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Abstract 

Don’t eat the yellow snow—Urine in art: events of interpretation 

Urine seams to evoke feelings. Through four different lenses, this bachelor’s thesis 

examines urine in four different works of art. The works of art are Three Grazes by 

Sally Mann, Manneken Pis by Hieronymus Duquesnoy the younger, Fideicommissum 

by Ann-Sofie Sidén and Bad Bad Boy by Tommi Toija, all of which in some way 

contains urine as part of their motif. The four perspectives are The body as abject, The 

body as observed, The body as communication and The body as phenomenon. The 

thesis reaches the conclusion that urine must be regarded as part of a syntagm and this 

syntagm is interpreted in the light of a culturally conditioned resonance, part of a 

make-believe culture that can and, as it were, also interpret water as urine. To interpret 

water as urine depends on where the water is pouring from in an overall body syntagm. 

Furthermore, depending on what gender the body is interpreted as (male or female) the 

urine will carry different value connotations. Interpreting art is thus reverberating a 

Make-Believe regime as a recursive process. A Make-believe regime in itself contains 

a phenomenological intention. 
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Insvepningens upptakt 
… i vilket kisset möter konsten som problem .En övergripande frågeställning presenteras, liksom 

två strategiska frågor. Kunskapsmålet för uppsatsen får en genomlysning. Avsnittet avs lutas 

med en visualisering av uppsatsens struktur. 

 

En berättelse om utgångspunkten 

Don’t eat the yellow snow.  

Urin verkar väcka känslor. Vi har väl alla blivit varnade för att äta gul snö, den är giftig, 

vi har kanske också hört historier om människor som törstar i öknen som då tvingas 

dricka sin egen urin. Även om urin spelar stor roll för oss på olika sätt – det används 

exempelvis också vid behandling av textil, s.k. betning inför färgning, och vid garvning 

av skinn – så är de flesta berättelser om urin förknippade med någon slags obehag. Detta 

obehag kan manifesteras också i konsten. Vem minns inte Andreas Serrano och Piss 

Christ? Diskussionens vågor gick höga vid tillfället när verket presenterades, kritiker var 

oeniga, publiken var oenig.  

Senare har andra verk väckt känslor på samma vis, men ändå på ett annat vis. När Sally 

Mann presenterade sin serie fotografier Immidiate Family ingick ett foto på henne själv 

och hennes två döttrar, ett foto som fått namnet Three Graces. Det visar tre gracer
1
 som 

kissar. Närmast som ett svar på detta och den kritik som Sally Mann fått utstå så har 

Ann-Sofie Sidén gjort en skulptur som föreställer en kvinna (hon själv) som sitter ner 

och kissar. Det jag vill undersöka är kiss som motiv, urin som motiv, eller kanske 

snarare urinerande som motiv. Urin i konsten är knappast nytt som motiv. Jean-Claude 

Lebenztejn visar det med all önskvärd tydlighet, han skriver till och med om en ”torrent 

of urinary paíntings”, (Lebensztejn, 2017, s. 105), när han talar om att motivet återigen 

blivit på modet.  

Avbildande konst, sådan konst som föreställer ett objekt har varit vida diskuterat i 

konstteorin. I sin avhandling Nakna Män ställer sig Patrik Steorn (2006) undrande inför 

nakenhet och sexualitet i avbildande konst. Steorn diskuterar hur nakenhet i sig kan 

uttrycka manlig sexualitet, själva objektet, eller snarare avbildningen av objektet sätts i 

fokus för att diskutera avbildningens förmåga att visa det som inte sägs eller är explicit, 

det som kräver tolkning. På samma vis ställer Kendal Walton en fråga om det 

avbildande i konsten, (Walton, 1990). Hur kan en färgfläck och penseldrag föreställa en 

båt? Det är så klart tänkbart att färgfläcken föreställer en båt bara genom att vara en 

                                                      
1
 elegans, nobel 
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färgfläck, precis som ett moln, men det är inte detta som är Kendal Waltons problem, 

snarare då hur en person avsiktligt kan få något att bli det som det inte är, och hur en 

betraktare avsiktligt kan förstå något som att det är något som det inte är. Det tycks som 

om det krävs en slags överenskommelse för att det ska ske, att något blir vad det inte är. 

Kunskap, medverkan och välvilja, förefaller spela stor roll i sammanhanget, (a.a.). 

Teoretiskt tycks detta i vilket fall som helst vara komplicerat och involvera flera 

tolkningsnivåer.  

Urin kan tjäna som exempel på det. Urin kan betyda olika saker i olika sammanhang, det 

visar tydligt den industriella användningen av urin och användningen av urin som kiss i 

ett konstnärligt sammanhang, men det kan inte vara så att detta är det enda motsatsparet, 

ett annat motsatspar som är i görningen när urin kommer på tal, är den mellan kvinnligt 

och manligt, i alla fall den mellan pojkar och flickor. Sett ur detta perspektiv blir urin 

som motiv intressant att betrakta, för som motsatspar blir det då ett par som hänför sig 

till det mytologiska, alltså en berättelse i vår samtid. En berättelse om oss själva och vårt 

förhållande till den värld vi lever i, (Egan, 1997; Barthes, 1997). I uppsatsen kommer 

jag att använda ord som urin, kiss och ett ord som hänförs till urin och kiss, nämligen 

vatten, det kommer att ibland att användas synonymt, ibland för att visa på nyanser, 

ibland för att visa på teoretiska komplikationer. Hur det än är kommer uppsatsen inte att 

ge en definitiv definition av någon av termerna. Definitioner är notoriskt svåra, speciellt 

s.k. stipulativa definitioner där definiendum (det som ska definieras) och definiens (det 

som definierar) binds samman med ett ekvivalenstecken. Betydelsen är en gång för alla 

fastslagen, i alla fall i den enskilda texten. William James föreslår i en av sina föreläs-

ningar att det är bättre att låta betydelsen flyta så att den kan utvecklas genom ett arbete, 

det rådet kommer jag i den här texten att följa, (James, 2003, föreläsning ll, s. 41 ff).  

 

Övergripande problemdiskussion 

Om det finns en förklaring till tolkning som rör sig på samhällsnivå, som är social till sin 

karaktär och omfattning, då bör den vara åtkomlig, även om den inte är det direkt. Men 

åtminstone de indirekta indicierna för en sådan förklaring bör vara åtkomliga och på 

denna grund en skiss (Sà Cavalcante Schuback, 2011) till en väg mot en djupare 

förståelse för tolkningarnas och värderingarnas sociala bas. Problemet med sociala 

betingelser för tolkningar har tagits upp tidigare (se exempelvis Bauman, 2008, och 

Gadamer, 1997, första kapitlet) det är således inte själva det sociala som är det problem 

jag vill ta mig an. Snarare då hur en kan betrakta detta när det gäller en del av ett verk, 
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som en del av ett objekt där tolkningen av en del av ett verk och en del av ett verk 

samverkar till en tolkning. Jag är nyfiken på hur sådan tolkningshändelse kan förstås 

systematiskt. 

I inledningen till Att tänka i skisser skriver Sà Cavalcante Schuback (2011) om resurser 

som förändrar vårt sätt att leva, för mig tycks det som om hon implicit hänvisar till 

tankar framförda av McLuhan i Media, The extentions of man, (McLuhan, 2001). Men 

hennes resonamang bygger snarare på bland andra Martin Heidegger (Heidegger, 2013) 

och Edmund Husserl (Husserl, 1989). McLuhan för också fram teknik som det som 

förändrar våra sociala relationer, ett uppenbart exempel av elljus som gör att vi kan 

umgås på andra sätt än utan elljus, kvällar blir ljusa och åtkomliga för aktiviteter som 

annars inte hade varit möjliga. Nå, Sà Cavalcante Schuback talar om resurser för 

förståelse av vår omvärld, allstå ett snarlikt men inte likadant resonemang som McLuhan 

för. Om jag tillåter mig att också tala om resurser i samma mening som Sà Cavalcante 

Schuback, alltså som reseruser som står till buds för att förstå den värld vi lever i, så är 

ändå detta att resurserna är tillgängliga inte så självklart oproblermatiskt. Sà Cavalcante 

Schuback skriver ”När det konkreta uppdagas som en spänning av relationer, som en 

distansering i förhållande till sig självt, blir skillnaden mellan abstraktion och fiktion, 

föreställning och framställning, ord och bild, begrepp ock åskådning, till ett problem och 

inte längre till en självklar förutsättning”, (a.a. sidan 9). 

I min läsning så innebär det hon skriver att de resurser för förståelse som ställs till handa 

utgör en relation (det tillhandahållna) och en replipunkt sådan att det är i och genom 

relationen som förklaringen, det uppdagade, träder fram. Relationen i sig innebär en 

distansiering mellan resurs och replipunkt, mellan resurs och det verkliga, för att närma 

mig Sà Cavalcante Schuback argument. Samtidigt utgör relationen en slags upplösande 

av gränsen melan replipunkten och resursen. Hon skriver i en passus att det ”[…] som 

emellertid uteblir i de flesta diskussioner är huruvida detta gränsupplösande svarar mot 

en omdefiniering av det verkliga som resurs.”, (a.a. sid 10). Gränsupplösningen mellan 

resursen och dess replipunkt öppnar i sin tur för möjligheter långt bortom både repli-

punkten och resursen, mellan beskrivningen och det beskrivna. Men ”[o]mdefinierad 

som ”resurs” förlorar exixtensen behovet av bestämningar. Som resurs innebär 

existensen ett sätt att vara disponibel när, var och hur som helst, att vara brukbar för och 

brukas av vem som helst.” (a.a. sidan 10). Det är denna brukbarhet som ställer till 

problem eftersom brukandet inte är slutligen avgjort. Det disponibla tas i bruk i en slags 

åter och åter-igen händelsekedja och själva denna kedja av brukande synliggör 
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relationen liksom distansen. Exixtensen gör sig tillgänglig för oändling tolkning, men 

inte för oändliga tolkningar.  

Sà Cavalcante Schuback har närmats sig det som är mitt problem. Konsten är en resurs i 

den mening som Sà Cavalcante Schuback tar upp, den är en resurs för att förstå, och en 

resurs för en förändrad verklighet, men konsten är både den disponibla verkligheten som 

tillhandahåller en replipunkt, och en resurs som tillåter mening (betydelser), både 

verklighet och beskrivning, både objekt och uttalande. Både något ställt före och något 

föreställt. Detta oscillerande mellan två tillstånd blir särskilt tydligt i den avbildande 

konsten. Konsten äger förefintlighet och visar fram det förefintliga i sig självt, således 

en slags skisser över det verkliga, och att betrakta konst är att ge sig i kast med något, 

således att upprätta en slags skisser över något. Sà Cavalcante Schuback kallar det för 

framträdandets fenomenologi. 

