jag anar ett stort nätverk av människor som jag 

aldrig tidigare har stött på. Jag blir nyfiken på vilka de är men jag vet inte hur jag ska ta 

kontakt.  

 

Tidigare på dagen hade jag träffat på en grupp svenskar från Konstmuseet i Malmö som jag 

visste skulle vara där. Vi hade rest runt i en buss mellan olika museer och gallerier. Jag hade 

suttit klistrad vid fönstret och tittat på omgivningarna. Gatulivet, människorna, arkitekturens 

blandning av fallfärdiga hus och ståtliga koloniala byggnader, den gropiga vägen längs med 

den vackra kustlinjen och den skonsamma brisen som mötte mig när jag klev ur bussen 

upptog all min uppmärksamhet. Men något gjorde mig förbryllad. När vi anlände till 

utställningarna var flera av dem inte färdigställda eller så hade det stått fel i programmet. 

Efter några korta nedslag åt vi i stället en utdragen lunch på en enkel restaurang. Sent på 

eftermiddagen kom vi slutligen till invigningen av själva huvudutställningen. Men inte 

heller där var förberedelserna klara. Trots att jag var fylld av nya intryck av den vackra men 

slitna staden, började jag nu bli riktigt otålig vad gällde själva konsten. Min tid var 

begränsad, biljetten dyr och jag ville vara ”professionell”, ”effektiv” och få med mig något 

av intresse hem. Att timme efter timme bara vänta på att något skulle hända kändes som om 

att bli bestulen på dyrbar tid. 
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 För att få tiden att gå hade jag smugit omkring i lokalerna och med viss förvåning noterat allt 

som borde åtgärdas. Som gallerist och curator har jag ägna mycket tid åt just lokaler. I min 

föreställningsvärld är lokalen själva utgångspunkten för hur konst ska presenteras. Konstens 

fysiska inramning handlar ur mitt perspektiv om trovärdighet. Det är en av mina viktigaste 

uppgifter att visa konst under bästa möjliga fysiska förutsättningar. Men i Dakar möter jag en 

annan verklighet. Inne i museet noterade jag väggar som fortfarande behöver målas om strax 

innan invigning, dammråttor som ligger på golvet, namnskyltar på konstverken som är illa 

monterade, här och var en belysning som saknas och en heltäckningsmatta som är alldeles 

bucklig av veck och ojämnheter. Jag kunde inte se förbi skavankerna. Konsten hamnade helt i 

bakgrunden och hur jag än ansträngde mig hade den svårt att fånga min uppmärksamhet. Allt 

annat omkring mig var intressantare än just konsten. 

 

Också i den slitna hotellobbyn studerar jag inramningen, inredningen och människornas 

rörelser i rummet. Omgivningen utstrålar en sorts sliten elegans. Välklädda, festklädda män 

och kvinnor får samtidigt bullriga fläktar och trasiga möbler att försvunna ur synfältet. I 

myllret får jag även syn på mig själv, det känns som om jag sticker ut i min blekhet och 

alldagliga framtoning. På denna korta tid har något redan hunnit hända med min självbild, 

något som invändigt får mig att krympa ihop. Min klädstil är trist i grågrön skjorta och 

byxor. Den är förvisso vald för att vara praktisk i värmen, men saknar helt utstrålning och 

personlighet. Jag gillar inte signalerna som jag inbillar mig att min framtoning skickar. Med 

ölen i handen går jag ut på terrassen och blickar upp på den svarta himlen och stjärnornas 

intensiva ljus.  

 

På terrassen är det lugnt och stilla och jag återgår i tankarna till invigningen som slutligen 

ägde rum under förkvällen. Där hade jag sett en blandning av fotografier, videoverk, måleri 

och skulpturer. Jag konstaterar att många av konstnärerna är hemmahörande i Västafrika, 

men också Sydafrika, Egypten och övriga Nordafrika har konstnärer representerade. Det är 

nya bekantskaper för mig och jag har svårt att minnas deras namn. Endast ett fåtal verk 

tycker jag gjorde ett starkare intryck. Men vissa konstverk väcker förstås mitt intresse, 

exempelvis en fin animerad film om det urbana Dakar som på ett humoristiskt men ändå 

konstnärligt sätt gestaltar de eviga elavbrotten. Ljus och mörker bryter av varandra. Lampor 

tänds och släcks. Grafiken är skicklig och effektfull, tempot intensivt och förmedlar en sorts 

ständigt pågående kaos. Där finns också en hel del målningar, akvareller och videoarbeten 
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som jag uppskattar i all sin enkelhet. Jag reflekterar över att många konstnärer arbetar med 

figurativa gestaltningar och som jag lite fördomsfullt förpassar till en sorts naivistisk, 

symbolistisk, eller kanske bättre, folkloristisk tradition. Jag ser många stiliserade 

människofigurer, ansikten och kroppar i form av måleri och skulptur. Färgskalan är ofta 

brunaktig, jordig, som hämtat från pigmenten i den omgivande naturen. Jag reagerar på att 

själva framställningen av verken ofta är ganska enkelt utförd, som exempelvis kvaliteten på 

dukarna och hur de är uppspända. I stället för olja använder de flesta konstnärerna akrylfärg 

som är lite billigare men också kan upplevas mer stum. Jag inser samtidigt att det inte är så 

konstigt, jag förstår att tillgången på dyrbara konstmaterial som oljefärg och duk är 

begränsat. Men inramningarna och hur tekniken som skärmar, hörlurar och projektorer 

presenteras påverkar mitt intryck. På många håll framstår det som lite slarvigt.  

 

En dag senare får jag följa med till en av Senegals då mest uppmärksammade konstnärer, Lô 

Ndary. Han tar emot oss i sitt hus en bit utanför centrum. Huset är stort men bara till hälften 

färdigbyggt. Betongfundament och pelare saknar på sina håll både väggar och tak, men så 

ser det å andra sidan ut i hela kvarteret och nästan vart jag än kommer i Dakar. Det är som 

om hela staden befinner sig i ett halvbyggt tillstånd, på väg att byggas upp eller rivas ned. I 

ateljén som ligger högst upp möter jag ett stort antal porträtt av politiska ikoner som Che 

Guevara, Bob Marley och Haile Selassie. De är målade med stora kraftiga penseldrag och 

består av ansikten frontalt riktat mot betraktaren. Jag studerar dem noggrant. Presentationen 

är uttrycksfull men jag upplever ändå något i målningarna som lite opersonligt, som om de 

är utförda i ett slags maner och i en förutsägbar genre. Efter en stund tar konstnären oss till 

en ny plats, till en bakgård invid huset, och visar oss ett antal långsträckta skulpturer. De 

påminner om Giacomettis tunna och långdragna figurer. Skulpturerna talar till mig på ett 

helt annat sätt än målningarna. Jag tycker genast om dem och liksom omfamnar och 

utforskar dem noggrant med blicken. De är ståtliga på något vis, sträcker sig mot himlen 

som tunna träd eller som långt reducerade kroppar med fingrarna sträckta mot solen. 

 

Ytterligare ett par dagar senare sitter jag i skuggan av den varma eftermiddagssolen och ser 

filmen Maison Tropical. Den är gjord av den maliska filmaren och konsthistoriken Manthia 

Diawara. Det har nu gått lite tid och känner att jag sakta börjar acklimatisera mig till de nya 

omgivningarna. Filmens handling fascinerar mig. Det är en dokumentär som berättar en 

absurd historia. Den handlar i korthet om den franske arkitekten Jean Prouvés modernistiska 

hus i Västafrika. Det är ett utopiskt projekt, genomdrivet av forna franska kolonisatörer, med 
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den till synes goda ambitionen att åtgärda bristen på hus och bostäder i Västafrika. Prouvé 

utformar en utopisk europeisk modernistisk byggnad i en lätt metallkonstruktion, betong och 

glas. Projektet visade sig dock bli alldeles för dyrt. Endast några enstaka byggnader 

uppfördes, bland annat i Kongo Brazzaville. En invecklad historia om korruption och allmän 

brist på helhetstanke och struktur uppdagas i filmen som beskriver hur hela projektet går om 

intet. I filmen möter vi en av personerna som en gång bodde i huset, Mireille Ngatsé. Hon 

berättar om husets rymlighet och ljusflöde men också om fel i konstruktionen; läckor och 

material som inte tål det fuktiga och varma klimatet. En dag kommer en fransk designer och 

köper huset för en billig slant. Det ”packas ihop” och förs i väg i en container till Europa. 

Där hamnar det plötsligt i en helt ny kontext, och visas bland annat på den berömda 

konstbiennalen i Venedig. Genast har det en gång slitna och icke funktionella huset blivit ett 

unikt designobjekt och en dyrgrip på den västerländska konstscenen. Mireille Ngatsé får 

veta att hennes hus har sålts vidare för många miljoner dollar. 

 

Det känns annorlunda att se filmen här än om jag hade suttit i en biosalong i Sverige, tänker 

jag. Färger, byggnader, ljud, människor och språk omkring påminner om det som gestaltas i 

filmen. Jag funderar över dagarna som har gått, på alla möten med människor och konst och 

svårigheter i att förstå alla nyanser som finns inbäddade i relationen mellan Afrika och 

Västvärlden. Det är komplext och det tar tid för mig att sortera bland alla nya intryck. Men 

omgärdad av den senegalesiska kontexten och människor som delar Mireille Ngatsés 

perspektiv i historien öppnar sig plötsligt berättelsen för mig från flera olika håll. 

Omgivningen får mig att känna mig mindre som en utomstående betraktare och mer som en 

del av filmens sammanhang. Filmens bildspråk och form kommer nära av att ha gator, 

byggnader och människor omkring mig som påminner om filmens omgivning. Filmskaparen 

själv sitter ett par stolar ifrån mig. Någon berättar för mig att han bor i New York där han är 

professor i filmvetenskap vid universitetet NYU, men att han som så många andra är på 

ständig resande fot mellan USA och Västafrika. Det är en stilig man vars ansikte utstrålar 

både allvar och värme under den eleganta stråhatten. När vi talas vid en stund senare växlar 

han blixtsnabbt mellan flytande franska, engelska och bambara, ett av de stora språken i 

Västafrika. Nyfiket lyssnar jag till människors reaktioner och åsikter om filmen och försöker 

snappa upp kommentarer omkring mig. Här och var bjuds jag in till ett samtal och jag 

känner mig plötsligt lite delaktig, ser fler nyanser och konturer träda fram. Jag sveper en 

rosa sjal över axlarna som jag tidigare på förmiddagen handlat på gatan. Den gör mig inte 
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fullt lika blek, tror jag, och jag hör mig själv också ställa en fråga. Något verkar ha hänt 

inom mig. Jag vågar ta ett kliv framåt, visa att jag faktiskt inte förstår.  

 

Ett tillbakablickande perspektiv genom hermeneutiken 

Ett par år senare sitter jag vid datorn och letar bland gamla mappar. Plötsligt återfinner jag 

anteckningar som gjordes från resan till Dakar en kort tid efter min återkomst. De är 

nedskrivna som ett slags personliga minnesanteckningar, för eget bruk. Jag läser dem 

nyfikenhet och får syn på mig själv i tredje person. Om biennalen skriver jag:  

 

Dakarbiennalen 2008 i Senegal blir nästa möte [med den afrikanska samtidskonsten efter en resa 

till Kapstaden i Sydafrika])1. Det är givetvis intressant på många sätt, men på en punkt blir jag 

besviken. Konsten i sin helhet tycks mig inte särskilt intressant även om det finns viktiga 

undantag. Det som kanske främst irriterar mig är att konsten känns varken tillräckligt 

”annorlunda” för att upplevas som spännande eller estetiskt raffinerad för att mäta sig med den 

samtidskonst jag vanligen möter i västerländska kontexter. Jag blir också förbryllad över det kaos 

och den icke-struktur som möter mig och som jag inte hade kunnat föreställa mig. 

 

Konsten tycks mig politisk på ett illustrerande, nästan naivt sätt. Den handlar om dåtidens slaveri 

och nutidens migration, om fysiska och mentala gränser mellan Afrika och Europa. 

Framställningarna, om det gäller måleri, foto eller video innehåller ofta symboliskt laddade bilder 

med blod, taggtrådar, båtar, pass, pengar. Det känns främmande, kanske påträngande, att konsten 

slår an ett sådant direkt tilltal. Att konsten försöker vädja till mig på ett emotionellt plan som jag 

inte känner mig öppen för.  

 

I efterhand reagerar jag på hur jag uttrycker mig. Jag irriterar mig på det svepande och 

allmänna avfärdandet i anteckningarna men samtidigt är det uppriktigt. Det är väl ungefär så 

det låter när vi inte begriper oss på. Nu, långt senare, framträder upplevelsen från Dakar som 

betydligt mer mångfasetterad. Det klarnar för mig att min inställning med tiden har 

förändrats och att jag numera betraktar biennalen utifrån ett annat perspektiv. Den gången 

blev mötet med den afrikanska samtidskonsten uppenbarligen en sorts besvikelse. Idag 

skulle jag förmodligen läsa av miljön med andra ögon och förhålla mig mer öppet till hela 

situationen. Jag skulle inte nödvändigtvis tycka att konsten var mycket ”bättre” men mitt 

förhållningssätt skulle troligen vara annorlunda, mer inväntande och inkännande. När jag i 

efterhand blickar tillbaka reflekterar jag över hur mitt perspektiv har förskjutits, att något i 
                                                
1 Ett senare tillägg. 
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både förgrund och bakgrund har bytt plats. Det som först var så framträdande för mig i 

själva omgivningen har blivit mer diffust, medan annat har fått skarpare konturer.  

 

Hur kontext och perspektiv förskjuts beroende på omständigheter och sammanhang är något 

som uppmärksammas inom hermeneutiken, läran om tolkning. Perspektivets förskjutning 

blir där en metaforisk beskrivning av hur en ny kunskap eller insikt påverkar och förändrar 

min förståelse i en given situation. Man kan också tala om en fond, eller horisont, för att 

låna ett uttryck från filosofen Hans-Georg Gadamer, den moderna hermeneutikens grundare. 

Jag tänker att om perspektivet har ett fokus som riktar sig mot något bestämt, en text eller ett 

konstverk, åsyftar Gadamers idé om horisont ett betydligt större sammanhang som 

involverar såväl min personliga, historiska som sociala kontext. I en nyutgiven antologi på 

svenska om Gadamer, beskriver förordets författare, Anders Burman, hur Gadamer betraktar 

all tolkning som situationsbunden där många olika parametrar strålar samman. Alltså att vårt 

sätt att förstå och tolka alltid är knutet till vilka vi är och vad vi bär med oss i ett bestämt 

sammanhang.2  Som Burman beskriver utgår vi alltid från nedärvda förkunskaper, fördomar 

och traditioner, med eller mot vår egen vilja.  Gadamer kallar det för en horisont mot vilken 

våra tolkningar formas. Det är en fruktbar beskrivning för hur min verklighet i Sverige 

ofrivilligt blandar sig samman med den jag möter i Dakar. Det sker i en mer eller mindre 

omedveten rörelse mellan gamla och nya erfarenheter som formar och påverkat det som jag 

bär med mig i mötet med konsten där. I ett av Gadamers mest kända arbeten, Sanning och 

Metod, beskriver han hur horisonten kan vara krympt eller expanderad, eller hur vi som 

människor kan ha eller inte ha tillgång till den.  

  

Använt på det tänkande medvetandet kan vi så tala om en trång horisont, om möjlig 

vidgning av horisonten, som att öppna nya horisonter etc./…/Den människa som saknar 

horisont ser inte tillräckligt långt och överskattar därför det för henne näraliggande. 

Omvänt betyder att ’ha’ horisont att inte vara begränsad till det näraliggande och att kunna 

se utöver det. Den som har horisont vet att värdera tingens betydelse inom denna horisont 

allt efter närhet och avstånd, storhet och litenhet.3 

 

                                                
2 Anders Burman, ”Inledning”,  Hans Gerog Gadamer och hermeneutikens aktualitet, red. 
Anders Burman, Stockholm 2014, s.14 - 15 
3 Hans-Georg Gadamer, Sanning och Metod, översättning av Arne Mellberg, Uddevalla 
2002, s. 149 - 150 
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Sett ur ett konstperspektiv skulle jag jämföra det med hur blicken förändras vid ett längre 

betraktande av ett konstverk. Jag har många gånger upplevt att det som först träder fram i 

exempelvis en målnings förgrund i form av somliga färger, linjer, motiv eller vad det nu kan 

vara, sannolikt kommer att försvagas för att ge tillträde till andra aspekter, andra färger och 

möten mellan olika skikt och former i verket. Det är som om hjärnan ständigt omarbetar sina 

intryck och söker sig djupare in i sammanhangen, för att ”ha” eller ”få  tillgång” till en (ny) 

horisont. Om perspektivet ger en riktning som ständigt generar nya infallsvinklar, breder 

horisonten ut sig i ett ständigt växande kunskapsområde. Det som alltså slår mig i Dakar är 

hur jag först inte riktigt lyckas växla perspektiv utan sitter fast i gamla föreställningar. Men 

sakta börjar nya riktningar i perspektivet ta form i takt med att horisonten, mitt sökande och 

tolkande, expanderar och införlivar ny kunskap. 

 

Det lokala perspektivet 

De brister som jag upplever i Dakar vill jag inte enbart beskriva utifrån ett hermeneutisk 

betraktande, utan också i relation till konstnärernas och konstens olika materiella och politiska 

förutsättningar i olika delar av världen. Hur dessa villkor påverkar konsten uppmärksammas 

exempelvis i antologin The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, där 

konstvetare, curators och kulturteoretiker beskriver sina erfarenheter på olika håll i världen. Det 

är ett forskningsområde som brukar inordnas inom den så kallat postkoloniala teori-sfären och 

som bland mycket annat uppmärksammar på vilka sätt den koloniala historien (eller snarare 

historierna) har påverkat kontinenters olika utveckling och tillgång till makt och resurser. I 

antologin beskrivs hur synen på konstvärldens maktsfärer har börjat skifta och inte längre bara 

kan begripas utifrån vad som sker i Europa och Nordamerika eller i enskilda metropoler som 

London, Paris och New York. Konstvärlden har brutits upp i en mängd olika geografiska sfärer 

varav många inte hör hemma eller delar den västerländska konstens sammanhang eller 

historieskrivning.4  

 

 I en genomläsning av texterna fäster jag mig särskilt vid de resonemang som handlar om 

hur den lokala konstkontexten beskrivs i förhållande till en större och mer världsomfattande 

sammanhang. Det perspektivet lyfts bland annat fram av antropologen Thomas Fillitz i 

essän, ”The Situated Gaze and Local Art Worlds in Africa”. Med Dakarbiennalen som 

exempel, talar han om stora strukturella skillnader som påverkar konstnärernas förmåga att 
                                                
4 The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, Center of Art and Media, 
Karlsruhe, Germany, 2013 
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arbeta och reflektera både i ett lokalt och globalt perspektiv.5 Han konstaterar att den 

infrastruktur av gallerier och museer som finns i Västvärlden, liksom tillgångarna på 

konstnärsmaterial och olika former av medier genom vilka konstnärliga uttryck och idéer 

utväxlas, inte existerar i Senegal och i Västafrika. I intervjuer uttrycker konstnärer mest av 

allt en saknad över att inte stå i kontakt med den övriga, globala konstscenen, och att inte 

kunna ta del av flödet av ny konstnärlig information, konstaterar han. Frågan han ställer sig 

och som väcker mitt intresse är just mötet mellan det lokala och det globala 

konstsammanhanget. Han ställer sig frågan vad en konstnär egentligen kan åstadkomma på 

en given plats och vid en given tidpunkt, och på vilket sätt detta spelar roll för vad som 

träder fram i ett större sammanhang?6 Han formar frågan till en allmän undran över vilka 

egenskaper som egentligen tillskrivs begreppet ”global” och hur det förhåller sig till 

konstnärernas olika lokala förutsättningar. 

 

I sin frågeställning ger Fillitz uttryck för något som jag tror är en allmän uppfattning också 

bland konstteoretiker. Den ”globala” (och i kanske ännu högra grad den ”samtida”) konsten 

har inrättat sig som ännu en västerländsk stil-period även om den nu uttrycker sig mer genom 

olika konstnärliga så kallade strategier än genom estetiska formella uttryck. Det handlar om 

ett konstnärligt förhållningssätt, rotat i en gammal västerländsk idétradition, som fortsätter att 

förmedlas vidare genom akademiska konstutbildningar världen över. Det uttrycker sig bland 

annat genom att ständigt referera till sin egen historia och dess konstnärliga 

representationsformer. Fillitz understryker behovet av ett mer antropologiskt tillvägagångssätt 

genom att gå verket till mötes utifrån fler ingångar. Han exemplifierar sina tankar genom att 

beskriva en senegalesisk konstnär och hans installation mémoire economique som 

presenterades på Dakartbiennalen 2010.  Utan att närmre gå in på detaljer noterar han hur 

olika historier löper parallellt i installationen. De refererar såväl till den lokala konsten kring 

konstnären som till den historiskt välkända konstskolan École de Dakar och poeten Leopol 

Senghors négritude-rörelse, liksom till samtida konströrelse som den ”relationella estetiken”. 
7  

 

                                                
5 Thomas Fillitz, ”The Situated Gaze and Local Art Worlds in Africa”, The Global 
Contemporary and the Rise of New Art Worlds, Center of Art and Media, Karlsruhe, 
Germany, 2013, s. 221 ff. 
6 Ibid, s. 226 
7 Begreppet är myntat av den franske curatorn Pierre Bourriaud och betonar konstens sociala 
relationer.  
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Jag delar Fillitz antropologiska blick, eller som han uttrycker det, ”double vision”. Han 

uttrycker något väsentligt och högst allmängiltigt om hur förståelsen av ett konstverk är en 

komplex väv av olika lager av historier; lokala, regionala och internationella.8 I konstverket 

involveras det högst personliga med de mest allmängiltiga av föreställningar. Men hur tar sig 

detta möte uttryck i praktiken när jag med mina inarbetade, och förstås, begränsade 

föreställningar ska uppfatta ”den andre” i dennes verklighet? Hur skapar jag ett utrymme för att 

kommunikation ska uppstå? Jag återvänder till mina anteckningar och ser att jag i en sorts 

självkritisk reflektion återigen hänvisar till perspektivets begränsningar både som en 

komplikation men också som en möjlighet att få syn på något nytt, både i konsten och hos mig 

själv. 

 

Detta första komplicerade möte var ändå en viktig utmaning. Här finns referenser till tekniker 

och traditioner som har en enorm historia som är stor, viktig och central för miljoner och åter 

miljoner människor, men vilka för mig uppfattas som ”lokala”. I själva verket finns här 

erfarenheter från en hel kontinent, kanske en halv värld? Det som slutligen blir väldigt tydligt 

är att den som är främmande och företräder ett lokalt perspektiv i sammanhanget, det är jag! 

 

Gadamer diskuterar i Sanning om metod om avståndets betydelse för tolkningens 

förutsättningar. Han åsyftar då ett historiskt tidsavstånd och tolkningen av framför allt äldre 

texter. Men hans reflektioner öppnar samtidigt upp för ett resonemang kring ett geografiskt 

(tids)avstånd, alltså det som står på spel för mig i min upplevelse av Dakarbiennalen. 

Gadamer tar fasta på själva avståndet som tiden upprättar som något positivt och produktivt 

för tolkningen. Han skriver att avståndet hjälper oss att lämna det alltför näraliggande och 

den vanmakt som finns i att inte få insyn i våra fördomar och partiska uppfattningar. I den 

närliggande hemmiljön blir det helt enkelt svårt att upprätta giltiga måttstockar.9 Översatt till 

mitt eget sammanhang handlar det om mina omedvetna men högst verkningsfulla fördomar 

om hur en viss form av konstnärlig representation är en förutsättning för att jag ska kunna 

förstå, läsa av eller tillmäta konstverken konstnärligt värde eller kvalitet. Men även om jag i 

teorin redan är medveten om mitt fördomsfulla beteende, till med sökt mig bort från ”konst 

bortom den gängse självrefererande samtidskonsten” (som jag skriver i mina anteckningar) 

                                                
8 Ibid, s. 227 
9 Hans-Georg Gadamer, Sanning och Metod översättning av Arne Mellberg, Uddevalla 
2002, s. 144 
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gör det inte stor skillnad i praktiken. Avståndet i Dakar är först en begränsning, men som i 

ett senare skede leder till ett uppvaknande. 