 

Problem 

Apropå bilden, och med hänvisning till Husserl, skriver Sà Cavalcante Schuback att 

”[i]nbildningskraften kan sägas vara både abstraktion och fiktion. Den abstraherar i 

bemärkelsen att den lämnar det konkret givna [det positiva, min kommentar], och den 

skapar en fiktion då den sinnliggör det som inte nödvändigtvis är kroppligt eller fysiskt 

givet.”, (a.a. sidan 70). Denna inbildningkraft är mitt problem. Det övergripande 

perspektivet är ett samhällsperspektiv som bottnar i en distinkt förutsättning – jag är en 

del av samhället, det som genljuder i samhället gen-ljuder (ljuder i och genom) också 

mig, det träffar mig och ljuder genom mig (jag vibrerar med ljudet). Så vad är detta 

vibrerande? 

 

Syfte  

Problemet som jag vill ta mig an är hur detta i sig självt kan betraktas. Jag kommer att 

göra det utifrån fyra perspektiv, objektets perspektiv, iakttagandets perspektiv, 

kommunikationens perspektiv och fenomentets perspektiv 

Syftet (kunskapsmålet, epistemologiska ändamålet) med denna text är att förstå en 

tolkningshändelse med betoning på tänkandets praktik, i förlängningen att formulera en 

tankegång om tolkningshändelser, utifrån hur de gestaltas i fyra konstverk. 
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Frågeställning 

Uppsatsens drivande fråga är denna: Tillhör en strömmande vätska konstobjektet eller 

bestäms vätskan genom objektet? 

Min arbetshypotes är att urin värderas olika beroende på omständigheter som inte har 

med urinen självt att göra. En strategisk fråga som behöver besvaras för att huvudfrågan 

ska kunna besvaras är denna: Varför värderas kiss olika? 

En andra strategisk fråga som jag behöver svara på är en slags specificering av 

huvudfrågan. Således alltså specificerad till vilka utgångspunkter för tolkning som kan 

var verksamma i en tolkningshändelse av ett konstobjekt? Denna sista strategiska fråga 

kommer att styra en del av undersökningen, den del som avser fyra infallsvinklar på 

kroppen. Men den kommer inte att få ett konkret svar, snarare indirekt besvaras genom 

texten. (Se vidare avsnittet om uppsatsens disposition.) 

Huvudfrågan har styrt urvalet av material, liksom urvalet av teori och metod. Materialet 

har valts för att det på ett eller annat sätt innehåller urin som motiv, metod och teori så 

att det ska ge undersökningen stabilitet och bidra till en grund utifrån vilken mina 

resonemang kan föras, utifrån att ge mig möjlighet att undersöka det jag vill undersöka; 

uppsatsen avser att ge ett rimligt bidrag till förståelse av tolkning (kunskapsmålet), 

specifikt av urin som motiv. 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen baserar sig på fyra aspekter: abjekt, iakttagen, kommunikation och fenomen. 

Dessa fyra aspekter kommer att diskuteras när materialet är redovisat och när den 

teoretiska och heuristiska basen är uppbyggd.  

Således följer nu en presentation av metod och teori, uppsatsen argumenterar för att 

metod och teori är oskiljaktiga storheter, därför presenteras de i ett och detsamma 

sammanhanget. En teori- och metodinfattning blir på det viset grävd och vederbörligt 

undersökt så att ett antal teori- och metodfiskar kan fångas, dessa kommer sedan till 

användning när de fyra aspekterna tas upp till granskning. Teori- och metodfiskarna 

kommer också till nytta i en slutlig allmän diskussion om kiss och representation. 

Därefter presenteras de fyra verken som uppsatsen bygger på och som var för sig 

fungerar som exempel på det som uppsatsen fördjupar sig i, urin. Sedan följer en lång-

sam och djupare genomgång av teori och metod. Efter det följer fyra separata avsnitt 

som var för sig behandlar materialet utifrån fyra aspekter, abjektet, iakttagandet, 
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kommunikationen och sist fenomenet. I dessa avsnitt kommer specifika heuristiska 

implikationer att tas upp, sådant som bara har med det specifika perspektivet att skaffa, 

så teori och metod återkommer på detta vis. Avsnitten är semisjälvständiga delar. Varje 

avsnitt mynnar ut i en diskussion baserad på en strategisk fråga. Således kommer alltså 

delresultat att presenteras efter varje sådan specifik diskussion. 

Om jag skulle drista mig till att visualisera uppsatsens övergripande disposition i 

relation till mina frågor (huvudfrågan och den strategiska frågan) så skulle det se ut så 

här: 

 

 

Uppsatsen slutförs med ett friare resonemang baserat på det tidigare anförda; jag ger där 

svar på min huvudfråga. 

  

huvudfråga 

strategisk fråga 
svar på strategisk fråga 

svar på huvudfråga 
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Kunskapsstoffet och förfaringssättet 
… ett avsnitt i vilket tankevärlden och materialet presenteras. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse för den teoretiska ramen och den begreppsvärld som analys och diskussion 

kommer att utgå från. 

Metod och Teori 

… ett avsnitt i vilket en tankevärld upprättas, en tankevärld som innehåller 

förfaringssätt som det här uppsatsprojektet bygger på. Först några principiella ord 

inkluderande ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande, sedan något om tolkning och 

om tolkningens gränser. Avsnittet kommer att ge argument för att verket kontrollerar 

sina egna tolkningar. Avsnittet avslutas med att ange en begreppsvärld för 

undersökningens vidare progression. Avsnittet kommer att ge en bred och omfattande 

genomgång och därför ombeds en läsare utrusta sig med en smula tålamod. Färden kan 

upplevas som både slingrig och berg-och-dalbaneartad. Följdriktigheten och föresatsen 

är att bygga en stabil grund för den fortsatta undersökningen samtidigt som avsnittet i 

sig självt bildar en undersökning: en undersökning i undersökningen. 

Teori och metod är intimt sammanflätade. Så mycket att heuristik som kunskapsområde 

är djupt teoretiserat, till och med kanske inte ens kan betraktas som ett separat 

kunskapsområde. Varje utsaga innehåller något teoretiskt antagande, också sådana som 

behandlar omedelbart görande eller som behandlar heuristik
2
. Görandet är en del av 

förståelsen av hur världen fungerar och hänger samman. Jag kommer därför i detta 

avsnitt att behandla metod och teori som ett och detsamma, som både tankevärld och 

förfaringssätt; ett annat sätt att uttrycka det kan vara att bygga på John Dewey, en av den 

amerikanska pragmatismens portalfigurer. Jag utgår då främst från hans text How We 

Think (Dewey, 1910/1997) om att reflektera inför en situation. Som jag förstår det han 

skriver så är han intresserad av tänkandets praktik, när vi handgripligt gör något i 

världen, tänk-handlande. Problemet formar sig i det intuitiva, reflekterande tänkandet 

som ett problemlösande. Detta lösande av det förhandenvarande problemet är ett 

problemskapande. Detta övergår raskt i ett problemläsande (ett vad-är-detta?-läsande). 

Reflekterandet blir ett således ett sätt att ta sig an världen, att göra något (tänk-handling, 

mental handling) för att kunna göra något (handlande, fysiska handling). Reflekterandet 

blir, i Deweys beskrivning, ett sätt (heuristik) att engagera sig i världen: en pragmatiskt 

betingad ansats i en situation.  

                                                      
2
 Läran om metoder inom vetenskapen. 
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Det som blir tydligt i Deweys beskrivning är att själva läsandet av en situation utgör en 

central del av vad det innebär att ta sig an världen, att gripa in. Och detta in-gripande i 

världen beror av en tänkpraktik, ett sätt att förstå, som involverar samtidigt läsande och 

görande, tätt hopslingrade. Givet det som Dewey för fram så blir en teori oskiljaktig från 

en metod. Så om betraktandet av ett verk och tolkningen är en metod för att gripa in i 

världen så är den (betraktandet som handling och tolkningen som en mental 

förståelseakt) både metod och teori sammanslingrade.  

Men även byggt på Deweys exempel så är metod inte ett så självklart kapitel. Under 

1900-talet har metodtänkandet fått utstå massiv kritik på gränsen till att bli 

ogiltigförklarat.
3
 Paul Feyerabent skriver… 

While the political anarchist want’s to remove a certain form of life, the epistemological 

anarchist may want to defend it, for he has no everlasting loyalty, and no aversion against, any 

institution and any ideology. Like the Dadaist (whom he resembles in many respects) he ’not 

only has no programme, he is against all programmes’ (Hans Richter, Dada: Art and Anti Art—

an excellent textbook for a dadaistic science). Though he will on occasion be the most 

vociferocious defender of status quo, or of its opponents. 

(Monterlini, 1999, s. 114) 

Paul Feyerabend avslutar sitt manifest
4
 från 1973 med orden ”Science, after all, is our 

creation, not our sovereign; ergo, it should be the slave of our whims, not the tyrant of 

our wishes.” (a.a., ss. 117-118). Det Feyerabend för fram är en syn på metod som något 

som inte är självklart normerande, och inte bör bedömas enligt specifika på förhand 

givna normer, så som en metodlära föreskriver. Det är inte metoden som är i focus utan 

kunskapsmålet, eller i alla fall kommet i fokus givet Feyerabends resonemang. I ett av 

sina sista arbeten förtydligar han genom att säga ”And I would add that science is the 

result of doing research, not of following rules, and therefore one cannot judge science 

by abstract rules except when these rules are a result of a special and constantly 

changing epistemological practice.”, (Feyerabend, 1991, s. 40). Det här är tankar som 

han fört fram också i sitt mycket inflytelserika arbete Against Method, där han bland 

annat visar hur metoden implicerar resultaten, metoden blir på det viset en del av teorin, 

eftersom metoden sätter gränser för det vetande som kan skapas genom tillämpningen av 

                                                      
33

 Kritik som granskning, några namn är Nelson Goodman, Catherine Elgin, Donna Haraway och WvO 

Quine, (lite namndroppande, förlåt!). Andra som har diskuterat metod är K Popper och C Hempel med 

utgångspunkt i det som brukar kallas för induktionsproblemet (exemplet svarta svanar). Andra som har 

haft det problemet som grund för en livlig debatt är Imre Lakatos och Paul Feyerabend. Jag kommer i det 

följande inte att göra någon redogörelse för dessa diskussioner, inte heller för metodtänkandets rötter i det 

s.k. moderna projektet (empiriskt betingad vetenskap). Jag nöjer mig med att ta upp Paul Feyerabends syn 

på metod och kunskap, som jag tycker har relevans för mitt resonemang om metod och teori som 

sammanslingrade storheter. 
4
 Ja, det är inte ett riktigt manifest men texten tar nästan den formen. 
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en viss metod; metod är oskiljaktigt förenad med en syn på världen, och är på så viset ett 

ideologiskt ställningstagande. Men också så att varje teori, som ett kunskapsanspråk, 

implicerar en metod. En metod och en teori föregår sina resultat och det är i till-

lämpningen som det förebådade blir synligt. Min ambition här i detta arbete är att 

synliggöra och mina anspråk är kunskapsanspråk, så jag kommer att tillämpa ett 

tänkande, nämligen mitt tänkande så som det tar gestalt just nu, för att utreda en 

tänkpraktik. Varje tolkning (varje beskrivning, varje utsaga) innehåller teori; Varje teori 

implicerar metod (epistemologisk tillkomsthistoria); Varje metod implicerar sina resultat 

(rör sig mot ontologiska giltighetsgränser); varje utsaga innehåller minst ett värde-

omdöme (konkretiserar, möjligen dolda, axiologiska antaganden). 

Tolkning som metod och process 

Myten 

Myten som förståelseform har varit mycket diskuterad, både i arbeten om språket och 

berättelserna (exempelvis Levý-Strauss) och som självförståelse inom en kultur 

(exempelvis Barthes), men också som en allmän term för att förstå samhällsutveckling. 

Det senare så tidigt som på 16- och 1700-talen genom Giambatista Vico och hans 

beskrivning av hur ett samhälle utvecklas genom hur en berättelse om samhället har 

konsekvenser för politiska system och vad som värderas i samhället. För mitt ändamål 

här kommer jag att hålla mig till Kieran Egan (1997, s. 53 ff) och den syn på myten som 

beskrivningsform och förståelseform som han för fram. I korthet går den ut på att en 

människa går igenom olika utvecklingsfaser som går att konceptualisera i termer av 

språk, från ett mytologiskt berättande till ett ironiskt. Egans systematik kan sägas 

härröra i ett slags utvecklingspsykologiskt fält. Myten är den första förståelseformen, 

den som små barn tillskansar sig först när barnet prövar att förstå den värld som omger 

barnet och när barnet skapar en slags logisk ordning bland tingen och upplevelserna. 

Denna förståelseform har sedan en människa med sig hela livet. Förståelseformen går ut 

på att skapa ytterligheter som format sig till dikotomier, i sin mest utvecklade form 

innehåller den mytologiska förståelsen de dikotoma ytterligheterna och allt däremellan. 

Några exempel är nära-långt bort, ett sätt att förstå distans och rummets dimensioner, 

denna dikotomi kan sedan paras med liten och stor, låg och hög, och så vidare, för att 

skapa ett språk för rumsliga erfarenheter. På samma vis skaffar sig barnet, enligt Egan, 

ett språk för andra erfarenheter. Att en människa inte överger en förståelseform kan en 

lätt inse om en betraktar de dikotomier som vi dagligen använder och som ibland till och 

med ställer till problem för oss. Dikotomin kvinna och man får idag utstå mycket kritik 
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därför att det är en alltför snäv förståelse för vad det innebär att vara människa, men 

också för att den lätt och gärna paras med andra dikotomier som vi använder. Några 

exempel är natur och kultur, känsla och förnuft, mjuk och hård, offentlig och privat, 

givare och mottagare (sändare och mottagare är väl ett uppenbart exempel på en 

förståelse av kommunikation som blir blott alltför snäv), ledare och ledd, chef och 

medarbetare (vem har inte slentrianmässigt använd pronomenet han när en talat om 

chefspersoner i allmänhet). Också andra sådana dikotomier blir användbara i en 

mytologisk förståelse av den värld vi lever i, exempelvis fin och ful, populär och 

förfinad, god och ond. Den allra mest fundamentala mytologiska förståelsen är något 

som sociologen och filosofen Martin Buber pekade på, Jag och Du (en av hans mest 

betydelsefulla böcker har just det namnet, Ich und Du), Buber pekar på att ett barns 

första förståelse är just den dikotomin när barnet upptäcker att mamma inte är en del av 

barnet självt utan en plats utanför det, varifrån mat och värme kommer, kärlek och skydd 

och så för den delen. (Buber, 1923/1990) Buber talar om en förståelse av det sociala i 

just dessa termer, och utifrån dem utvecklas sedan dikotomin subjekt och objekt. 

Psykologen Madeleine Klein pekar på samma dikotomi i sin beskrivning av det lilla 

barnets utveckling i den s.k. objektrelationsteorin. Genom att upptäcka objekten kan 

barnet också få en förståelse för sig själv och således skaffa sig en relation till objekten, 

något utanför barnet: en inre föreställning om samband i världen utanför barnet, (Igra, 

2002). 

Några sådana mytologiska dikotomier som det blir uppenbart att jag i det här 

uppsatsprojektet behöver är Kvinna och Man, liksom Pojke och Flicka, vidare Äckligt 

och Smakligt, Fint och Fult, Verkligt och Fantasi (kanske Lek och Allvar). Objekt och 

Subjekt tillhör också den skara dikotomier som kommer att aktualiseras på olika sätt i 

uppsatsen. Vissa dikotomier kommer att aktualiseras implicit genom att ena delen av 

dikotomin kommer till användning, det som då aktualiseras är motsatsen som implicit 

förklaring, om jag exempelvis använder Ond så kan det onda inte förstås annat än i 

relation till det goda, det är så som förståelseformerna verkar, genom att de aktualiserar 

motsatsen som då blir den replipunkt som behövs för att skapa en övergripande 

begreppslig förståelse. Detta mytologiska perspektiv kan beskrivas som strukturellt 

betingat, begreppen som utvecklas gör det i en absolut relation till varandra, de är 

bundna till varandra i ett system och hänger samman i ett system för att bilda förståelser 

av större enheter än de begreppen som singulära termer själva är kapabla att täcka. 
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Strukturen 

Idén om relationer är inte ny, den härstammar allra minst från det 19 århundradet och 

har haft stora återverkningar i det 20 århundradets tänkande, inom fysiken är väl det 

uppenbara exemplet relativitetsteorin från tidigt 1900-tal. Men också på humanioras 

område har detta tänkande haft stor inverkan. Jag tänker på semiotiken och semiologins 

område. Semiologi och semiotik brukar betecknas med ordet semiotik som får betyda ett 

helt område som på svenska kan kallas för teckenlära. En kan säga att den term som 

vunnit genomslag är den amerikanska, semiotics. Semiologi var det ord som myntades 

på franska när vetenskapen om tecken uppstod; jag kommer i det följande att använda 

termen semiotik, alltså den engelskbaserade termen som är vanligast, även om jag 

kommer att bygga det jag skriver på den franska, lingvistiska varianten av teckenläran. 

Bara först några kort ord, för tydlighetens skull, om den amerikanska varianten. 

Upphovet till denna variant tillskrivs Charles Sanders Peirce, hans problem var hur en 

kan rättfärdiga påståenden om världen, sådana som görs inom naturvetenskapen, en 

väldigt betydelsefull text han skrivit heter just How to make our ideas clear, (Peirce, 

1955, ss. 23-41). Han utvecklar ett system för att förstå perceptionsprocessen, ett av 

hans mer betydande resultat är tanken att vi alla tänker i och med symboler. Peirce 

tänker sig att det finns tre saker i världen: objekt, tankar och slutsatser, det sista därför 

att det vi ser inte är det som finns där-ute utan det är resultatet av det perceptionsorganen 

förmedlar till oss och vår förmåga att hantera dessa ofullständiga intryck. Vi kan bara 

föreställa oss vad det skulle ha inneburit for vårt seende om vi hel tiden skulle ha 

upplevt den blinda fläcken i vårt seende, i vardagen.  

Nå, det är alltså inte denna systematik, väl så strukturalistiskt betingad, som jag här 

avser att göra reda för och bygga mitt vidare resonemang på, utan istället den variant 

som Ferdinand de Saussure presenterar genom sina egna texter, (de Saussure, 2006). 

Han skriver att semiologi är en ”Linguistic domain of the vocal sign (Semiologi). Here it 

is as pointless to try to approach ideas divorced from signs, as signs divorced from ideas. 

This domain encompassses as one and the same time relative thought, relative vocal 

figures, and the relationships between the two.”, (a.a., s. 25) (kursiv i originalet). de 

Saussure utvecklar en strukturell analys för mening (betydelser), hans problem är hur 

mening kan uppstå i en syntagm (populärt kallat en mening, en följd av ord). Det han 

finner är att det finns platser som i sig själva har mening, och att mening är strukturellt 

betingat så att mening uppstår som en konsekvens av omgivande tecken. Ett tecken 

består av en uttryckssida och en innehållssida, tecknet består av ett ord och av en idé (ett 
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begrepp, en tanke) så att varje gång ett visst ljud eller en viss samling bokstäver i en 

struktur aktualiseras så aktualiseras en idé som ljuden eller bokstäverna ostensivt pekar 

på. Men det är alltså inte bara själva orden eller ljudet som har betydelser utan också 

platsen i syntagmet, baserat på detta koncept kan han så tala om att mening uppstår i två 

riktningar, dels en horisontell genom en sammansättning av ord där själva samman-

sättningen ger betydelse till enskildheterna, sedan också vertikalt där varje position i 

syntagmen antar bara vissa ord. de Saussure kallar den horisontala dimensionen för 

Syntagm och den vertikala för Paradigm. Allt det jag skriver här är i formen av 

syntagmer, för varje position har jag ett begränsat urval av ord som jag kan använd på 

just den positionen. Om jag överför detta resonemang till mitt material så kan jag göra 

det om jag antar att varje del i materialet är strukturellt ordnat och får sin mening givet 

sin plats i strukturen, och på varje plats finns det bara ett visst antal företeelser som kan 

passa där för att de ska få just den meningen de har, det faktum att om en konstnär 

blandar på ett felaktigt sätt så är denna felaktighet upptäckbar eftersom det finns ett 

system. Strukturen är tvingande men inte absolut tvingande, det viktiga är att det finns 

en struktur som gör att delarna kan bilda en helhetsbetydelse. Utifrån denna idé kan jag 

analysera helhetsbetydelser. Det är detta som den strukturella analysen går ut på.
5
  

Tolkningen 

Den strukturella analysen sätter gränser för vad och hur i en analys, men det finns 

tydliga osäkerheter ändå när det kommer till analys av objekt som inte är syntagmer, 

med de ingående elementen, utan hela texter eller ännu osäkrare, när det kommer till 

konstnärliga verk av det slag jag undersöker. Blir det då så att tolkningen, tillskrivandet 

av mening blir helt fri, kanske bara beroende av perspektiv (subjektiv), eller av per-

sonliga (kanske till och med privata) preferenser? Nej, svarar Umberto Eco, en text (ja, 

han utgår från en text men hans resonemang fungerar lika bra i ett sammanhang där ett 

konstverk är objektet för tolkning och mening) kontrollerar sina tolkningar, och hans 

argument ser ut ungefär så här (något förenklat). Om det finns två texter α och β som 

inte är identiska texter och en tredje text Σ som är en misstolkning av en av texterna α 