 

Gadamer invänder samtidigt mot föreställningen att tolkningen handlar om att återskapa 

eller rekonstruera konstverkets ”sanning”, att vi ska förstå allt. Det är en sorts vetenskaplig 

historicism som han menar blev framträdande under 1800-talet och som byggde på den 

omöjliga föreställningen att kunna fastställa verkets ursprungliga betydelse. Gadamer 

betonar i stället hur all tolkning är bunden till en given tid och situation som styr våra 

förutfattade meningar och förväntningar, det som han även kallar för en för-förståelse och 

som avgör vad eller hur jag tolkar min omgivning. Han menar att det är i skarven mellan det 

som för oss är välkänt och det som är oss främmande, som rymmer en viktig spänning. Att 

närma sig det främmande handlar för Gadamer emellertid inte om att genom psykologi eller 

sympati för omgivningen göra sig så lik ”den andre” som möjligt, det vore att upprätta ett 

falskt samförstånd. ”Hermeneutikens uppgift grundar sig verkligen på en polaritet av 

förtrogenhet och främlingskap”, skriver han, en polaritet som upprättar ett rum mellan det 

som är ”traditionens främlingskap och förtrogenhet” och mellan ” förlegad föremålslighet 

och traditionstillhörighet”. Det är detta ”Emellan” [som] är hermenutikens verkliga rum”, 

skriver han.10  

 

Fillitz och Gadamers beskriver alltså två förhållningssätt som är i rörelse i den situation som 

uppstod i Dakar. Det ena är Fillitz antropologiska metod som antyder en historiserande, 

restaurerande ambition att vilja återskapa verkets ursprung och intentioner. Gadamer betonar 

i stället samspelet och det som händer i ett ”här och nu” mellan konstverket och mig själv. 

Han understryker betydelsen av ett slags dialogiskt givande och tagande. Men Fillitz 

utgångspunkt är för mig konsthistoriskt eller konstteoretiskt intressant. Med ökad inblick 

och kunskap om konstverkets tillkomsthistoria och referenser stärks också min förmåga att 

tillgodogöra mig verkets uttrycksfullhet för att just hamna i den dialog som Gadamer 

beskriver. Jag tror att det handlar om självbekräftelse, eller som Gadamer kanske skulle 

uttrycka det, ”meningsförväntningar”.11 

 

Gadamer skriver också om att bejaka tillståndet mellan visshet och ovisshet, att se 

främlingskapet som en tillgång och inte som en brist som jag genast vill föra över på den 
                                                
10 Ibid, s. 142 
11 Ibid, s. 140 
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andre. I detta mellanrum finns möjligheten att möta både det främmande i omgivningen och 

i mina egna dolda föreställningar och fördomar. Det kan i bästa fall leda till nya, och kanske 

oväntade, tillägg till verket. ”Texten eller konstverket töms emellertid aldrig på sin sanna 

mening, som i själva verket skapas i en oändlig process. …. /dessutom framspringer ständigt 

nya källor för förståelsen, som uppenbarar oanade meningsförbindelser”. 12  

 

På ett intressant sätt lyfter alltså Gadamer fram just främlingskapets betydelse för tolkningen 

och undviker uttryckligen att involvera uttryck som empati och medkänsla. Det betyder inte 

att Gadamer står för något kyligt och oförstående, utan som filosofen Henrik Bohlin 

beskriver i essän ”Inlevelse, dialog eller dialogisk inlevelse?”, om svårigheten i att på ett 

korrekt sätt anlägga den andra personens perspektiv.13 Det handlar i stället om att ”i en 

bildningsprocess vidga den egna [min kursiv] tankehorisonten i möten med andra sätt att 

tänka och handla”.14 Som Bohlin skriver är Gadamers ståndpunkt både interaktiv och 

innehållslig.  

 

Att förstå en text handlar inte i första hand om att greppa vad författaren menade utan om 

att förstå die Sache, det ämne eller den sakfråga som texten handlar om. Tolkningen har 

karaktären av en dialog, ett ”äkta samtal” om sakfrågan mellan tolkaren och den tolkade, 

ett samtal präglat av öppenhet för att man själv kan ha fel om sakfrågan och den andre 

kan ha rätt.15 

 

Den dialog som åsyftas tänker jag mig handlar både om ett yttre och inre samtal. Jag vill 

beskriva det som att skaffa sig ett förhållningssätt, eller ett tålamod, som hjälper mig att ta 

mig vidare från den punkt där jag för ögonblicket befinner mig, till en annan. Själv skriver 

jag om mina egna föresatser i anteckningarna: 

 

Jag känner ett starkt behov av att söka kunskap bortom samtidskonstens traditionella 

gränsdragningar. Det började med en nyfikenhet på ett ”Afrika” jag inte alls kände till; liksom 

av själva det faktum att jag ingenting kände till/…./Det som intresserar mig är att det finns något 

jämförbart i våra olika positioner, som länder/städer i periferin av både historiska och samtida 

centra som Paris, London, New York. Vi alla befinner oss per definition i utkanten av 
                                                
12 Ibid, s. 145 
13  Henrik Bohlin,”Inlevelse, dialog eller dialogisk inlevelse? Gadamer och empatitanken”, 
Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet. Stockholm, 2014 
14 Ibid, s. 149 
15 Ibid s. 142 
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någonting, och man måste söka sig mot mitten, mott ett slags västerländsk centrum. Som svensk 

konstnär eller svensk gallerist kan man uppleva sig tvungen att förflytta sig vidare, till något 

internationellt och allmänt, till ett sammanhang för ”samtidskonst”. Att stanna kvar i sin lokala 

kontext kan upplevas som ett avstånd från det samtidiga. För det loka är liktydigt med något 

mindre utvecklat, mindre allmängiltigt? Denna dikotomi: det lokala och det globala, periferi och 

centrum, den tror jag driver oss vidare som ett sätt att utforska och förstå vår omvärld” 

 

SYFTE OCH METOD 

Denna essä handlar om att utforska mina personliga upplevelser av att möta det som för mig 

är okänt och främmande i ett bildkonstnärligt sammanhang. Det skulle också kunna 

beskrivas som att blicka tillbaka på ett tillstånd av osäkerhet och vad som kommer ur en 

sådan erfarenhet. Frågorna jag ställer mig riktar sig till att erfara, uppleva och konfrontera 

det okända och obegripliga i ett konstnärligt arbete och hur den processen– i bästa fall – kan 

ge insikt och ny kunskap. För att få syn på det som är främmande och icke gripbart har jag 

under senare år sökt mig bort från invanda miljöer. Det är utifrån tre sådana erfarenheter från 

Dakar, Bamako och Stockholm som jag i essän reflekterar över dessa möten.  

 

Själva processen av att skriva blir det sätt, den metod, genom vilken jag närmar mig 

upplevelserna på nytt. Det tvingar mig att stanna upp, finna ord och formulera en för mig 

högst personlig bildningsresa. Eller annorlunda uttryckt; det tvingar mig att reflektera över 

mig själv. I läsningen av den utmärka lilla skriften Skriva – en metod för reflektion – klarnar 

mina diffusa tankar om den skrivande processens betydelse. Där beskriver Maria 

Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi vid KTH om hur hon som lärare i bland 

annat litterär gestaltning har fått en växande insikt om språkets betydelse för hur vi uppfattar 

oss själva. Hon menar att själva akten av att skriva och reflektera påverkar oss och blir en 

del av att skapa vår identitet.  

 

För min del hänger detta också samman med en växande insikt om att det är i arbete med 

språket vi skapar identitet. Språket styr hur vi uppfattar oss själva och världen – men kan 

också öppna oss för den kritiska tanken. Och detta sker först när vi griper språkets 

svindlande möjlighet – att iaktta oss själva utifrån. Då först sker ett verkligt möte med oss 

själva. 16 

 

                                                
16 Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion, BOD, Tyskland, 2010, s. 14 
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Om Hammarén lyfter fram skrivandets process som en metod att möta och reflektera över 

oss själva, ger mig konsten ett liknande utrymme, men det sker utifrån andra premisser och 

förutsätter ett fysiskt möte. I det mötet upplever jag konst på en gång praktisk och teoretisk, 

fysisk och abstrakt. Det placerar sig i ett rum efter hur betraktaren står, sitter eller ligger och 

uttrycker sig genom visuella, ibland taktila och audiella uttryck. Konstverk kan, liksom 

poesi, öppna sig mot världen och betraktarens eget inre universum, inbringa nya ”syner”, 

tankar och upplevelser som är något annat än vad som förmedlas genom exempelvis litterära 

eller dramaturgiska gestaltningar. Detta möte mellan mig och konstverket är, vill jag påstå, 

ett mycket aktivt tillstånd, och gör mig i den meningen till en medskapare av verket. Det är 

via mina sinnliga upplever: visuella, taktila och audiella och hur dessa sedan formuleras i 

nästa led genom samtal, som skriven text eller fångas upp inom ramen av en utställning, som 

konstverket ”lever” vidare, fortplantar sig och blir till på nytt.   

 

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey diskuterar i boken Art as Experience 

en rörelse mellan varseblivning och erfarenhet som involverar både konstnärens (skaparens) 

- och åskådarens (recipientens) perspektiv. För att åskådaren ska kunna uppleva (percipiera) 

konstverket måste han eller hon skapa sin egen erfarenhet, skriver han i ett avsnitt som tar 

fäste vid själva erfarenhetens tillblivelse.17 Som exempel nämner han en guidad visning på 

ett museum. Guiden pekar än hit än dit på välkända och okända konstverk, men att vi som 

åskådare lätt passerar passiva förbi utan att bli berörda. I själva verket är det bara 

tillfälligtvis som vi kan uppleva verken genom ett ”levande” intresse. För att en verklig 

upplevelse eller erfarenhet ska uppstå måste betraktaren kunna ordna sina intryck, som 

Dewey beskriver det, genom ”ett ordnande av helhetens element”, på ett sätt som återskapar 

avsikterna i själva skapelseprocessen. Det är under själva skapelseprocessen som han menar 

att konstnärens intentioner blir synliga genom att välja, förenkla, klargöra och förtäta.18  

Dewey menar, ungefär som Fillitz, att åskådaren måste kunna återskapa konstverkets 

intentioner för att kunna uppfatta objektet som konst. Jag skulle vilja göra tillägget ”god” 

konst, alltså att vi i vår uppfattning av vad som är konst eller inte alltid bär med oss, outtalat 

eller inte, ett kvalitativt omdöme. Det blir inte konst förrän vi kan uppfatta en viss 

konstnärlig kvalitet, formell eller idémässig.  Kunskap om verket öppnar upp för att 

konstverkets egenskaper ska bli synlig för mig, och handlar i den meningen en form av 

                                                
17 John Dewey, ”Att göra en erfarenhet”, Art as Experience, New York, 2005. Översättning 
Jonna Hjertström Lappalainen s. 15.  
18 Ibid s. 15 
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bekräftelse, självbekräftelse. Då kommunikation uppstår upplever jag mig tänkande, seende, 

inkännande. Huruvida kunskapen om verket är ”sant” eller inte, tror jag, såsom Gadamer, är 

av underordnad betydelse. Det som är betydelsefullt är att ett slags ”sanning” etableras i ett 

här och nu, som aktiverar mitt sätt att tänka och förstå.  

 

Dewey beskriver en process kring erfarenhetens mekanismer som jag genom mitt skrivande 

vill försöka göra synlig i dessa berättelser. Det handlar både om min oförståelse, när 

intentioner och avsikter upplevs grumliga för mig, men också om hur denna oförståelse 

genererar energi för att gå vidare och förstå konsten utifrån nya förutsättningar. Lite senare i 

samma text skriver Dewey utifrån en sorts kantiansk föreställning om hur den estetiska 

erfarenheten skiljer sig från den intellektuella. Medan den intellektuella erfarenheten styrs av 

ett mål och kan formulera en slutsats som har ett värde i sig, finns inget egentligt mål eller 

bestämt syfte med den estetiska erfarenheten. Den bygger på en mängd olika underordnade 

erfarenheter som vävs in i upplevelsen. Jag tolkar det som att det är hur dessa underordnade 

erfarenheten ser ut som blir avgörande för hur vi sedan mottar och tolkar ett konstverks 

uttryck. Den estetiska erfarenheten upplever jag som en ständigt pågående process utan 

något definitivt slut. Det är vår egen viljekraft som styr den, som Dewey formulerar det, och 

pågår fram till dess att vi har infogat verket och gjort det till en del av vår världsbild. 19 

 

Att översätta dessa upplevelser i en skriftlig form som inte irrar runt utan leder tankarna 

framåt, är för mig en stor utmaning. Som stöd för mina reflektioner kring ”möten”, 

”tolkning”, ”kulturer” är texter och begrepp inom hermeneutiken och fenomenologin av stor 

hjälp, men också texter ur den postkoloniala litteraturen. Det är små glimtar ur dessa stora 

filosofiska och konstteoretiska sammanhang som skymtar fram i texten. Min förhoppning är 

att de ger mina reflektioner en något tydligare riktning och fogar in dem i ett större 

sammanhang. Men det är ett samtal som utvecklar sig långsamt och som jag vill arbeta 

vidare med i senare sammanhang.  

 

I mitt arbete som gallerist eller curator ställs jag ofta inför den konkreta uppgiften att i ord 

eller i text tolka konstverkets betydelse inför betraktaren. I den rollen befinner jag mig 

mellan konstnären och konstverket. Min uppgift är att skapa ett sammanhang där 

konstverket och konstnärens intentioner blir synliga. Konst kan, som i mina upplevelser från 

                                                
19 Ibid s. 16 
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Dakar Biennalen, upplevas som stum, frånvänd eller svår att tolka. Den kan framstå som 

obegriplig, övertydlig, oetisk, ful, ibland provocerande genom att vända ryggen till eller 

alltför utlevelsefyllt vilja provocera betraktaren. Den kan verka främmande och refererande 

till kulturella traditioner som inte angår mig. Som betraktare kan jag avfärda den med ett 

”detta är inte konst”, vilket egentligen betyder: ”detta är inte konst för mig”. Det är en 

situation som egentligen skulle kunna översättas till vilket annat sammanhang som helst då 

vi möter det som är olikt oss eller som vi inte har någon kunskap om. Mitt arbete är att ge 

nycklar och små pusselbitar på vägen som underlättar att kontakt mellan verket och 

betraktaren uppstår. I bästa fall lyckas jag vända det svårbegripliga till något som blir läsbart 

och begripligt. Den här texten handlar emellertid om mig, och vad som sker när jag själv står 

stum och oförstående inför konsten.   

 

ATT TA SIG BORT FRÅN DEN VÄSTERLÄNDSKA KANON 

 

Handen och tanken 

När jag berättar om konst söker sig mina tankar invant, ibland slentrianmässigt, till välkända 

historier och traditioner inom den västerländska konsthistorien. I den brukar jag hålla mig 

till en utveckling som från mitten av 1800-talet och genom hela 1900-talet strävade mot en 

alltmer utpräglad reduktion. Sedan den ryske konstnären Kazimir Malevitj målade sin helt 

monokroma målning ”Svart fyrsiding” 1915, en svart fyrkant mot en vit bakgrund, kan man 

följa hur olika abstrakta rörelser därefter har avlöst varandra. Även om vi tänker på visuellt 

mycket olika konstnärer som Monet, Picasso, Brancusi, Mondrian eller Jackson Pollock, kan 

man i historieskrivningen se hur de på olika sätt fogas samman till en gemensam abstrakt 

rörelse. Det är en period inom konsten som jag lärt mig beskriva som en utveckling från det 

figurativa och illustrativa berättandet till ett alltmer abstrakt, renodlat och idémässigt 

formspråk. Utvecklingen framställs ofta som en sorts logisk och oåterkallelig process. Även 

om jag visserligen vet att den är starkt ifrågasatt av många historiker och teoretiker, vill jag 

ändå påstå att den tillhör en av den västerländska konsthistoriens mest etablerade berättelser. 

Vi lär oss den på universitet och muséer, därefter hur vi ska kritisera den efter ett givet 

mönster.     

 

I den här texten vill jag pröva frångå det välkända historiska perspektivet och i stället 

uttrycka vad som händer i praktiken i mötet mellan mig (betraktaren), konsten och 

konstnärskapet i ett ”här och nu”? I mina upplevelser från Dakar skriver jag exempelvis om 
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konstverkens öppna, direkta tilltal som något som ställer sig i vägen för mig. Det är som om 

konstverken talar till mig med stora uttryckliga bokstäver, utan att få mig att lyssna. Det är 

som om jag inte är mottaglig för tilltalet. Men hur jag än försöker tänka annorlunda, går 

tankarna tillbaka till välkända mönster. Jag ser olika sorters hierarkier framför mig som får 

betydelse för hur jag uppfattar konsten. 

 

Konsthistorikern Marta Edling, verksam vid Södertörns högskola och Uppsala universitet, 

berör en av dessa hierarkier med fokus på den konstnärliga praktikens position.  

Avhandlingen handlar visserligen om klassicistisk konstteori under 1700-talet, men där finns 

ett intressant fokus just på den konstnärliga praktiken. Hon skriver om det hon kallar för en 

tudelning, en separation, mellan tanke och handen, den intellektuella analysen och det 

hantverksmässiga utförandet. 20 Uppdelningen mellan idé och hantverk och deras inbördes 

rangordning menar hon är ett synssätt som lever vidare från antiken, Platon och Aristoteles, 

och deras föreställningar om ”idéernas” upphöjdhet över det mer lågstående hantverket, 

techne. Edling beskriver hur synen på denna tudelning under 1700-talet visserligen blir mer 

sammansatt. Måleriet beskrivs inte längre enbart som ett hantverk utan börjar också 

betraktas utifrån själsliga och intellektuella förmågor. Med blicken riktad mot konsten och 

dess bildningssystem på 1700-talet konstaterar hon emellertid i sammanfattningen:  

 

Det manuella arbetets art och verkets materiella gestalt tillskrevs ett lågt värde av de 

klassicistiska konstteoretikerna. Det praktiska målandet förknippades med 

hantverkssysslor och det konstnärliga materialet gavs i mångt och mycket en roll som ett 

tekniskt verkställande redskap. I denna mening visade inte de klassicistiska 

konstteoretikerna något intresse för mediets särart. Teorin var litterärt och filosofiskt 

orienterad och framhöll att konsten skulle idealisera sitt motiv.21 

 

Jag funderar över denna uppdelning mellan hantverk och idé. I Dakar upplever jag en 

uttrycksfullhet som jag inbillar mig att jag inte kan läsa av. Någonting är det i alla fall som 

ställer sig emellan mig och konstverken. Jag kan inte tolka färgerna, formerna, uttrycken, det 

blir liksom tyst omkring mig. Det är som om det enda jag kan uppfatta är just bara det 

hantverksmässiga uttrycket och inte de idéer som därutöver förmedlas. Uppenbarligen, 

tänker jag, har jag någon bestämt tanke om hur dessa ”idéer” ska komma till uttryck. När 
                                                
20 Marta Edling, Om måleriet i den klassicistiska konstteorin. Praktikens teoretiska position 
under sjuttonhundratalets andra hälft. Stockholm, 1999, s. 10 
21 Ibid s. 129 
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idéerna inte genast träder fram för mig tolkar jag det som om de inte finns. I stället blir det 

hantverksmässiga desto mer tydligt och framträdande. Leder det till att jag nedvärderar 

konsten? Betraktar jag det som ett främmande hantverk som därför hamnar lägre bland 

konstarternas hierarkier? Jag förstår att föreställningar inom den västerländska 

bildningstraditionen håller mig i ett fast grepp. I Dakar får jag helt enkelt inte syn på 

konstnärens intentioner, som Dewey beskriver det. Jag förstår inte vad konstnären vill 

uttrycka i de jordiga pigmenten på den råa textilytan. I första hand ser jag bara hantverket, 

som jag inte heller riktigt kan uppskatta. Jag står med andra ord inför en (hermeneutisk) 

utmaning. 

 

Mellanrum och främlingskap. 

Man skulle kunna beskriva det som om att jag där och då befinner mig i ett slags mellanrum, 

ett förfrämligat tillstånd, såsom Gadamer och andra efter honom har beskrivit det. I den 

intressanta essäsamlingen Lovtal till intet, skriver filosofen Marcia Sa Cavalcante Schuback, 

verksam som professor vid Södertörns Högskola, om tolkningen som ett eget skeende med 

utgångspunkt i klassisk hermeneutik. 22 Också hon skriver att tolkningen förutsätter ett 

avstånd mellan mig, betraktaren och det som betraktas. Det är i avståndet jag kan upprätta 

ett mellanrum i vilket tolkningen tar form i ett växelspel mellan ”det egna” och ”det 

främmande”. I själva verket är det förmågan att kunna ta avstånd från det välbekanta, det 

självklara och den ”inrotade evidensen” som hon pekar ut som tolkningens förutsättning. 23  

Hon skriver i inledningen: 

 

Tolkningens objektivitet och sanningsvärde ligger varken i texten i sig eller i tolkarens 

förmåga att objektivt interpretera den, utan måste snarare sökas i tolkningens och 

förståelsens eget ”skeende”, där en väv av förförståelse, intention, förförstådda och 

eftersökta meningar ger sig till känna. Ur hermeneutisk synvinkel är det först i ett viss 

”mellanrum”, i rummet eller avståndet mellan tolkaren och texten, som en mening kan 

uppstå” .”/…./Att kunna ta avstånd från det egna, det självklara, de bekanta framstår som 

en grundläggande betingelse för en förståelse av det som är oss främmande.”24 

 

Marcia Sa Cavalcante Schuback skriver om hur text ska läsas och förstås, men man kan 

likväl läsa texten med bildkonst för ögonen.  Hon betonar tolkningen och förståelsen som ett 
                                                
22 Marcia Sa Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, Gläntan produktion. 2006 
23 Ibid, s.1 
24 Ibid, s.1 
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levande skeende i ett mellanrum, vilket leder mig till att flytta blicken en bit bort från 

konstverket och betrakta det på ett större avstånd. Det skedde i Dakar genom ett allt 

intensivare intresse för den fysiska, faktiska omgivningen. Jag riktade blicken mot allt det 

handgripliga såsom väggar, golv och tak men också andra dimensioner i stadsbilden. Genom 

bebyggelsen, gatumiljön, arkitekturen och samtal med människor började konstens konturer 

sakta träda fram, förnimmer jag nu i efterhand. Färger och pigment som fanns i 

omgivningen på gatan, fasader och i tygerna såg jag återkomma i verken. Konstverkens 

materialitet, vilken för mig först hade framstått som ”skräpig” var förstås en del av ett helt 

system av olika samhällens seder och bruk. Nu, långt senare, ser jag tydligare mina 

förutfattade meningar om hur mötet med konsten skulle ske; hur jag skulle bli tilltalad och 

vad detta möte skulle innehålla. Men i Dakar var det inte mina villkor som styrde, jag var 

främlingen som inte förstod språket och kontexten.  

 

Det är först när jag på riktigt insåg mitt främlingskap, tänker jag, som jag gick vidare och 

öppnade mig inför det ”nya”. Det innebar att jag måste betrakta konstverken i ett större 

sammanhang än bara som i ett förutbestämt mötet mellan mig och det enskilda objektet. Jag 

blev helt enkelt tvungen att förhålla mig till mitt eget främlingskap och lämna min trygga 

konsthistoria därhän. Vill jag att konstverken ska tala till mig, måste det bli ett möte på ett 

mer jämbördigt sätt, det vill säga jag måste gå något nytt till möte, och inte tvärtom. Den 

insikten skulle kunna beskrivas som en sorts ”suspension” eller ”cecur”, som Cavalcante 

Schuback kallar det. Det blir en vändpunkt i vilken jag måste ompröva mig själv i 

förhållande till tidigare kunskaper:  

 

Det är detta främlingskap i det bekanta som i sin tur möjliggör en tänkande tolkning och 

förståelse, inte omvänt. När det främmande i det bekanta tas på allvar uppstår en 

suspension eller cesur, ett ögonblick där ett visst icke-vetande träder i kraft, ordlöst och 

tyst, i en öppenhet – som när vi ser något för första gången. Denna ögonblickliga öppenhet 

eller cesur är inte ett tillstånd utan snarare en vändpunkt, där en ny mening eller förståelse 

kan uppstå. 25 

 

 

 

 
                                                
25 Ibid, s. 3 
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WORKSHOPEN STOCKHOLM/BAMAKAO 

 

En utställning växer fram 

På Galleri Flach i Stockholm står vi tre personer och packar upp konstverk från Mali. 

Försiktigt tar vi bort all bubbelplast och lägger konstverken på golven. Det sprider sig en 

kryddig, parfymerad doft i rummen som otvetydigt härstammar därifrån. Den gör oss 

upprymda och förflyttar oss genast till andra sammanhang. Det är i början av augusti 2014 

och vi ska göra en kort utställning eller projektredovisning av ett arbete som gjordes med 

konstnärer i Mali året innan.  

Det är en viktig stund för oss alla att se konstverken i galleriet, men vägen hit har varit lång. 

Efter Dakar blev Bamako (huvudstaden i Mali) mitt nästa möte med konsten i Västafrika. 