                                                      
5
 Den kritik som detta strukturella tänkande har utsatts för går i huvudsak ut på att strukturerna inte är 

universella, möjligen lokala. Dessa kritiker brukar samlas under namnet post-strukturalister. Jag tänker 

inte här gå djupare in på det för det leder fel, att streta uppför till en utkikspunkt där den här uppsatsen inte 

vill vara. Jag nöjer mig med att konstatera att strukturalisterna har åkt på däng, och att jag är medveten om 

det; strukturer är inte universella utan lokala, men mer än så, strukturer är vår uppfattning om världen inte 

världen i sig, strukturer är som naturlagar, de är konceptualiseringar av vår förståelse och anspråket borde 

stanna vid det, speglingar av vårt tänkande fastmer än speglingar av naturen. Den läsare som undrar över 

hur detta däng konkret kan se ut kan återvända till citaten från Paul Feyerabend tidigare för att se ett 

exempel. 
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och β. Om en uttolkare U då kan avgöra vilken av texterna α eller β som Σ är en 

misstolkning av så kontrollerar en text sina egna tolkningar, (Eco, 1990, s. 61). En kan 

också uttrycka det så här. Om det alls går att säga att något är en misstolkning, om 

något, så gör en det i relation till något misstolkat. Även om det finns många tolknings-

möjligheter så är de inte oändliga på den horisontella axeln, det finns yttre gränser för 

vad det är rimligt att påstå. Verket kontrollerar sina egna tolkningsmöjligheter genom att 

verket i sig själv sätter upp sådana gränser genom att verket är det som det är. Det 

betyder inte att inte du och jag kan var oense, men om vi är oense om en specifik 

tolkning, betyder det bara att det finns gränser för rimliga tolkningar, anta exempelvis att 

vi betraktar ett rött fält, om jag påstår att det är blått så skull du antagligen säga att jag 

har ett synfel eller att något annat är knasigt. Men vi kan vara oense om den röda färgens 

specifika nyans. Vad betyder då detta? Jo, att en person, exempelvis jag, som föreslår en 

tolkning, gör det i ljuset av ett verk. Det är inte så att jag självsvåldigt och privat kan 

tolka som jag vill, däremot att en tolkare är en del av en tolkningskultur. Det här visar 

också exempelvis Hans-Georg Gadamer när han talar om smak (Gadamer, 1997) när han 

i första kapitlet i Sanning och Metod tar upp smak och hur smaken är socialt betingad 

och således gemensam och inte vare sig privat eller personlig, också Zygmunt Bauman 

för ett liknande resonemang om smak när han visar på säsongsvariationer i smak när det 

gäller mode, (Bauman, 2008). Verket kontrollerar sina egna tolkningar och tolkningar är 

socialt betingade, så skulle jag vilja sammanfatta dessa insikter. 

Koden 

Det finns emellertid en sak att tilläga till ett strukturellt perspektiv på tolkning och det 

har att göra med sambandet mellan olika delar och det faktum att helhetsbetydelsen för 

en sammansättning (syntagm) i sig styrs av en tolkning på denna sammansatta nivå. Eco 

kallar det för överkodning. En kod över en kod: en kod som bestämmer en annan kod. 

Eco beskriver det så här, (Eco, 1979, ss. 133, 155 & 268 ff). Med hänvisning till ett 

exempel från CS Peirce skriver han om överkodning som en regel som styrs av en annan 

regel i tolkningen. Exemplet går ut på att i en främmande kultur observerar en observa-

tör hur en person håller en parasoll till skydd för en annan person. Observatören sluter 

sig då till att personen som blir skyddad är en betydande person av något slag. Så 

syntagmen som tolkas med hjälp av en kod är två personer och ett parasoll (kanske 

andra saker också). Överkoden blir då ’i en kultur si och så där…’. Det finns, hävdar 

Eco, koder som på det viset styr underkoder. När det gäller den estetiska erfarenheten 

skriver Eco att den är full ar redundans, med det menar han att det finns alltid mer att 
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tolka, han skriver ”These two exesses of redundancy (on expression and content planes 

respectively) produce an increse of informational possibilities: the message has in effect 

become a source or further and unpredictable information, so it is semantically 

ambigous.” (a.a., s. 270) Det här kan till synes gå emot det som jag tidigare skrivit om 

tolkningens gränser, men så är inte fallet, att ett konstverk är mångtydigt och vagt i sin 

betydelse är inte samma sak som att det är oändligt tolkningsbart, men ett verk är öppet 

för flera möjliga tolkningar, fungerar därför presis som språkliga begrepp och utsagor.
6
 
7
 

Jag vill i det här sammanhagnet också peka på Sà Cavalcante Schubacks diskussion om 

bilden. Hon utgår från Husserls begrepp om intentionalitet, (Sà Cavalcante Schuback, 

2011, s. 70 ff). Sà Cavalcante Schuback skriver att ”När vi ser en bild är det annorlunda: 

något träder fram medelst bilden. Något frånvarande blir närvarande…” och vidare ” 

När vi förnimmer något ’ser’ vi bara delar av det och aldrig det fullständiga tingen eller 

ting-totaliteten. All varseblivning är partitiell.”, (a.a., s. 76). Poängen är att vi ser mer än 

det empiriskt givna (det positiva). Men bilden är mer än så, skriver Sà Cavalcante 

Schuback, den är ett närvarogörande, det som är frånvarande blir närvarande, (a.a., s. 

72). Hon skriver att bilden är ett som-om, en kvasinärvaro, (a,a., s.84). Bilden 

”destablilicerar och av-förverkligar det verkliga” (a.a., s. 84). Även om Sà Cavalcante 

Schuback här skriver om bilden vill jag hävda att detta gäller skulpturen också, det 

skulpterade, i den mån skulpturen är avbildande, så hänvisar skultpturen till något 

verkligt samtidigt som skulpturen i sig självt är en del av det verkliga, således 

destabiliserar det verkliga, en slags oscilerande mellan två lägen. Och det är i detta 

destabilicerande som en tolkning möjliggörs. Det som Sà Cavalcante Schuback också 

kan göra är att hänvisa till synen, bilden går inte att förstå utan hänvisning till synen och 

seendet, (a.a, s74). Och synen är inte privat eftersom vi är utrustade med liknande 

synorgan, alla människor. Synen är densamma. Det som kan vara skiftande är 

tolkningen, men inte heller den är kontextlös. 

Låtsasleken 

Det som visar sig i den här diskussionen är att tolkning inte är och inte kan vara något 

som är privat eller personligt utan en process som vi äger gemensamt och som bygger på 

                                                      
6
 Ett exempel är den så kallade soritetsparadoxen eller soritetsproblemet: när exakt övergår ett hat till att 

bli en ocean? Vilken molekyl? Men många begrepp är otydliga i vårt språk, hur många sorters skäl, stjäl, 

själ och skäl finns det? I alla fall fyra. Och två av dem stavas lika. 
7
 Eco går en helt annan väg här, han konkluderar med att säga att ett konstverk kanske är helt 

ogenomträngligt när det gäller dess mening, och detta då på grund av vagheten och mångtydigheten. Men 

som jag visat tidigare då kommer Eco i senare arbeten att utmana en sådan syn genom att visa att texter 

kontrollerar sin egen tolkning, med samma argument, hävdar jag, kan en säga att konstverk kontrollerar 

ina egna tolkningar. Konstverket i sig själv stödjer visa tolkningar men avvisar andra.  
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egenskaper och förutsättningar som vi delar. Och det är också här som samhället och det 

sociala kommer in. Jag nämnde tidigare Bauman (Bauman, 2008) och Gadamer 

(Gadamer, 1997), båda dessa, sociologen Bauman och filosofen Gadamer, visar hur 

smak är en social företeelse, inte en privat. Jag har också tidigare nämnt Kieran Egan, 

hans utvecklingspsykologiska systematik. De steg som jag inte nämnt tidigare är 

Romantisk förståelseform, Filosofisk förståelseform och Ironisk förståelseform, (Egan, 

1997, ss. 101-232, Del 1). Den första av dessa tre innebär en förståelse i termer av 

berättelser, sanning och sanningsanspråk blir här centrala; den andra innebär en 

förståelse i termer av beskrivningar, koncept och begrepp är av central betydelse i denna 

förståelseform; den sista innebär ett förlitande på den egna förmågan att konceptualisera, 

att själv skapa bilder, en förståese i termer av en lek med begrepp där sanningsanspråket 

skiftar mot ett anspråk på sägandets kraft. Varje sådan här förståelsefom, väl utvecklad, 

följer en person genom livet, hävdar Egan. En tolkning baserad på en ironisk förståelse 

blir då ett uttryck för ett perspektiv, en subjektiv utsaga vars räckvidd sträcker sig mot 

det verkliga men förblir en utsaga-om, inte nödvändigtvis parat med ett absolut 

sanningsanpråk. Det här sagda ligger i linje med Kendal Waltons Make-believebegrep, 

låtsaslekbegrepp (Walton, 1990). Walton resonerar om den avbildande konsten (inte så 

avlägset från Sà Cavalcante Schuback). För att en skulptur i plast ska bli en människa 

krävs en välvillig med-lekare som är villig att låtsasleka att figuren är en… ja, människa. 

Vi behöver göra det tillsammans i ett socialt sammanhang annars blir det inte det som 

det skulle vara. Kiss behöver förstås som kiss, trots att det är vatten. Men för att en 

sådan lek ska kunnna bli en allmän lek så behöver leken regler och välvillighet på 

samhällsnivå. En privat låtsaslek blir just privat, det är det som inte är privat som kan bli 

en låtsaslek i en vidare kulturell och samhällelig ordning. En tolkning ekar på det viset 

samhället, värderingar och synsätt som är aktuella, återger och åter-återger dessa 

samhälleliga förhållanden, och som multiplikatorer stärker och förstärker dem innanför 

gränserna för vad som är rimligt givet de dolda regler som är aktuella i en given 

samhällelig kontext och förståelseform, kalla det gärna för förståelsekontext. En kontext 

där likheter och skillnader spelar ett spegelspel i en låtsaslekens sagodans.  

 

Teoretiskt ramverk 

Betydelser i en struktur, så som semiotiken och semantiken beskriver det, där strukturen 

i sig själv innehåller positioner (eller platser i ett sammanhang) som har betydelser i sig 

själva, i alla fall platser som tar vissa betydelsebärande objekt. Dessa får sina respektive 
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egenskaper i en vidare social kontext. Vidare att leken spelar en avgörande roll i 

tolkningen. Objektet är inte givet som sådant utan en konsekvens av just leken. Nedan 

följer den begreppsvärld som jag konstruerat genom min genomgång.  