Resan dit, 2009, planeras emellertid på ett helt annat sätt än den till Dakar. Nu var jag mer 

förberedd på de ”hinder” som kan uppstå på vägen och min strategi var därför att ta hjälp av 

fler ögon och öron än bara mina egna. I en ansökan till Svenska Institutet beskrev jag mina 

avsikter att genomföra en research-resa till Bamako i ett blandat sällskap av curators och 

konstnärer. Jag ville få ihop en grupp erfarna människor som ville diskutera och jämföra 

upplevelser både ur ett konstnärligt och kuratoriskt perspektiv. Ansökan fick bifall och det 

blev startskottet till en för mig ny fas i ett ännu pågående samarbete med svenska och 

maliska konstnärer och kurators.26 

 

Efter många turer kom möjligheten vintern 2013 för mig och två konstnärer att omsätta idéer 

och tankegångar till praktisk handling genom en workshop med konstnärer i Bamako. Temat 

handlade om ”fetishen”, och våra föreställningar om konstobjektets olika värde på olika 

platser. För att påbörja en dialog inför workshopen i Mali hade vi i Sverige bett en grupp 

konstnärer välja ut varsitt objekt som hade något med en fetisch att göra. På en 

videoinspelning fick de presentera sig själva och objekten de valt ut. Föremålen var inte 

större än att de fick rum i resväskorna och presenterades för konstnärerna i Mali första dagen 

på workshopen. Workshopen avslutades med en utställning på ett av de fåtaliga gallerierna i 

Bamako, där de svenska konstnärernas föremål presenterade i ett vitrinskåp medan de 

arbeten som producerat under workshopen var placerade i själva utställningslokalerna. Nu, 

ett drygt ett halvår senare, står vi inför uppgiften att ta erfarenheterna ett steg vidare, till 

Sverige. Vårt arbete ska göras ”synligt” och presenteras i det svenska gallerirummet. Jag vill 
                                                
26 Det lade grunden till organisationen EXP – Experiments in Cross Cultural Practices, som 
drivs av konstnärerna Arijana Kajfes och Filippa von Krusenstjerna, och mig själv. 
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att publiken ska komma verken till mötes, en tanke som samtidigt får det att gunga till när 

jag tänker tillbaka på mina egna reaktioner i Dakar.  

 

Konstverken består av sköra material; pinnar, textilier, skålar eller så kallade kalebasser, 

pärlor, trådar, ett stort myggnät som ingick i en performance. Men där finns också en solid 

rund boll i trä, uthuggen ur ett trästycke med hjälp av ett stämjärn. Just klotets tillblivelse 

under workshopen var som ett konststycke i sig. Konstnärens slag med hammaren mot 

stämjärnet spred sig som musik genom rytmiska trumslag, allt medan klotet sakta höggs 

fram ur trästycket. Det var själva ljudens rytmik som enligt konstnären fick skulpturen att få 

sin form. 

 

Även om gallerirummen i Bamako inte skiljer sig nämnvärt från vilken annat 

utställningslokal som helst, blir inramningen i Stockholm ändå mer av en renodlad ”vit 

kub”, så som de vitmålade och stramt inredda gallerilokalerna ibland kallas. Den ”vita 

kuben” och dess inramning är en osviklig markör för att det handlar om ett västerländskt 

sammanhang, alldeles oavsett var i världen det uppträder.27 Jag vet emellertid att de maliska 

konstnärerna inte befinner sig i detta sammanhang och till stora delar inte tagit del av den 

västerländska konsthistoria som vi andra har med oss i bagaget. Mot den bakgrunden är vi 

nog alla lite fundersamma över hur mötet mellan konstverken och gallerirummen ska bli.  

När konstverken är utlagda i rummet börjar vi lite oroligt att placera ut dem på ren intuition. 

Vi är alla förstås angelägna om att resultatet ska falla väl ut även om projektet varken haft 

den tid eller ekonomi som krävs för att göra det i full skala. Ett gott resultat i det här 

sammanhanget betyder nog för oss främst att betraktaren förstår intentionen med arbetet och 

att objekten upplevs som intressanta, snarare än estetiskt tilltalande. Men jag vet ju samtidigt 

hur de flesta besökare beter sig. De går sällan in på i utställningens frågeställningar och 

därför gäller det att snabbt fånga deras intresse och förtroende i den visuella presentationen. 

 

Det vi i redovisningen vill få fram är en dialog mellan de svenska och maliska konstnärernas 

arbeten, eller för att uttrycka det mer prövande, om en dialog mellan verken kan uppstå. Två 

månader innan utställningen i Stockholm fick de svenska konstnärerna därför möjlighet att 

                                                
27 Det finns mycket skrivet om den ”vita kubens” historia och betydelse för (västerländsk) 
tolkning och kontext. Min kommentar är en mycket komprimerad sammanfattning av den 
diskussionen. 
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se de maliska konstnärernas arbete, och bidra med nya arbeten inför den nu annalkande 

presentationen.  

 

Under installationen flyttar vi objekten fram och tillbaka. Det är inte lätt att komma överens 

och det väger mellan min blick som kurator och mina kollegers blick som konstnärer. Vi 

hamnar inte alltid i samma slutsats. Intressant nog verkar jag lägga mer fokus på det visuella 

intrycket, medan konstnärerna diskuterar det innehållsliga. Jag förstår att det från deras sida 

handlar om relationen mellan innehåll och form, men framför allt om vilka anspråk 

presentationen ska ställa. Den här redovisningen har visserligen huvudsakligen ett 

innehållsligt tema, det är vi alla överens om. Skulle det röra sig om konst, ja då måste varje 

detalj i utförande och presentation utstå en konstnärlig kritisk prövning, resonerar flera av 

konstnärerna. Även om också jag inser att workshopens innehåll inte håller för att ställa allt 

för höga anspråk, vill jag utmana sammanhanget. Jag vill komma bort från något ängsligt 

som jag ofta upplever är närvarande i det konstnärliga arbetet och som handlar om att göra 

rätt och inte ”hamna” fel. Jag vill vara konkret och betona konstverkens fysiska 

objektmässighet och göra dem ”synliga” inför betraktaren.28 

 

 En totemliknande figur åker runt i de två rummen. Men det gäller även många övriga verk, 

däribland ett par målningar på en linneduk med väldigt sköra kanter. Vi spikar upp dem på 

väggen precis så som de är, utan inramning. Jag tänker att det ska finnas en ”renhet” i 

presentationen men vill samtidigt inte montera målningarna i billiga ramar bara för att ge 

dem en till synes mer professionell infattning. Avsikten är inte att återskapa ett slags 

ursprungligt sammanhang, som jag har diskuterat tidigare, utan att utgå från den 

västerländska kontext där vi trots allt befinner oss. Men jag blir inte riktigt nöjd med 

helheten. Även jag börjar tveka på utställningsformens anspråk och huruvida de gör 

konstverken rättvisa. Jag oroar mig för att människor ska se utställningen som ”avvikande”, 

ofullständig, och avfärda det.  Men sakta börjar utställningen ändå växa fram. Vi försöker 

hitta en dialog mellan verken. Ett fotografi av pinnar som ligger på en rödgul vaxduk börjar 

plötsligt kommunicera med de textila målningarna. Färgerna harmonierar och förstärker 

varandras uttryck. Den totemliknande skulpturen, ett ansikte i trä med tvinnat hår, hittar 
                                                
28 Ordet ”objektmässighet” härrör ur konstteoretiska sammanhang där det används för att 
beskriva objektets egenskaper som varande ett objekt. Det är en översättning från engelskans 
”objecthood”, och introducerades bland annat i en omtalad essä av kritikern och curatorn 
Michael Fried, Art and Objechood, första gången publicerad i tidskriften Artforum, juni 
1967. 
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kontakt med ett verk av en svensk konstnär som monterat ihop ett slags hårsvall av 

sjukhusstrumpor. Ett äldre verk av en svensk konstnär, en målad sten placerad på en sockel, 

börjar också samtala med några av de maliska konstnärernas skulpturer som vi ställt på vita 

socklar. Jag ser att något i mötet mellan materialen och verken börjar leva och 

kommunicera. Mitt öga har börjat ”krypa in” i de olika objekten och jag ser alltfler nyanser 

och samband…sten, trä, textilier, jordiga pigment, kottar som sprider en kryddig doft, 

kalebasser…verken har alla en stark fysisk närvaro…Flera av de svenska konstnärernas 

arbeten börjar nu bli svåra att bestämma till ursprunget. Så som utställningen nu börjar ta 

form skulle de lika gärna kunna vara gjorda av någon av de maliska konstnärerna, 

exempelvis verket som utgörs av en sten. Ett annan svensk konstnär har gjort ett verk 

bestående av en lång gröngul kabel med koppartråd, uppskuren i ändarna så att de brunröda 

koppartrådarna sticker ut som små borstar.  Det balanserar fint men tvetydigt mellan olika 

traditioner. Ytterligare ett verk är sammansatt av förstelnade nylonstrumpor som formats till 

vackra ringlor, svensk eller malisk konstnär? Återbruket av befintliga material och 

vardagssaker är ett typiskt tillvägagångsätt att arbeta på såväl i Västvärlden som i Västafrika, 

men här blir objekten och materialiteten synnerligen samstämmig mellan de båda kulturerna. 

Det är när det uppstår tvetydigheter och osäkerheter mellan verken och upphovsmakare som 

jag tycker det blir intressant i utställningen. I det ögonblicket som jag står där och tvekar 

mellan likheter och skillnader är det som om något händer, att jag får syn på ett samspel i 

tanke och handling mellan olika konstnärer. 

 

För att belysa min tanke vill jag återvända till Gadamers och Cavalcante Schubacks 

beskrivningar av ett mellanrum som en passage i övergången mellan det igenkända och det 

främmande. I utställningen vill jag att betraktaren ska få syn på konstverkens materialitet, 

alltså på vilket sätt konstnärerna har valt ut och arbetat med materialen. Det är en 

grundläggande iakttagelse, om än inte alltid given som vi sett i mitt eget möte med konsten i 

Dakar. Där finns, som jag redan har skildrat, mycket för betraktaren att inhämta för 

upplevelsen både vad gäller det sinnliga och det faktiska och materiella. Hur gör jag då detta 

synlig? Eller, för att formulera det genom hermeneutiken, hur angriper jag det avstånd som 

för mig blev så komplicerat i Dakar? Hur upprättar jag ett mellanrum ”där vi kan se 

någonting nytt för första gången”, som Cavalcante Schuback uttrycker det?  Det är förstås i 

gallerilokalen som detta mellanrum rent bokstavligt kan skapas. Det är där jag kuratoriskt 

kan upprätta en passage och en växelvis dialog mellan två platser, Stockholm och Bamako. 

Gallerirummen blir därmed både en inramning och en rörelse i en okänd riktning, där det 
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främmande måste få vara främmande utan att bli ett förfrämligande. Det främmande måste 

väcka nyfikenhet och intresse och inte framstå som något otillgängligt ”annat”.   

 

Min strategi blir att söka mig till estetiken, något i sammanhanget ”skönt” och behagfullt i 

kantiansk mening. Jag vill alltså att samspelet mellan konstverken skall uppfattas som 

njutbart, bortom begreppsliga förklaringar. För att åstadkomma detta försöker jag skapa ett 

visuellt flöde mellan verken, en sorts seendets resa mellan det bekanta och det obekanta. Jag 

räds inte att betona likheter och samstämmighet mellan konstverken snarare än deras 

olikheter. Att arbeta med kontraster och att inte låta verken ”störa” varandra är annars en 

mer given hållning. I stället ser jag medvetet till att fånga upp färger, material och vissa 

snarlika uttryck, trots konstverkens olika ursprung, inom ett gemensamt synfält. Min tanke 

är skapa en formell dialog i vilken verken tar fram varandras inneboende kvaliteter. Genom 

att utgå från det samspelta i konstverkens gestaltningar, hur de ger uttryck för kvaliteter som 

skörhet, styrka, känslighet, finstämdhet och så vidare, vill jag kunna öppna upp för en 

tankemässig rörelse i rummet mellan våra olika kulturer. Jag hoppas locka ut betraktaren på 

en ny och oväntad resa.  