 

Begreppsvärld för analysen 
Dessa är fiskarna som jag fångat i min metod- och teorifiskdamm. 

 

 Re-sonans = åter-klang = repetition = en gång till (som ett eko), en 

resonansbotten för tolkning och förståelse 

från Baumann, Gadamer och Eco  

 Ett samhälle, det sociala som genljuder av tolkning: att åter och återge ordet 

från Baumann, Gadamer och Eco 

 Gränser för tolkningsmöjligheterna där ett objekt själv kontrollerar sina gränser 

från Eco 

 Objekt – det som finns, som står framför 

från Sà Cavalcante Schuback 

 Ett tolkande perspektiv (ett subjekt) som är samhälleligt betingat 

från Bauman och Gadamer 

 Intentionalitet 

från Sà Cavalcante Schuback 

 Mytologiska dikotomier 

från Egan 

 Likhet och skillnader 

från Eco och Egan 

 Syntagm 

från de Saussure 

 Låtsaslek 

från Walton  
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Objekt för min studie 
Seendet påverkas av kön och gender och i så motto kan objektet påverkas, i alla fall när 

det gäller värderingen av det. Det som då påverkar är inte objekt som påverkar objekt 

utan subjektets inverkan på objektet. Som jag skrivit tidigare så är det jag vill undersöka 

är kiss som motiv, urin som motiv, eller 

kanske snarare urinerande. Det finns 

återgivet i sammanhang där det inte kan 

sägas vara kontroversiellt, när små pojkar, 

keruber exempelvis, kissar. Det finns till 

och med exempel på små pojkar som 

stående kissar i pottor (därest flickor som 

kissar sittande på pottor så är själva kissandet dolt). Men också inom 

det som betecknas som konst kan en se pojkar som kissar, och det 

förefaller vara ganska okontroversiellt. Men Sally Manns fotografi föreställer kvinnor 

som kissar, då blir kisset, eller kissandet, kontroversiellt. Jag vill undersöka kiss som 

motiv och som objekt. 

 

Materialet, en beskrivning 

… ett avsnitt i vilket fyra objekt för analysen presenteras, texten närmar sig objekten varsamt 

och långsamt i en slags cirkulerande, labyrintisk rörelse, närmast som en vortex, där själva det 

centrala befinner sig innerst i labyrinten och således kommer sist i presentationen. Omgivningen 

först. Sist i avsnittet följer en kort sammanfattande, diskuterade kommentar till verken, där 

likheter och skillnader tas upp. 

 

Min utgångspunkt för den fortsatta undersökningen är fyra verk av fyra olika karaktärer 

men ändå lika i många avseenden. Verken presenterar jag i tur och ordning var för sig. 

Presentationen börjar med det mest centrala för undersökningen och fortsätter sedan 

med kontrasterande eller kompletterande verk. Tre nutida verk och ett från 1600-talet, 

det sista avviker således. Detta verk finns med för den historiska kopplingens skull och 

för att motivet inte är nytt, däremot ifrågasatt och problematiserat av de nutida. För att 

problematiseringen ska framgå behöver jag det från 1600-talet; kontrasten, inte i motiv 

men i framställning och förståelse kan jag tydliggöra genom urvalet av verk. Sist 

kommer jag att dra samman trådarna från de fyra beskrivningarna i en ambition att peka 

på likheterna och skillnaderna i materialet. 

Figur 1: Toaletthjärta med pojke 

Figur 2:  

Toalettsymbol  

med flicka 
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Sally Mann: Three Graces (1994) 

Det svart/vita fotografiet (se figur 3) skärs av på mitten av en kraftfull horisont, det är 

emellertid inte horisonten som är det mest framträdande i fotografiet, det är tre figurer 

som genom horisonten storleksmarkeras. De tre figurerna är kvinnofigurer, ordnade så 

att den största figuren syns till vänster, den minsta till höger. Två av figurerna är vända 

med sin torso mot betraktaren, den mittersta vänder sig bort, således är ansiktena på de 

två yttersta figurerna synliga men inte så på den mellersta. Dessutom tycks den mellersta 

figuren vända sin uppmärksamhet nedåt. Så gör också den högra figuren, den vänstra 

däremot har sitt ansikte, och därmed sin uppmärksamhet, vänt mot de andra figurerna, åt 

höger. Figurerna är placerade på något som närmast ser ut som ett mossbeklätt klipp-

avsnitt som rundar sig mjukt mot horisonten.  

Kvinnofigurernas armar är sträckta uppåt utom i ett fall, de två mellersta är samman-

flätade. Den yttersta armen till 

vänster är försiktigt böjd inåt 

över huvudet på figuren, således 

att hela den vänstra figuren har 

en stark riktadhet som pekar åt 

höger, både ansiktet och armens 

böjning. Den högra figurens fria 

arm hänger rakt ner. Fotografiet 

kan uppvisa en slags vänster/ 

höger-orientering givet armarna 

och den fallande höjden på 

figurerna, figurernas placering 

är heller inte helt centrerad utan en smula ät vänster, samma håll som ljuset faller in från. 

Ljuset kommer snett in i fotografiet, snett bakifrån, så att figurerna förefaller vara 

belysta i ett slags motljus. Ljuskällan är solen. Figurerna avtecknar sig mörkt mot den 

ljusare delen över horisonten och en något mindre ljus del nedanför horisonten, den del 

som figurerna står på är mörkare men där gör ljuset att de avtecknar sig mot bakgrunden 

eftersom figurerna får en ljust kontrastverkande linje. Figurernas ben möter varandra på 

liknande sätt som armarna, men de är inte flätade, snarare möter den mellersta figurens 

fötter de yttersta figurernas. Alla tre figurerna bildar med hjälp av armarna och fötterna 

en sammansatt helhet.  

Figur 3 Three Graces, fotografi av Sally Mann, del av hennes 

projekt Immediate Family. 
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Mellan benen på de tre figurerna strömmar en vätska, att det är en vätska kan en 

betraktare sluta sig till genom den skvättande pöl-liknande formen som bildas när 

vätskan möter fundamentet. Figurerna, och den strömmande vätskan, står perpendikulärt 

mot horisontlinjen, marken (fundamentet) pekar likt en udde ut mot den ljusa del som 

ligger under horisonten.  

Fotografiet är ett gelatinsilverfotografi, det är gjort efter ett negativ på ett papper 

överdraget med ett skikt av gelatin med ljuskänsligt silver som exponerats genom 

negativet för att få den lyster som verkets upphovsperson (Sally Mann) avser att det ska 

få. Gråskalan är distinkt, men ganska rå till sin karaktär, med tydliga svarta och vita 

inslag (högdagrar och lågdagrar). Fotografiet finns i flera storlekar, det har ställts ut 

tillsamman med andra fotografier i stort format, men säljs också i mindre format. (För 

de flesta kan jag tänka mig att en kommer i kontakt med verket i böcker, eller andra 

sådana reproduktioner.) 

Namnet Three Graces har använts i andra sammanhang där tre figurer presenteras i 

liknande verk som det här, namnet bildar på så vis en integrerad del med verket, och det 

placerar in verket i en tradition av andra verk. Namnet gör att verket kan ses som en 

kommentar till tidigare verk där de tre gracerna utgör eleganta kvinnofigurer i förfinade, 

graciösa poser. För den informerade betraktaren kan sådana verk aktualiseras vid ett 

betraktande av verket. Detta är emellertid knappast explicit formulerat och därför en del 

av verket bara i implicit mening. Det som däremot är omedelbart tillgängligt är 

gracernas skulpturala karaktär, fotografiet kan lätt ses som en avbild av en skulptur i 

granit, dels med ledning av gråskalan i fotografiet, dels med ledning av hur figurerna 

avtecknar sig. Vätskan som rinner ur figurerna är analog med vätskor som rinner ut 

andra figurer och jag kommer nu att vända mig mot en annan sådan figur som det rinner 

vätska ur.  

 

Hieronymus Duquesnoy d.y.: Manneken Pis (1619) 

En liten pojke står naket oblyg på en avsats (se figur 4), tätt bakom honom välver sig grå 

sten, platån är i samma gråa sten, hyllan har bara plats för pojken, utsprånget är litet och 

rundat, men på den finns en flat platta, på den står pojken. Ingen annan skulle, ens om 

inbjuden, få plats. Pojken på sin platå står i ett gathörn mitt i en gammal europeisk 

huvudstad, Brüssel, omgiven av hus och ett myllrande folkliv, i alla fall dagtid. Gat-

hörnet där pojken står är avhugget så att han får plats i en insvängd del av det som 
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annars ser ut att ha skullat vara ett hårt hörn. Således bildas en specifik plats för pojken. 

Pojkens platå är medaljonglik således att medaljongen har en slags organisk form. Det 

som inte syns i fotografiet är att det nedanför denna organiska medaljong finns en 

vattenbassäng, medaljongen står på en stod som likaledes är organiska till sin karaktär, 

denna stod lyfter upp medaljongen ovanför bassängens yta så att pojken står högt över 

vattenytan. Ovanför pojken finns en ostronformad, ostronmönstrad, baldakinliknande 

överbyggnad (som inte syns i bilden). Själva figuren 

(pojken) med sin inramning är skyddad av ett staket 

som utgår från två piedestaler som kröns av var sin 

pokal i samma material som piedestalerna. Anlägg-

ningen är fristående från huskropparna som de står 

närmast, den bildar på så vis en fristående enhet, från 

mark till topp ungefär fyra meter hög i min bedömning. 

Detta syns när jag är på plats men inte i bilden här 

intill. Staketet runt är ca. två meter högt. Figuren 

bedömer jag som kortare än en meter. Stoden liksom 

bakgrunden är gjord av huggen granit, skiftande 

gråtoner är förhärskande, men vattnet i bassängen 

skiftar i andra färger, ytan tar upp nyanser och 

färgstämningar från omgivningen i sin helhet. Vattenytan är emellertid inte slät och 

blank utan hela tiden i rörelse, därför skiftar hela tiden ytan. Verket heter Manneken Pis, 

Den Kissande Människan. 

Verkets upphovsperson är Hieronymus Duquesnoy d.y. från Belgien. Han levde under 

1600-talet. Formerna har en barock karaktär, de är geometriska (cirklar, halvcirklar, 

rundade baserad på klotet som form, och rektanglar) samtidigt som de är influerade av 

växtrikets rikedom. Den lilla figuren är inpassad mellan sitt fundament och en övre 

kraftig horisontal i den rektangelform som bildar fond för pojken och medaljongen.  