 

Under ytan finns alltjämt en oro att inte kunna framhäva konstverkens likvärdighet och 

kanske därför, i överdriven riktning, vilja understryka deras samstämmighet. Samtidigt är ju 

en av våra avsikter att låta olikheter i hantverk och uttryck får vara synligt och att inte 

paketera in det i en samtidskonstens likriktning. Att exempelvis låta utställningen ta formen 

av en projektredovisning skulle vara ett sätt att gå ”samtidskonsten” till mötes genom att 

undandra sig estetiska komplikationer. Författaren och litteraturvetaren Stefan Jonsson 

formulerar frågan jag brottas med på ett mer övergripande sätt i essän ”Apans bildningsresa” 

om europeiska bildningsidéer och postkolonial teori. Problemet, som han ser det, är den 

europeiska föreställningen om en universalism som inte inser att själva idén om det 

universella i sig är bestämt av en viss kultur, plats och tid. Att det i det europeiska 

tankesättet inte finna utrymme för att hur andra kulturer förverkligar andra former av 

universella idéer.29 Jag tror att det är precis det som vi i vårt arbete och sökande efter 

kunskap vill komma åt; hur konstverket förverkligar sig olika på olika platser och rymmer 

olika slags sanningar. 

  
                                                
29 Stefan Jonsson, ”Apans bildningsresa. Europeiska bildningsidéer och postkolonial teori”, 
Bildningens förvandlingar. Uddevalla, 2007, s. 211 
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Att låta konstverken tala för sig själv 

Mina tankar om estetiken möter ett visst motstånd. Det uttrycker sig inte genom ord, utan i 

handling. Konstverkens placering omprövas ständigt och flyttas runt varv efter varv i 

rummen. ”Det är arbeten som producerats för en workshop”, vidhåller en av konstnärerna. 

”En utställning är en utställning”, fortsätter resonemanget, ”och har ingenting med ett 

projekt eller en workshops att göra.” Jag tar till mig argumenten men har ju personligen 

redan ställt mig på en annan sida av diskussionen som pågår parallellt.  Jag vill  ”go all in”, 

det vill säga visa verken efter, enligt mig, bästa tänkbara visuella förutsättningar och stå för 

presentationen som vilken annan utställning på galleriet som helst.  

 

Osökt börjar jag erinra mig många omfattande diskussioner som pågått om hur ”afrikansk” 

konst ska presenteras i västerländska sammanhang. Ett mycket omdiskuterat exempel blev 

utställningen Africa Remix som visades på Moderna Muséet 2006 och som innehöll ett 80-

tal samtida konstnärer från hela den afrikanska kontinenten. Utställningens curator, Simon 

Njami, förklarade att utställningen inte var sammanställd utifrån några teoretiska 

föreställningar om hur den afrikanska konsten ska presenteras utan utgick från 

föreställningen om att endast konstverken själva kan föra sin talan.30 I utställningen 

betraktade han konstverken som ”vittnen” av vad han beskriver som olika former av 

”muterade” identiteter, estetiker och intellektuella tankegångar och som inte skulle ramas in 

i ett antal förutbestämd tolkningar eller förklaringar.31 I utställningskatalogen beskriver han 

sitt sätt att möta konstnärerna och deras arbete: 

 

Det är genom att sätta individerna främst och inte låta dem hamna i dimman av diskussioner 

som inte angår oss. Vi vill inte, på ett abstrakt sätt, definiera vad som ska utgöra det samtida 

[i konsten] i Afrika. Tvärtom är det genom verken och endast genom dem som svaren 

framträder, eller åtminstone olika vägar till en förnyad reflexion.32 

 

Utställningen fick ändå utstå mycket kritik. Den lästes och tolkades utifrån olika koloniala- 

och postkoloniala vinklingar som inte finns utrymme att redogöra för här. Men jag påminner 

mig om att diskussionerna satte mina tankar i rörelse. En stor lucka i min kunskap trädde 

                                                
30 Evelyne Toussaint, Africa Remix – une exposition en question, La lettre volée, 2013, s. 
12-13 
31 Ibid 
32 Simon Njami, Africa Remix, utställningskatalog, Editions du Centre Pompiou, Paris, 2005 
s. 25 (min översättning). 
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fram som handlade om mitt sätt att tolka konsten i förhållande till andra kulturers 

förutsättningar och perspektiv. Jag minns att jag uppskattade utställningen för dess breda, 

lite bråtiga och rika sammansättning av konstnärer och den till synes enkla idén om konsten 

presenterad som ett ”smörgåsbord”. Det gör jag fortfarande om än betydligt mer medveten 

om ämnets svårigheter och komplexitet.  När jag nu står i gallerilokalen och blickar ut över 

utställningen, tänker jag att någonstans måste jag ändå börja våga säga något och ge konsten 

utrymme. Att gör lite fel nu, funderar jag, är förmodligen vad som krävs för att jag senare 

skall göra lite mera ”rätt”. För naturligtvis är jag osäker på hur jag formulerar mig, vad mina 

ord och konstnärliga kategoriseringar explicit eller implicit uttrycker. Jag inser att det till 

och med finns en risk i – vilket Mikela Lundahl tar upp i sin avhandling med (den djärva) 

titeln Vad är en Neger – att begå ett slag våld mot konstverkens sammanhang om jag inte 

funderar över den situation eller det sammanhang i vilken de ska presenteras. Jag oroar mig 

för att på ett oreflekterat sätt vidmakthålla negativa stereotypa föreställningar.33 

 

I Lundhals avhandling beskrivs hur europeiska intellektuella i Paris under 40- och 50-talet 

strävade efter att synliggöra afrikansk kultur genom den så kallade negrituderörelsen som 

tidigare nämnts i uppsatsen. Begreppet myntades av Leopol Senghor och Aimé Cesaire för 

att framhäva den svarta afrikanens kultur och anspråk på en självständig historia. Lundahl 

skildrar tidens kulturdebatt om ”ras” och identitet som jag läser med stort intresse i ljuset av 

min egen samtid. Hon beskriver hur man i diskussioner både ville upphöja och frånta 

”svarta” människor särskilda egenskaper. Hon påvisar hur det ”vita” hos människor inte 

indikerar en färg utan en normalitet, men hur omöjligt det är för en svart människa att bli 

”vit” på samma villkor som vita människor är ”vita”.34 Avhandlingen tar mig igenom det 

skymningsland av olika kategoriseringar som fortsätter att påverka det sätt på vilket vi 

uppfattar människors olika utseenden och identitet. Den fångar upp det som jag finner 

särskilt svårt att formulera, nämligen hur jag omnämner och vidtalar den eller det som är 

olikt mig själv, också inom själva utställningssammanhanget. I rädslan för att göra just fel 

upplever jag att en sorts tystnad och avvaktan har brett ut sig, i vilken konstnärer från den 

afrikanska kontinenten fortsätter att okommenterat lysa med sin frånvaro på den svenska 

konstscenen. Den ”lilla” utställning vi nu är på väg att presentera, ser jag alltså som ett litet 

inlägg, en kommentar, till den komplexa situation och diskussion som vi berör genom att 

presentera de svenska och maliska konstnärerna sida vid sida, såsom varande från olika 
                                                
33 Mikela Lundahl Vad är en neger?Negritude, essentialism, strategi, Göteborg 2005, s.14 
34 Ibid s. 75 ff. 
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kontinenter, med olika kulturella identiteter. Jag kommer fram till att poängen inte är att 

försöka göra allting rätt. ”Mötet med ’den andre’ är inget examensprov”, som Jesus Alcalà 

uttrycker det i en artikel i Ystads Allehanda om rasistiska synsätt i konsten.35  Nej, det är en 

fråga om att påbörja en dialog, som Gadamer skriver. 

 

Tillbaka till arbetet med utställningen. Efter en hel del diskussioner når vi till slut ett resultat 

med myggnätet hängandes i förgrunden av det första stora rummet. Det är en placering som 

jag känner mig osäker på men är tänkt som ett sätt att dela upp rummet i nya rumsligheter.  

Jag är inte heller nöjd med placeringen av ett bord, på vilket de svenska konstnärernas små 

”fetischobjekt” ska visas, de som i Bamako fanns i ett vitrinskåp. Mitt i rummet, vid entrén, 

ställer vi bordet men jag upplever det alldeles för högt och otympligt. Återigen är jag där 

med min idé om renodling och en ”snygg” gestaltning. Bordet kommer alldeles för nära in 

på verken, tycker jag…men när en av de deltagande konstnärerna dyker upp håller hon inte 

alls med. Hon tycker bordet står bra och att det ger en tydlig och mer uppriktig bild av vad 

projektet faktiskt handlar om. Där står vi och vacklar men till slut flyttas ändå bordet till en 

sidovägg invid dörren.  

 

Skulpturer, fotografier, textila målningar, ett videoverk, allt får sin placering efter många 

timmars flyttande fram och tillbaka. Höjd och mellanrum har noggrant analyserats…lite mer 

åt vänster, lite högre…mer utrymme…Nu finns det i alla fall en rytm mellan verken, de 

hänger och står i omlopp om varandra. Vissa konstellationer är mer lyckade än andra, men 

till slut har det ändå blivit vad jag själv eftersträvade, mer en utställning än en redovisning. 

Jag känner mig nöjd med resultat bortsett från myggnätet som jag vill se i det inre rummet.  

 

När jag återvänder nästa morgon och är alldeles ensam i lokalen dyker plötsligt en 

galleristkollega upp. Han tittar lite förundrat omkring sig och jag blir genast osäker. Det är 

tydligt att han möter ett obekant sammanhang, och att konstverken är något han inte har 

förväntat sig. ”Det ser ut som Afrika”, säger han lite retsamt när han vandrar runt och 

betraktar verken. Även om jag förstår att han vill göra sig lustig tar det skruv. Jag vet innerst 

inne vad han försöker beröra. Direkt hamnar vi i det som jag både fruktar och intresserar 

mig, betraktarens ”fördomar” och reaktion.36 Jag avleder samtalet genom att diskutera 

                                                
35 Jesus Alcala, ”Rasifiering – en svår fråga för kulturen”, Ystads Allenhanda, 22 aug. 2015. 
36 Jag utgår här från en diskussion om att afrikans konst under lång tid huvudsakligen 
betraktades utifrån ett etnologisk och antropologiskt perspektiv.  
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myggnätets placering också med honom, undrar om något i presentationen är för ”rörigt” 

och oharmoniskt som gör att många gör att verken kan uppfattas som ”sköra” eller kanske 

till och med ofullständiga. Materialens sprödhet blir verkligen framträdande, ser jag, i den 

annars ganska hårda, kantiga gallerilokalen. Jag undrar vad han tycker, håller det? Vi 

diskuterar vidare kring verken och jag avslöjar min osäkerhet, frågar om hans uppriktiga 

uppfattning. Hans svar tillfredsställer mig inte, det är för skeptiskt, men han stödjer min 

uppfattning om myggnätet som jag raskt flyttar in i det andra rummet. Jag tycker 

hängningen klarnar och han instämmer och är plötsligt riktigt positiv, vad det nu betyder.  

 

Vid femtiden börjar de första besökarna droppa in. Folk går runt och pekar och ställer 

frågor. Många ger uttryck för det främmande i konstverken men börjar också prata om egna 

erfarenheter, resor och upplevelser med anknytning till verken. Vi tycker oss märka ett 

trevande men trots allt uppriktigt intresse både för utställningens innehåll och form. Somliga 

av våra avsikter och ambitioner verkar gå fram. En av besökarna är en konstskribent och 

redaktör för en konsttidskrift på nätet. Han skriver en recension som jag läser med intresse. I 

sista meningen dyker emellertid ordet upp som jag fruktar allra mest, etno. Det skaver även 

om det formuleras med stor välmening och egentligen uttrycker något jag själv brottats med 

och verkligen kan förstå. 

 

Artefact är en utställning som till det yttre kan påminna om traditionell etnokonst 

[min kursivering], men ger man den lite mer tid framträder andra perspektiv.37 

 

UTSTÄLLNINGEN HORISONTER 

 

Moçambique och Sverige 

Ordet ”etno” genljuder i mitt huvud och för att kringgå komplikationen har jag i flera 

utställningar valt att fokusera på fotografi. I fotografin upplever jag att de kulturella 

betingelserna uttrycker sig på ett annorlunda sätt. I oktober 2014 är mitt fokus åter riktat mot 

Afrika och Norden genom utställningen Horisonter. Den innehåller ett 20-tal fotografier 

som är tagna i Moçambique och Sverige. Inte heller den följer ”mallen” för hur vi vanligen 

arbetar på galleriet. Till sin form och presentation påminner Horistoner förvisso om många 

                                                
37 Anders Olofsson, ”Artefact på Galleri Flach”, Konsten.net, http://konsten.net/artefact-pa-
galleri-flach/ 
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andra utställningar. Det som däremot skiljer sig är utställningens själva tillkomsthistoria. Det 

påminner om utställningen Stockholm/Bamako och utvecklar sig till en egen forskningsresa.  