Pojken. Han blänker. Stenfundamentet är matt, det har dagrar och gråtoner. Pojken 

glänser, på det viset sticker han ut.
8
 Pojken putar med magen och underlivet. Armarna 

och händerna formar sig runt torson, den ena tar spjärn mot midjan, den andra, pojkens 

vänstra, håller i könet. Ur pojkens kön strömmar, ja, vatten? Nej, kiss! Faktiskt är det 

vatten som träffar vattenytan och grumlar en eventuell stilla spegelbild nedanför pojken, 

                                                      
8
 Pojkfiguren kan vara gjord av brons, men det ändrar inget i sak, för om det är ett annat material så ger 

pojken ändå ett glänsande visuella intryck i kontrast till stenen runt om. 

Figur 4: Manneken Pis, Brüssel, 

Hieronymus Duquesnoy 
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men det som strömmar… ja, det kan vara kiss. Verket är en fontän: en liten pojke som 

kissar ner i en vattenpöl (vattenpool?
9
).  

 

Ann-Sofie Sidén: Fideicommissum (2002) 

Verket står utan fundament direkt på marken, (se figur 5); en kvinnofigur sitter oblygt på 

huk på gräsmattan. Runt om finns nu friska vårgröna gräset, buskarna och träden: verket 

befinner sig i ett öppet utomhusrum där årstidsväxlingarna ekar i naturens modus. 

Verket har fått namnet Fideicommissum. Namnet har ett latinskklingande idiom, men är 

för den skull inte främmande, i vardagsspråket finns ordet fideikommiss som betecknar 

ett avgränsat område, oftast ett gods. I engelskan finns ordet med samma betydelse och 

med den stavning som verkets namn har. Så oavsett om en läsare av ordet förstår namnet 

som ett ord på latin eller engelska så får 

ordet en slags främmande men ändå 

bekant karaktär. Detta främmande men 

ändå bekanta paras med en mångtydighet. 

I vardagsspråket har fideikommiss en 

bestämd betydelse, betingad av sin 

referens till en lagreglerad institution, 

men den i svenskan främmande stav-

ningen leder till en misstanke, en farhåga 

som i sin tur saknar en omedelbar nyckel. 

Namnet är i sammanhanget gåtfullt. 

Denna gåta kan anta formen av en känsla, 

eller formen av en utmaning. Den första 

nivån på gåtan är namnets internationella prägel, den andra nivån är namnets ytliga 

betydelse, gods som är omgärdat av speciella, lagligt bindande regler, känner en 

uttolkare till dessa (ja, inte i detalj men har en övergripande kunskap) så uppstår gåtan: 

vad har namnet med verket att skaffa? Namnet blir strukturellt kontextualiserat till 

verket. Några möjligheter öppnar sig. Fideicommissum är något sammanhållet; 

Fideicommissum är något inneslutet, ett revir; Fideicommissum är något privat; 

Fideicommissum är en samling som hålls samman av och med en lag, det som var 

                                                      
9
 Pool och Pöl har samma lågtyska etymologiska ursprung med samma betydelse i båda fallen: liten 

vattensamling. Se Erneby, 2008, s. 507 och 530. 

Figur 5: Ann-Sofie Sidén, Fideicommissum 
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delbart blir odelbart, dividua till skillnad från in-dividua
10

; Fideicommissum är något 

historiskt; Fideicommissum är något som sköts om, något hanterat och omhändertaget, 

på gränsen till omsorg; Fidecomissum är ett arv, något som genom lagen och institutet 

blir nedärvt; Fideicommissum är något genom lagen och institutet tvingande; 

Fideicommissum är en social konstruktion, så länge institutionen vidmakthålls, så länge 

gäller den, på så vis en del av en social verklighet, inte nödvändigtvis en fysik verklighet 

även om den sociala verkligheten kan ha fysiska komponenter, exempelvis kropp; 

Fideicommissum är sålunda tradition, en nedärvd vana; Fideicommissum är ett sätt att 

bevaka någons rättigheter genom institutionaliserade system; Fideicommissum är ett sätt 

att bestämma framtiden så att den följer en avsikt hos den som upprättat fideikommisset; 

Fideicommissum är ett institutionaliserat förhållningssätt till egendom; denna 

uppräkning av möjligheter gör inga anspråk på att vara fullständig, den vill bara visa på 

vad som är möjliga vägar i en lek med betydelser och förklaringar, listan prövar de 

möjligheter till kontextualisering som namnet ger till det fysiska verket.  

Figuren avbildar en kvinnokropp med kläder, men den är enfärgad.
11

 Figuren hukar, 

blundar, med huvudet svagt lutat, svagt uppåt och svängt åt sitt eget vänster. Händerna 

vilar på knäna, byxorna är dragna ner och omfattar benen. Ur figuren rinner vätska, 

vatten. Eller kiss, för det rinner ut under figuren. Vattnet bildar en pöl som sakta rinner 

vidare genom gräset, så småningom ner i jorden. Figuren är en fontän, men med strålen 

riktad nedåt i stället för som ofta är fallet, uppåt eller horisontellt. Kiss eller vatten? 

Figuren förefaller sluten i sig själv, flödet av vatten är det som har en riktning utåt, 

flödet öppnar figuren mot omgivningen, kontexten. Flödet binder samman figuren med 

omgivningen.  

 

Tommi Toija: Bad Boy (1974) 

Örebro. Varannan sommar ordnar Örebro stad en utomhusbiennal, där konstverk fyller 

stadens gator och torg. Verken är ofta monumentala till sin karaktär så de fyller en hel 

del, både visuellt och fysiskt, stadens möjligheter används flitigt. Flera mycket kända 

konstnärer har bidragit. När jag besöker Örebro under biennalen kan jag höra mummel 

om kostnader och vad Örebro Stad gör – i alla fall om jag lyssnar uppmärksamt. Det är 

                                                      
10

 Delbart till skillnad från en individuell, odelbart sammanhållen helhet. 
11

 Möjligen gjuten i brons, men det har ingen direkt relevans för verkets framtining, lystern och den mörka 

enfärgade ytan har, i övrigt jfr det visuella intrycket som Manneken Pis och Three Grazes gör. 
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Figur 7: Tommi Toija Bad Bad Boy, 

Helsingfors 

för turismen, svarar Örebro Stad.
12

 Turisten kan stå vid Örebro slott på andra sidan 

vallgraven och betrakta en pojke (se figur 6) i övernaturligt storlek, han är säkert 8 meter 

hög. Bakom honom löper en av Örebros paradgator, med en allé av träd, gamla bevarade 

hus kantar den norra sidan av gatan. Vattnet som omger slottet som i en vallgrav 

kommer från Svartån, en å som skär tvärs 

igenom Örebro. Pojken är vänd mot slottet. 

Han står precis på kajkanten, det passerar 

folk förbi, det går att gå alldeles i närheten 

av figuren (pojken) så att en kan röra vid 

den. Det faktum att den förefaller vänd mot 

slottet härrör från en slags likhet. Jag har 

kallat figuren för pojken, men det skulle vara 

lika rimligt att säga mannen. Det är en fråga 

på förståelse-(tolknings-)nivån. Men egen-

skapen hos figuren att vara vänd är inte lika 

självklart en enskild tolkning som kan 

oscillera mellan ett eller flera alternativ. Att 

gestalten är en avbildning av en människa är 

inte heller tve-eller mångtydigt. Så, figuren 

är en människa, men ändå inte, för när en närmar sig figuren så framstår den som 

artificiell, den kan vara gjord av papier maché, 

visuellt gör den ett sådant intryck på avstånd, men 

om en är så nära att en kan röra vid den så känns 

den i handen som om den var gjord av någon slags 

plastmaterial.
13

 

Riktadheten beror på två faktorer, dels torson, dels 

ansiktet. Torson är riktat framåt, åt samma håll 

som fötterna. Figuren står bredbent så att benen 

följer den linje som torson har, fötterna är 

framåtriktade men lite ställda inåt, som om figuren 

skulle gå med fötterna inåtvända om figuren 

                                                      
12

 “vi ser oss som en internationell besöksmagnet i framtiden med potential att utvecklas, skriver staden på 

sin websida om Open art, (Jonnson, 2017). 
13

 Materialet i sig är inte viktigt, det är intrycket som materialet ger som är betydelsefullt 

Figur 6: Tommi Toija, Bad Bad Boy, Örebro.  

Foto: OpenArt 
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skulle ge sig av. Ansiktet är också riktat framåt men svagt neråtböjt. Det enda som 

bryter av riktadheten är ögonen som är svagt vända åt vänster, sett ut figurens synvinkel 

(svagt höger, annars), (se figur 7). Munnen på figuren är ihopdragen så att den bildar en 

semirundel. Ansiktet kommunicerar. När jag betraktar verket är det svårt att undvika det 

kommunicerande draget; kanske säger det Hoppsan! Eller ett urskuldande Det var inte 

meningen! Namnet kan ge ledtrådar, Bad Bad Boy. Kanske kommunicerar ansiktet en 

slags med-vetenhet
14

  som om ansiktet säger att Jag vet vad du tänker, i så fall säger 

ansiktet att Jag tänker på det du tänker på (medvetenhet). Formen har i alla händelser 

mening, både när det gäller det kroppsliga, fysiska och när det gäller mentala, som om 

skulpturen är en avbild av en mental händelse, inte bara en fysisk.  

Armarna på figuren omsluter torson, de är svagt böjda över magen så att de händerna 

omsluter och håller i könet. Penis pekar rakt fram, ur penis strömmar … ja, vatten. Eller 

kiss. Pojken eller mannen, står på brokanten, vattnet som strömmar grumlar ytan 

nedanför oregelbundet, vattnet gör också att verket har ljud, vatten som träffar en 

vattenyta, verket är en fontän.  

 

Kort sammandragning av trådarna: fyra perspektiv blir ett 

… här följer en kort diskuterande materialbeskrivning i syfte att skapa en syntes av det 

som förts fram under de tidigare beskrivningarna. 

Fyra exempel på rinnande vätskor (som kan bestämmas som kiss), fyra objekt för en 

iakttagares ögon, för en iakttagares egen taktfullhet och värdering, fyra fenomen för det 

förnimmande subjektet (perspektivet), (det estetiska betraktandet). Det gemensamma är 

att beståndsdelarna i varje enskilt fall bildare en tolkningsbar helhet, en avgränsad 

estetisk tolkningshändelse. Själva avgränsningen är givetvis en del av tolkningen, det 

som hör till är det som bestäms som tillhörande. Tillhör vätskan objektet eller bestäms 

vätskan genom objektet? Hur det än är med detta så utgör de fyra exemplen, exempel på 

strukturell påverkan, implicit eller explicit så att egenskaper blir en del av verket i verket 

eller tillhör verket som ett tillägg.  

Tre av verken är skulpturer, ett av verken ett fotografi, men alla verken uppvisar skulp-

turala kvaliteter. Betraktat på detta vis kan alla verken ses som fotografiska, samtidigt 

som de är tredimensionellt modellerade, den här sista egenskapen kanske den viktigaste, 

                                                      
14

 Vet att jag vet, eller ett tillsammansvetande, mer egentligt bildar denna idé en slags regressio ad 

absurdum, en oändlig regression, men detta problem gällande med-vetande lämnar jag outrett här. 
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speciellt i ljuset av den flödande vätskan och dess aproprierade eller tillskrivna mening. 

Det mest genomgående draget är emellertid likhet, dels likhet mellan verken, dels likhet 

när det gäller verkens referens. Vart och ett av verken refererar till något utanför verket; 

referensen kan vara något specifikt (Three graces, Fideicommissum) eller något mer 

ospecifikt (Manneken Pis, Bad Bad Boy). Verken är föreställande, och detta före-

ställande gäller också detaljer, exempelvis det kiss som den här uppsatsen fokuserar, 

händer som håller i något, sittandet på huk, blickar, ansikten med sina uttryck, etc. 

Kisset, det som rinner, refererar ostensivt till något som bäst kan beskrivas som en 

kroppsvätska. Det som rinner är inte kroppsvätska i tre av verken, men kan mycket väl 

tänkas vara det i ett av verken (Three Graces). Men det är ändå inte tal om självreferens 

så som om jag exemplifierar kiss genom att förevisa kiss. Fotografiet avbildar tre figurer 

i en slags skulptural helhet med något som kan ses som rinnande, men det är inte kiss på 

själva fotografiet, alltså refererar alla verken till kiss, men inget av verken är kiss i sig 

självt, varken i sin helhet eller i någon del.  

Tre av verken är samtida, och nutida, när det gäller tillkomst. Ett av verken är äldre men 

det är publikt, så pass att det mycket väl kan sägas vara del av vår samtid. Samtidigt 

visar Manneken Pis tydligt att kiss som motiv inte är en ny företeelse.  

I det följande avsnittet kommer jag att utgå från de fiskar som jag dragit upp ur min 

metod- och teoridamm, i tur och ordning under fyra parasoll som kommer att hjälpa mig 

i sökandet efter svar, först på min explicita strategiska fråga, för att sedan kunna svara 

på min huvudfråga. 
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Fyra aspekter av kiss 
… i vilket en disposition och upptakt till de fyra perspektiven presenteras. 

I de fyra perspektiven möterkisset sin existens och tillvaro som vatten, och kisset bildar 

en del av en syntagm där motståndet finner en plats med konstnären som en del i en 

motståndets estetik där det som inte får visas ändå visas, där det som ska vara dolt ändå 

tydliggörs. Det genusrelaterade, liksom vägen ut ur ensamheten, behandlas; kissets som 

motiv och som värdering diskuteras i ur fyra olika aspekter i fyra olika avsnitt. 

Varje avsnitt består av fyra delar. Först en upptakt där teoretiska utgångspunkter etab-

leras, sedan heuristiska implikationer för just denna del. Här kommer att tilläggas och 

presenteras de heuristiska utgångspunkter som är nödvändiga för analysen i just det 

specifika sammanhanget – det som bara har relevans här. Sedan följer en presentation av 

materialet baserad på dessa specifika teoretiska och heuristiska utgångspunkter. Varje 

del avslutas sedan med en diskussion likaledes baserad på de specifika utgångspunkt-

erna. Delarna heter Upptakt, Heuristiska implikationer, Marelitalet ur Abjektets, 

Iakttagningens, Kommunikationens och Fenomenets synvinkel respektive, och sedan 

Diskussion där den strategiska frågan kommer att få ett partiellt svar – ett delresultat. 

Det är alltså de fyra aspekterna som bygger upp detta avsnitt. 

 

Kroppen som abjekt 
… i vilket kisset möter sin tillvaro som avvisat abjekt. Som konkret objekt, men som 

tolkat abjekt. 

Upptakt 

Julia Kristeva skriver i den första essän i essäsamlingen Powers of horror (Kristeva, 

1984) att abjektet är ”not an ob-ject facing me, which I name or imagine. Nor is it an ob-

jest, an otherness ceaselessly fleeing in a systematic quest of desire.”, (a.a., s 1). Vidare 

att ”The abject has only one quality of the object—that of being opposed to I.” Abjektet 

är ett förnekat objekt varken objekt eller subjekt, som titeln på essän i översättning lyder. 

Abjektet är formellt ett objekt, men i förståelse, i tolkningen, behandlat som något annat, 

något som står i relation till objektet men som tillskrivs en egenskap och den 

egenskapen är att vara i opposition till ett tolkande Jag. Abjektet bildar en förnekad del 

av en identifikation, jag vill hellre uttrycka det så att abjektet bildar den del av en 

struktur som är förnekad, som helst skulle förbli osynlig, eller i alla fall oupptäckt, i alla 

fall bortforslad. Kristeva fortsätter att skriva ”[…] as in true theatre, without the makeup 

or masks, refuse and corpuses show me what I permanently thrust aside in order to live”, 
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(a.a., s 3). Kristeva tycks mena att det finns saker som är kroppsliga men som behöver 

döljas från ett seende och det är detta som hon kallar för abjekt, det förkastade, det 

utkastade. Och hon kopplar detta utkastade till en term katarsis, renande, så att renandet 

”make up the history of religions, and end up with that catharsis par excellence called art 

[…]”, (a.a., s 17) 

Abjekt-begreppet är inte Julia 

Kristevas eget utan det finns i 

allmänspråket men inte i 

officiella svenska ordböcker 

så vitt jag har kunnat se. 

Oxford Dictionary of English 

Etymology skriver däremot 

att Abject betyder avvisad, 

rejected, det är ett adjektiv 

och beskriver sålunda ett 

objekt, det är en egenskap hos 

ett objekt. Etymologin 

beskriver vidare att ordet 

abject på engelska är synonymet med degraded, despicable, downcast. Ordet 

härstammar etymologiskt från latinets abjectus, presense particip av abicere. Således 

kan abjekt bäst beskrivas som en bestämning till ett objekt, ett particip till ett verb som 

betyder avvisa, (Onions, 1966, s. 3).  

 

Heuristiska implikationer 

Jag är främst intresserad av ett abjekt-begrepp som kan tillskrivas den diskussion son 

utgår från Simone de Beauvoirs synpunkter (se exempelvis Kristeva, 1984). de Beauvoir 

tycks mena att en behöver dela in världen i åtminstone tre kategorier, Subjekt, Objekt 

och Abjekt.
15

 I alla fall i termer av förnekande, det som utgör abjektet, det förnekade 

(föraktliga), en substantiverad handling, en abjektion. Subjektet, den första kategorin, 

utgör en slags utgångspunkt för ett seende. Feminister som exempelvis Donna Harraway 

(Harraway, 1991) har undersökt detta subjekt och många med henne menar att subjektet 

är historiskt kontingent så tillvida som det är inskrivet i ett ideologiskt sammanhang, till 

skillnad från en slags objektivistisk syn på subjektet som värderingsfritt, i alla fall 

                                                      
15

 Jag kommer att återkomma till detta och beskriva både objekt och abjekt närmare, tillsvidare får det stå 

obearbetat, har tålamod med mig. 

Figur 1 Three Graces, fotografi av Sally Mann, del av hennes 

projekt Immediate Family. 
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principiellt. Objektet är det som ställs före ett seende, detta är i sig problematiskt för det 

är inte klart vad det är som ställs före, också det kan sägas vara påverkat av allehanda 

ideologier. Även om en inte ser det så, så får en problem med vad objektet kan tänkas 

vara eftersom en analys av objektet kan leda till att de upplöses, i så fall i allt mindre 

delar. Vad objektet är eller hur det får förefintlighet är i allt väsentligt en metafysisk 

fråga, (se exempelvis Harman, 2010). Det jag kan säga här är att objekt påverkar 

varandra oberoende av ett mänskligt subjekt, stenar som blir blöta i regn är väl ett 

uppenbart exempel, ett annat exempel är blandning av vatten och sand som blir till 

kvicksand; objekten äger en egen agens, egen handlingsförmåga gentemot varandra. 

Detta senare tycks emellertid inte vara fallet med den extrakategori som Simone de 

Beauvoir diskuterar. Det hon tycks som om det hon lanserar är en uppdelning av 

objektet i två kategorier. Det ena är objektet sådant det framstår och är erkänt som en 

egen existens, ett objekt där mereologiska och metafysiska resonemang förefaller 

relevanta, även om en diskussion om objektet-som-det-framstår inte nödvändigtvis 

påkallar varken mereologi som undersökningsmetodik eller metafysik.
16

 Det andra är det 

förnekade objektet som äger förefintlighet men som för den skull inte är accepterat. Det 

som här istället blir påkallat är ideologi. Och kanske andra resonemang, och det är detta 

som intressear mig – det jag är nyfiken på är således ett abjektbegrepp som utgår från 

Simone de Beauvoir, ett abjektbegrepp som hennes text Det andra könet slingrar sig 

kring.
17

 Och jag är intresserad av eventuella ideologiska faktorer som kan vara i 

görningen i en tolkningshändelse som involverar en abjektvt betingad tolknings-

händelse, ett avståndstagande. 

Materialet ur abjektets aspekt 

Istället för att undersöka objektet i dess delar eller hur objekt påverkar varandra vill jag 

pröva den semiotiska och semantiska vägen. Om det är så att abjektet i själva verket inte 

kan betraktas som en egen kategori i metafysisk mening, däremot som en kategori i en 

förståelseform (mytologisk förståelseform: ond|god, dålig|bra, förskjuten|acceptabel, 

etc.), så kan en skilja ut objekt och tillskriva dem mening i en syntaktisk struktur. Abjekt 

blir ett avståndstagande till en specifik del som får en specifik värdekonnotation kopplad 

                                                      
16

 Sönderdelande, ju närmare en betraktar ett objekt desto mindre delar tycks det falla sönder i, till slut 

hamnar vi i naturens minsta beståndsdelar, protoner, neutroner, higgspartiklar och sådant. 
17

 […] women, who are destined to give life and not to risk it, do not experience absolute negativity, 

but abjection. Woman’s function of mediation between nature and man is open to a reading in terms 

of abjection. Even though Beauvoir does not use the term ‘abjection’, she invents another term to 

represent it, that is, ‘absolute alterity’. Women, according to The Second Sex, are not relative to 

others, but Others. (Direk, vol 49, issue 1, 2011, sidan 54). 
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till sig, inte abjicere som en verbhandling utan ett abjekt som ett objekt med en viss 

betydelse.  