 

Sättet att presentera utställningen har vuxit fram genom långa samtal mellan mig och en 

annan konstnär. Samtalen har utgått från våra upplevelser av att röra oss mellan olika och 

delvis okända sammanhang och har med tiden kommit att involvera allt fler personer.  En av 

dessa, en fotograf vars fotografier nu alltså visas på galleriet, blev särskilt viktig. Jag fick 

kännedom om honom genom Simon Njamis Africa Remix, där han var en av få konstnärer i 

utställningen med anknytning till Norden. Uppvuxen och utbildad i Moçambique har han 

sedan 80-talet även varit bosatt i Sverige. Trots detta har han huvudsakligen fortsatt att verka 

som fotograf i sitt hemland.  

 

Merparten av fotografierna är från Moçambique, men för första gången i ett utställningsamman-

hang visar han också bilder från Sverige. Han förklarar att fotografiet för honom bygger på 

närhet och intimitet med människor och situationer. Den närheten eller kanske snarare 

intimiteten med omgivningen upplever han aldrig riktigt har infunnit sig i Sverige. I bilderna från 

Moçambique träder vi in i en vardag där vi ser människor i rörelse, mitt under eller på väg till 

arbete, barn som leker eller promenerar till skolan. Naturen, byggnader och gatumiljöer vävs in i 

ett nära samspel mellan människor i vardagliga situationer. Samspelet mellan blickarna i 

fotografierna är starkt och utstrålar liv och rörelser. Vi möter snabba och ibland tillfälliga 

ögonkast som är fyllda av riktning och energi. Bilderna i Sverige har ett stillsammare uttryck och 

handlar inte väsentligen om människor. Det är naturen, landsbygden och i någon mån den 

svenska landsbygdens ödslighet som är i fokus. Det uttrycker sig bland annat genom enstaka hus 

och byggnader. Intensiteten som jag upplever genomsyrar människorna i fotografierna från 

Moçambique är inte närvarande på samma sätt. 

 

Fotografiet som hantverk, konst eller verklighet 

Drygt ett halvår tidigare sitter vi fyra personer en gråmulen senvinterdag i en ateljé på Söder 

i Stockholm och tittar på fotografierna från Moçambique. Det sprider sig en skön värme i 

rummet. Bilderna utstrålar ett ljus och en stämning som förflyttar oss en bit bort från den 

råa, fuktiga kylan som råder utanför fönstren. Det pågår ett trevande men intressant samtal 

mellan oss. Det kretsar kring fotografens förflyttningar under många år mellan Moçambique 

och Sverige, och hur det avspeglar sig i fotografierna. Vi känner inte varandra särskild väl. 

Det finns egentligen få beröringspunkter mellan oss förutom att vi alla är verksamma inom 
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konstområdet. Det är jag och min konstnärskollega som har tagit initiativ till att träffas. Vi 

vill fördjupa oss i tankegångar om rörelse och förflyttningar såväl geografiskt som 

konstnärligt, om hur vi ser och tänker i ett nytt sammanhang, som det vi deltar i just nu.  

 

I samtalet kommenterar vi bilderna som de flesta utgår från huvudstaden Maputo och trakter 

däromkring. Vi ser många människor både i och utanför staden. Jag konstaterar att hans sätt 

att arbeta utgår från en dokumentär fototradition, de talar ett slags journalistiskt språk. 

Fotografen berättar att han under många år velat beskriva utvecklingen i Moçambique efter 

frigörelsen och landets strävan efter att bli ett nytt och modernt samhälle. Han förklarar att 

frigörelsen har varit en kamp med många bakslag, gerillakrig och fattigdom. Därför är han 

tydlig med att fotografierna inte handlar om konst, det handlar om verkligheten. Men jag 

uppfattar ändå att bilderna har ett konstnärligt anspråk. Framför allt i bilder tagna under 

senare år verkar kompositionen spela allt större roll, att han genom skuggor och nya vinklar 

verkar söka ett formspråk som vill åberopar en estetisk uppmärksamhet. Men frågan om 

huruvida bilderna ska betraktas som konst eller inte blir hängande i luften.  Jag upplever att 

för honom bottnar frågan möjligen i något större, kanske i ett politiskt förhållningssätt som 

tar avstånd från det kommersiella galleriet. Det jag arbetar med på galleriet är ju samtidigt 

ett slags ställningstagande för konsten och har mycket lite att göra med det sätt att skildra 

verkligheten han avser att göra. Men går det att skildra verkligheten utan att konstnärligt 

förvränga den, undrar jag? För honom handlar nog frågan emellertid mindre om estetik och 

mer om den verklighet som fotografiet har för avsikt att skildra. 

 

Jag prövar i tankarna hur fotografierna skulle fungera på galleriet. Jag undrar hur de skulle 

uppfattas till sitt innehåll och sitt dokumentära uttryck. Vilken inverkan skulle galleriets 

konst-konstext ha på fotografierna? Skulle det dokumentära anslaget se annorlunda ut? Hur 

skulle innehållet träda fram? Mina funderingar cirkulerar mest kring själva formspråket. 

Återigen är jag där i formella konventioner. Det slår mig plötsligt hur stor vikt jag lägger vid 

formella och estetiska egenskaper i förhållande till allt annat som också är av betydelse.  

Även i presentationen från Stockholm/ Bamako var det sådana funderingar som upptog mina 

tankar. Då var det konstverkens fysiska uttryck, skörhet och naturnära materialitet som mest 

av allt engagerade -  och oroade -  mig. Pinnar, trådar, torkade frukter….Det handlade om 

hur människor skulle reagera inför verken, om de skulle stanna upp och låta utställningen 

smälta in, eller bara snabbt avfärda den. Även i fotografierna är naturen mycket 

framträdande och påminner om den som finns i Mali. Precis som i Mali är den torr, ibland 
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dammig och med många olika nyanser av brunröda toner i jorden. Jag blir på nytt 

uppmärksam på hur omgivningen inverkar på det konstnärliga uttrycket, inte bara i måleri 

och skulptur utan också i fotografin. Genom hantverk, pigment, färgskalor, material och 

olika hantverksmässiga traditioner, sätter den en mycket tydlig prägel.  

 

Fotografiet skiljer sig samtidigt från andra hantverk, något som alltså har påverkat mig i 

funderingar över att ställa ut okända konstnärskap från Afrika. Medan fotografiets 

uttrycksform är ett tekniskt avbildande som står i en direkt och analog relation till vad den 

avbildar, framställer hantverket alltid en tolkad eller indirekt version av samma verklighet. 

Den tolkningen går via handels rörelse och materians uttryck och på det sätt genom vilket 

handen och tanken arbetar. I fotografiet däremot är tekniken mer eller mindre densamma i 

Mali som i Sverige. De skillnader som uppstår i form av olika konventioner och sätt att 

producera är i grund och botten inte särskilt stor. Jag har tänkt, ganska krasst, att om jag gör 

utställningar med okända konstnärer från ett okänt sammanhang måste jag underlätta arbetet 

genom att hålla mig inom ramen för galleriets konventioner, eller som Gadamer menar, 

använda mig av betraktarens förförståelse. I fotografiet, upptäcker jag, krymper plötsligt det 

kulturella avståndet mellan ”Afrika” och ”Västvärlden”.  

 

Mina beskrivningar av ”avstånd” brukar i konstteoretiska texter översättas till ”koder” och 

då vara knutna till lingvistik och semiotik, snarare än till hermeneutik. Det gäller i synnerhet 

tolkningar av fotografi där lingvistiken öppnar upp för intressanta iakttagelser. I första hand 

brukar det hänvisas till litteraturforskaren Roland Barthes, verksam i Paris under 1960- talet 

och en av lingvistikens centralfigurer. Med en samhällskritisk blick riktad mot reklam och 

media, analyserar han språkliga myter och koder i både text och bild där han tar fasta på 

undertexter och dolda budskap. Hans kritik riktar ofta in sig på värderingar och 

föreställningar inom den västerländska borgerligheten, och hur dessa värderingar omedvetet 

kommer till uttryck inom massmedierna. Bland hans texter finns några för mitt sammanhang 

särskilt intressanta analyser som handlar om den fotografiska bildens olika nivåer av 

kommunikation. I texten Le méssage photographique (The Photographic Message) beskriver 

Barthes hur den fotografiska bildens språklighet kan delas upp i två olika nivåer, denotation 

och konnotation. Med denotation avses bildens direkta, eller om man så vill, analoga uttryck 

medan konnotation avser bildens all övrig information, alltså det som ger bilden dess 
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betydelsebärande och associativa mening.38 Överfört till hermeneutiken skulle man i 

Gadamers språkbruk kunna likställa det med ”förförståelse” eller ”horisont.” Men om 

Gadamers beskrivningar görs via ”rumsliga” analogier (mellanrum, hus och hem) blir 

Barthes analyser snarare ett slags kartor med koordinatorer som mer specifikt pekar ut var i 

bilden eller texten som den kulturella ”koden”, eller förförståelsen, träder fram.  

 

Berättelser 

I samtalet om fotografierna märker jag hur iakttagelserna spretar och hur vi just pekar ut och 

fäster oss vid olika detaljer. Det blir ganska tydligt att vi utifrån våra olika personliga 

historier  ”läser” bilderna genom olika skikt. De formar sig till olika slags ”berättelser” som 

vi återkommer till under samtalet. Utifrån fotografierna talar vi lite diffust om hur man 

gestaltar sig själv och sin egen historia, vem vi lyssnar till och hur vi tar emot andras 

berättelser. Allt eftersom vi pratar blir det tydligt att det finns många olika ”historier” inom 

oss som vi är mer eller mindre medvetna om. Det uttrycker sig i vad vi fäster oss vid i 

bilderna. Vi har alla olika bakgrund och den geografiska spridningen är stor. Olika 

kontinenter, städer och regioner kommer fram; Afrika, Indien, London, Budapest, Norrland. 

Jag funderar på hur det påverkar oss och hur dessa olika rötter träder fram i bilder och 

gestaltningar. 

 

Den svenske författaren Henrik Chetan Aspengren skriver intresseväckande i sin bok En dag 

i Delhi om hur han upptäcker dessa lager av historier inom sig. Den handlar om en resa till 

Indien och hans sökande efter sina indiska rötter som adopterad och uppvuxen i Sverige. 

Genom hela boken får man följa författarens reflektioner kring sin okända härkomst, hur det 

påverkat honom genom livet och hur han som vuxen söker vissa svar. Boken handlar förstås 

om honom men man kan läsa texten som om det gällde vem som helst, om vilka vi är och 

blir genom livet i möten med det okända. 

 

Det var för mig en omvälvande insikt, men när jag väl uttalat det framstod det ju som 

alldeles uppenbart att min historia var del av något betydligt vidare än vad jag själv 

hittills hade förstått. Min historia var inte min, det fanns förstås många, insåg jag nu, 

som liksom jag redan från tidigt i livet var försatta i rörelse, som delade mina frågor 

                                                
38 Roland Barhtes, ”The Photographic Message”, Image, Music, Text, London, 1977 s. 17 
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om vad de fäste i och upplevde en viss osäkerhet om sin plats i världen, och som 

kanske inte bara hade en utgångspunkt i sitt liv, utan flera.39  

 

Under samtalet betraktar vi fotografierna ungefär som Chetan Aspengren beskriver det. Våra 

tolkningar lägger sig omlott varandra i bilderna, lyfter fram likheter och skillnader. Ur den 

stora mängden fotografier finns några från Sverige. För mig slår de an en ny ton. Något 

påtagligt vanligt och alldagligt blir synligt även om jag inte är direkt bekant med trakterna. 

De är tagna i Dalsland och jag noterar med intresse på vilket sätt det alldagliga står i 

fotografens fokus. Enskilda hus och detaljer, som en vas med påskris i, hamnar i förgrunden 

mot en lite ödslig omgivning. Människor är som bortblåsta om man jämför med bilderna 

från Moçambique. Snön är ett annat tema, liksom skymningen. Endast i enstaka bilder finns 

sommarljuset med. Det är tydligt hur just landskapet, landsbygden, har fångat hans intresse. 

För mig är de så till den grad välbekanta och alldagliga att det tar lite tid innan jag förstår 

vad bilderna egentligen vill kommunicera. Men så är det förstås inte för honom. Tystheten, 

ödsligheten, frånvaron av människor och kanske även gråheten i klimatet är något som är 

annorlunda för honom. Vardagen avbildas genom sådant vi möter mest; det enskilda huset, 

vasen med blommor men så plötsligt även en människa som står och rengör ett tak. Det är 

inte särskilt insmickrande, bilderna söker inga förhöjande effekter och väntar inte in någon 

särskilt strålande väderlek. Det är som om verklighet träder fram för mig i ett nästan 

osynligt, hudlöst raster. 

 

Någon av oss påpekar samtidigt att naturen i bilder tagna under senare tid blir alltmer 

framträdande även i Moçambique. Vi ställer oss frågan om den svenska verkligheten börjat 

smyga sig in i hans blickfång och ger landskapet i Moçambique en större betydelse. Min 

kollega, konstnären, fäster sig också vid alla stigar och broar som slingrar sig i bildernas 

centrum. Hon undrar om det har något med fotografens egen rörelse att göra, att ständigt 

vara på väg någon annanstans. I många fotografier delas bilden också upp i en tydlig 

horisontlinje, ovanför vilken olika former av himlar breder ut sig. Plötsligt stannar vi till vid 

en bild av fiskare. Havet är alldeles stilla, horisontlinjen skarp och en skimrande blå himmel 

upptar en stor del av bildytan. Två fiskare står i båten och drar upp ett nät. Situationen 

utstrålar harmoni och energi. Den är lätt för alla att leva sig in i, äger en sorts 

allmängiltighet, konstaterar vi runt bordet.  Horisonten reser sig som en vägg i bilden som vi 
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i fantasin försöker kika emellan. Vår andra gäst, en konstnär med rötter i Goa, ser förstås 

den indiska kontinenten ta form på andra sidan. Samtalet vandrar vidare i den riktningen, om 

de många banden mellan Indien och Östafrika. Själv erinrar jag emellertid min egen 

kustlinje, den svenska västkusten, där jag står varje sommar, blickar ut över havet och möter 

horisonten så som jag nu möter den i fotografiet. I den stunden blir det nästan en bokstavlig 

sammansmältning av olika horisonter. 

 

En utställning börjar 

Det är min kollega som föreslår titeln Horisonter till utställningen som växte fram ur 

samtalen. Hon tänker sig att just bilden med fiskarna ska ha en central placering och ge 

utställningen ett fokus: horisonter. Fotografen har gett oss ett urval av bilder men därefter 

fria händer. Han är nyfiken på vad vi ser i bilderna; rörelsen, vägarna och horisonterna hade 

han inte reflekterat över på samma sätt tidigare. Han påstår att det ger honom en annan 

ingång även i bilderna från Sverige. 

 

 I arbetet med hängningen fokuserar vi alltså på bildernas riktningar och rörelser. Bildernas 

olika horisontlinjer blir en sammanlänkande struktur. I kontrast till utställningen 

Stockholm/Bamako undviker jag denna gång noggrant att placera fotografierna som om de 

vore jämförelser mellan länderna. Det ska under inga omständigheter handla om att finna 

likheter och kontraster. I förhållande till den förra utställningen där jag sökte det samspelta 

mellan konstverken, blir den kuratoriska metoden här den omvända. Utställningen ska utgå 

från fotografens egen berättelse, hans seende och rörelse mellan olika verkligheter, och vad 

som för honom är synligt och urskilt på de olika platserna. ”Skönheten” som jag tidigare 

nämnde, vill jag se som en utanförliggande faktor som skymtar igenom på ett närmast 

gäckande sätt. Den blir en stunds vila, en paus, men får absolut inte ta överhanden. Då 

upphör den att verka.  

 

När utställningen väl är på plats står vi en stund och reflekterar över resultatet. Jag upplever 

att bilderna från Moçambique har ett starkare och mer närvarande uttryck än bilderna från 

Sverige, men det är egentligen inte så betydelsefullt. Det är gestaltningarna i bilderna som är 

viktigt och deras konnotation av det vardagliga och det främmande i vardagen. Bilderna 

fångar upp tankar av närhet, avstånd och rörelse på ett subtilt sätt. Men där finns en tät väv 

av tankar och funderingar som en utomstående betraktare troligen aldrig kommer att fullt få 

inblick i. Den kuratoriska utmaningen har därför blivit att hitta ett sätt att uttrycka den 
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introspektiva process som pågått i samtal mellan mig, konstnären och fotografen, till 

betraktaren.  Återigen handlar det om att skapa ett mellanrumsligt sammanhang där 

avståndet mellan det igenkännbara och det oigenkännliga blir fruktbart. Och det är precis här 

som mitt arbeta börjar med att förmedla länkar mellan verk och betraktare och peka ut var 

den betydelsebärande koden finns och vad den vill förmedla.  

 

AVSLUTANDE REFLEXIONER 

 

Genom tre möten i Dakar, Bamako och Stockholm har jag velat beskriva situationer i vilka 

jag har upplevt ett okänt sammanhang i konsten. I kapitlet ”Dakarbiennalen 2008” handlade 

det om en konstbiennal i en för mig ny och främmande miljö. I ”Workshopen 

Stockholm/Bamako” handlade det om en presentation av en workshop i ett för galleriet nytt 

sammanhang och i ” Utställningen Horisonter” om ett möte med fotografi.  

 

Alla tre historier knyter an till Afrika och det handlar om mina erfarenheter av att se och 

arbeta med konst i sammanhang som rör sig mellan mitt galleri i Sverige och platser i södra 

Afrika. I texten beskriver jag konkreta situationer men också reflektioner som görs på 

distans över mina möten med det okända i en kulturell kontext. Oavsett om det är konstens 

inramning, mötet med konstverket eller konstnären själv, har jag försökt beskriva ögonblick 

hur det okända, otydliga eller främmande i dessa möten är framträdande och komplicerat. 

Jag har därifrån försökt skildra hur jag går vidare och söker mig mot en ny 

förståelsehorisont, delvis med hjälp av passager ur hermeneutiska texter men också 

resonemang som för fram postkoloniala infallsvinklar. Genom att återskapa ett slags inre 

rum av reflektioner, för att använda ett begrepp inom hermeneutiken, försöker jag förstå hur 

det okända och främmande i konsten träder fram för mig och samtidigt lagt grund till ny 

kunskap i min yrkesroll som curator och gallerist.  En viktig insikt som har kommit ur 

dessas möten är att jag tydligare har fått syn på mig själv och hur jag påverkas av mina 

traditioner och omedvetna värderingar. Det är en betydelsefull kunskap som vidgar mitt 

kuratoriska handlingsutrymme att våga konfrontera det som först kan framstå som något 

oöverstigligt och främmande. Jag vet numera att det är inte en fråga om, utan hur, 

kunskapshorisonten öppnar sig. Genom olika beskrivningar jag har velat lyfta fram hur 

konkret kunskap, mina egna föreställningar och förmåga att vara öppen inför det okända i 

mötet med konsten, påverkar upplevelsen. Min uppgift som kurator och gallerist blir att 

balansera alla dessa infallsvinklar i en fysisk representation. 
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Det var i samband med utställningen Africa Remix (Moderna Museet 2006) som jag fick syn 

på min egen okunskap och som jags ville konfrontera på olika sätt. Det blev upptakten till ett 

antal resor, konstnärliga möten och samarbeten i framför allt Mali. Jag drivs av ett intresse 

att vilja förstå hur det är att vara verksam med konst på en plats där förutsättningar ser 

annorlunda ut. Efter viss eftertanke har jag emellertid kommit fram till att det också handlar 

om att förstå något väsentligt om mig själv, både som människa och i min yrkesroll som 

curator och gallerist. Det bottnar i ett både känslomässigt och intellektuellt behov av att 

tydligare vilja träda fram inför mig själv och att motstå det slentrianmässiga i invanda 

tankemönster och historier. Jag återkommer därför i texten med hänvisningar till den 

västerländska kanon och kontexten, det sammanhang inom vilken min bildning är formad. 

Mot den bakgrunden har jag sökt situationer och ögonblick då min osäkerhet inför det 

okända i en annan kultur blir synligt. 

 

Maria Hammarén har hjälpt mig att formulera hur vi genom skrivandet skapar bilder och 

identiteter om oss själva. Det är under själva skrivandets process som jag i djupare mening 

försöker formulera för mig själv vad jag upplever, förstår och inte förstår. Men bortom 

denna existentiella fråga finns också från min sida en nyfikenhet på kunskap om det 

konkreta och praktiska, om hantverkets beskaffenhet och materialitet (techne). Det är i 

samtal med människor och genom berättelser som jag framförallt har fått tillgång till denna 

nya kunskap. I texten har jag försökt göra synligt hur detta främmande kan uttrycka sig i ett 

fysiskt möte som en visuell upplevelse, som i mötet med miljöerna i Dakar eller genom 

konstverken i workshopen Stockholm/Bamako. I fotografierna från Moçambique och 

Sverige uttrycker det sig i hur blicken genom en kamera riktar sig mot omgivningen och vad 

den får syn på. Beroende på vilka vi är, vilka berättelser och förförståelse som vi bär med 

oss, öppnar bilden upp för olika tolkningar och olika sorters konnotationer. Fotografiets 

förment direkta, analoga avbild av verkligheten är på många sätt skenbar. Bilderna från 

Moçambique och Sverige är tagna av samma fotograf men uttrycker sig olika utifrån den 

miljö som avbildas. Blickens riktning och fokus styr berättelsen och kan alltså avslöja 

mycket om både närhet och avstånd till motivet. I essän vill jag beskriva hur detta avstånd 

gentemot det okända med tiden har förändrats inom mig genom ett aktivt arbete av att vilja 

göra mig mer delaktig i sammanhanget.   
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Att göra sig delaktig är att bli lyhörd och uppmärksam på det växelspel som ständigt pågår 

mellan konstverket och den omgivning i vilken det skapas. Det som särskilt blir tydligt för 

mig är att jag i mitt yrke behöver lång tid för reflektion om jag i i djupare mening vill förstå, 

”lyssna in” och få kunskap om ett konstnärskap.  Jag behöver se och studera på plats, infinna 

mig vid verken i konstnärernas närvaro, möta deras praktik och vardag. Det är inte möjligt 

endast teoretiskt ”läsa” mig till denna kunskap, särskilt inte när det gäller konst i kulturer där 

skriftlig dokumentation är sällsynt. Men samma villkor gäller egentligen för vilket annat 

konstnärskap som helst, oavsett härkomst.  

 

Att möta nya sammanhang som i Dakar och Bamako upplever jag idag har påverkat min 

kuratoriska förmåga att förstå ett större spektrum av konstens olika uttryck och språkformer, 

och hur det kan uttrycka sig i en utställningsmässig form. I anteckningarna från Dakar kan 

jag läsa hur jag först fastnar i invanda föreställningar om exempelvis färgskalor, som jag 

upplevde ensidiga och begränsade. Eller i det formella formspråket, som för mig framstod 

fast i konventioner. Idag kan jag med stöd i exempelvis postkoloniala tankemönster tolka in 

andra infallsvinklar. ”Lokala” traditioner och metoder kan också ses som ett uttryck för 

exempelvis politiska och sociala markeringar. Det kan från konstnärens sida handla om att 

vilja stå emot dominanta västerländska strukturer och i stället stanna kvar i att utforska egna 

utgångspunkter, rötter, traditioner eller vad det nu kan vara. Jag kan som kurator och 

betraktare använda mig av många olika förhållningssätt som även finns inom antropologin, 

konsthistorien, hermeneutiken och lingvistiken. Att dessa utgår från västerländska 

tanketraditioner är förvisso en betydelsefull komplikation. 

 

 I det första ögonblickliga mötet kan emellertid glappet mellan min och konstverkets kontext 

verka stort. Men jag vet alltså att tiden och reflektionens efterarbete ändrar blicken 

väsentligt. Som Gadamer och Cavalcante Schuback hjälper mig att göra synligt är det i 

mötet med det okända och främmande inom oss som vi finner vägen till en djupare kunskap. 

 

Att göra nya och väntade ”upptäckter” verkar påverka oss olika. Jag upplever människor 

som är euforiska över att försätta sig själva i nya oväntade situationer och att se sig själva 

från olika perspektiv, medan andra verkar värjer sig inför det ovissa och okända. Många 

människor tvingas mot sin vilja att möta sig själva på nytt i samband med stora omvälvande 

förändringar eller förflyttningar, medan andra tycks vandrar genom livet utan att någonsin 

behöva ta ny ställning till sig själva. Att inte förstå eller att inte känna igen har med åren 
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utvecklats till en drivkraft inför mitt eget arbetsområde. Jag upplever det inte som en negativ 

erfarenhet. Att något är obegripligt eller okänt skapar ett aktivt tillstånd som föder energi. 

Det är den lusten och energin som jag i gallerirummet i bästa fall kan förmedla. Varje ny 

utställning är en utmaning att säga något nytt.    
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