När det gäller Sally Manns fotografi så kan en se det så att det består av flera själv-

ständiga delar. Dels kropparna i sig, tre kroppar. Dels kropparna som uppbyggda av 

delar, kroppsdelar där varje del har sin egen betydelse och sin egen värdekonnotation 

förknippad med den. Figurerna, kropparna, står uppställda i en slags skulptural ordning, 

som om de vore en skulptur och bilden föreställer denna skulptur. Men inte bara en 

skulptur utan en som det rinner ut, alltså en slags fontän. Om syntagmen (samman-

sättningen av delarna till en helhet) består av dessa kroppar och de delar som ingår i 

kropparna, och kropparnas förhållande till varandra, det faktum att de är bundna till 

varandra genom deras hållning och position intill varandra, så kommer de att ge 

betydelse åt varandra. Det är lätt att förstå om en tänker att liknande kroppar, men med 

andra kroppsdelar synliga. Då skulle rimligen kropparna haft en annan betydelse än de 

har nu, nu är kropparna tre kvinnor, ur kvinnorna rinner vätska, vätskan får sin specifika 

betydelse efter som de rinner ut kvinnokroppar, vätskan utgjuten ur dessa kroppar och 

får då sitt värde genom detta utgjutande i dessa specifika sammanhang.  

 

Diskussion 

Jag vill påstå att abjekt bildar ett substantiv på tolkningens, eller språkets, nivå. Även 

om abjektet är något som behöver döljas, alltså inte en språklig kategori, så i ett verk av 

det slag som Three Graces är, så är abjekt något språkligt.  

Kristeva hävdar att abjektet är ett specialfall av objekt, något som behöver döljas eller 

förskjutas, osynliggöras. Om kiss, riktigt kiss, är något som är att betrakta som avskräde, 

något som har med avträdet att göra, så kan det klassas som abjekt, alltså som något som 

borde förnekas, något grundläggande motbjudande, något som ska bort från kroppen 

som inte hör till. Om det då lyfts fram på det vis som Sally Mann gör, och bildar en del 

av ett verk, således en del av en kropp, så kan en lätt förstå att det kan tolkas som mot-

bjudande. Genom överkodning så blir hela syntagmen, hela sammansättningen mot-

bjudande. Detta bygger givetvis på en hel del förutsättningar: dels syntagmens egna, 

alltså sammansättningen av delar, där det går att skilja ut delarna så att de bildar separata 

objekt kombinerade till en sammanhållen syntagm; dels att minst ett av objekten är ett 

abjekt, något förnekat. Hela syntagmen, hela verket, antar det värde som tillskrivs en 

del.  
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Så ett första (tentativt) svar på min strategiska fråga (Varför värderas kiss olika?) skulle 

här bli denna: i ett sammanhang där kisset är en del, och där kisset kommer från en 

kropp där kisset är frånstötande, där värderas kiss som ett abjekt, men abjekt ska här inte 

förstås som en specialform av objekt (trots ljudlikheten) utan som ett particip. Det är en 

bestämning till ett objekt men är samtidigt en verbhandling, att avvisa, att dölja, det 

synliggjorda, som ska eller bör vara dolt för att det är motbjudande eller oönskat. Detta 

ger en värdering som genom överkodning bestämmer värdet på hela syntagmen. 

Tolkningen av ett objekt i abjekttermer fungerar här som en tolkningskod som 

bestämmer koden för tolkning av alla de andra ingående elementen i syntagmen. I 

korthet, ett objekt tolkat i abjekttermer är starkare än andra tolkningar så att det 

bestämmer värdekonnotationerna i de andra tolkningskoderna. Abjektet är så starkt. 
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Kroppen som iakttagen 
… i vilket kisset möter en iakttagares fostrade blick, och blir en del av en kult med konstnärer 

som ett slags prästerskap. 

 

Upptakt 

Varje diskussion om kroppen kommer att ha minst två riktningar, dels den 

fenomenologiska, dvs. så som den framträder i den egna upplevelsen, dels kroppen som 

objekt, dvs. kroppen som observerat objekt. I det sista fallet förutsätts tydligt ett 

observerande subjekt med egenskaper i sig, sådana som kommer till användning i en 

tolkning av det observerade. I det första fallet finns också en observatör, och denne är 

också infekterad (om metaforen tillåts) av egenskaper i termer av förväntningar och 

känslor, kunskaper och erfarenheter. Så i båda fallen har vi att göra med en 

subjekt/objekt-dikotomi, men av olika karaktär, och ställd i olika relation till det 

observerade. I det följande ska jag diskutera dessa båda infallsvinklar i tur och ordning.  

Först bara några inledande, korta ord om fenomenologi och om objekt. Som metod talar 

en om fenomenografi, alltså beskrivningen av objektet, en sådan beskrivning kan 

komma i minst två former. Det som Gertz kallar för thick description (Gertz, 1973) och 

dess motsats som då kan kallas för thin description. Idén bakom fenomenografi är att 

objekten uppträdet dels för oss, dels i sig själva. Det är som objekt i relation till ett 

tolkande subjekt som fenomenografin har relevans. 

Objektet som beskrivs av fenomenologen i en fenomenografisk beskrivning är alltså ett 

som framstår för oss; som jag skrev tidigare så har objekten förefintlighet utanför sub-

jektets sfär, kanske kan en säga att subjektet kan vara ett annat objekt. Ett av de exempel 

jag tog upp var hur vatten påverkar sten. Det som ställs i fokus nu är iakttagaren och hur 

iakttagaren påverkar objektet, iakttagaren i en iakttagarhändelse med sina egenskaper i 

en situation där konstobjekt uttyds. Följdfrågan blir så vad det är som konstituerar en 

iakttagare, och då inte ett subjekt, alltså en utgångspunkt för iakttagelsen, utan iakt-

tagaren själv som en del av händelsen, som en del av en situation där verket och ut-

tolkaren, iakttagaren, är konstituenter. 

 

Heuristiska implikationer 

Tidigare har jag varit inne på förståelseformer som något som konstituerar en människas 

uppfattning av omvärlden och hur människan kan förklara det som finns i omvärlden, 

(Egan, 1997). Förståelseformerna beskriver Kieran Egan som en resurs som iakttagare 

har; sådana resurser utvecklas, hävdar Egan, de finns inte fix och färdiga även om 
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dispositioner för dem finns, så som en kan tänka sig dispositioner för språk och för 

seende. Våra perceptionsorgan finns men inte en fix och färdig tolkningsram, den ut-

vecklas som en konsekvens av det sociala. Filosofen och kognitionsforskaren Thomas 

Metzinger hävdar till och med att det inte finns något sådan som ett unikt och stabilt 

Ego, ett jag, utan ett Jag är konstruerat genom erfarenhet, (Gallese & Metzinger, 2003). 

Jaget blir som ett fönster, helt transparent, Metzinger skriver att ”[t]ransparency is a 

special form of darkness. With regard to the phenomenology of visual experience 

transparency means that we are not able to see something, because it is transparent. We 

don’t see the window, but only the bird flying by.”, (Metzinger 2004: 169). Så för att 

söka efter iakttagaren så räcker det inte med att söka efter ett autentiskt Jag. Det som 

behöver sökas är de konstitutiva sociala faktorerna som bygger upp jaget. Således blir 

iakttagaren liktydig med iaktttagningen och bäst beskriven som process, som händelse, 

snarare än statiskt fixerad. Iakttagaren själv är en process, i alla fall om en följer 

Metzinger. Han uttrycker det så här i ett samtal: 

[...] if one looks a little closer the first question one would have is, who is having this illusion? So 

this illusion talk itself is conceptually problematic. If I had to stay with it I would rather say is an 

illusion that is no one’s illusion or something like that. I think it’s pretty obvious that there is no 

such thing as a self. As you know, philosophers all disagree all the time but there’s pretty strong 

consensus in my discipline that the self has no substance, that is not a provocative claim. It’s 

actually something almost trivial. For philosophers, a substance is something that could hold 

itself in existence. It is “ontologically self-subsistent” as we say; it could maintain its own being 

in the absence of a living brain, or something like that. The self is not a thing in the brain or a 

thing outside of this world. That seems pretty obvious to most of my colleagues. What is very 

robust and very real is what we call the phenomenal self. Of course, there is a self that appears in 

conscious experience; for example, I feel like I’m someone, but that is not a thing but a process. 

(Tippet et al, 2011, s. 5) (Kursiv i originalet) 

Vi kan själv uppleva det så att vi är ett Jag, men detta jag är i sig själv en process, en 

serie erfarenheter samlade i en kropp, en historia. En tjock beskrivning i Gertz mening 

tar gärna formen av en serie relationer mellan begrepp och tankar. Så, givet dessa båda 

infallsvinklar – det iakttagande jaget som process och iakttagandet som en serie 

relationer – så blir den individuella iakttagningen en erfarenhetsbaserad händelse som 

har en historia samlad till relationer mellan begrepp och tankar som bildar den konkreta 

iakttagningen och det är den som systematiseras genom en undersökning.  
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Materialet ur iakttagningens aspekt 

Iakttagningen här blir min iakttagning, den konkretisering som min iakttagning är. Min 

iakttagning blir ett exempel på en socialt betingad, erfarenhetsbaserad iakttagning. Det 

jag ser – och inte ser – bildar en slags varp med inslag där varpen är de historiskt 

betingade erfarenheten och varpen den sociala, momentant betingade iakttagningen, det 

som till slut påverkar mitt konkreta i stunden baserade seende, min iakttagning. Jag 

kommer emellertid med hjälp av min fantasiförmåga och empatiska förmåga försöka 

relatera till vad jag kan tänka mig kan vara alternativa iakttagelse-regimer, sådana som 

bygger på erfarenheter som jag inte gjort eller sociala sammanhang som jag inte är en 

del av. Här kommer min text möjligen att bli en smula spekulativ – jag lutar mig mot det 

faktum att både smak och tolkning är socialt betingat och således förståelig; det går att 

sätta sig in i andras smakupplevelse liksom det går att sätta sig in i andras sätt att se, det 

går att anta en annans perspektiv. Iakttagning bildar en 

handling som i sig har betydelse i den meningen att det 

går att observera som handling och går att uttyda denna 

handling, det är i alla fall ett av de grundläggande 

villkoren för att något sådant som en tjock beskrivning 

ska vara möjlig – handlingar är tolkningsbara, 

begripliga i någon mening. Apropå blicken skriver Sà 

Cavalcante Schuback att ”Alla vet att var och en 

definierar saker och ting utifrån ett visst subjektivt 

perspektiv. Solen kan definieras på väldigt många sätt 

beroende på en rad olika faktorer. Oaktat våra naturliga 

och icke-vetenskapliga förhållningssätt och oaktat alla 

subjektiva upplevelser, vet vi att solen är en och samma 

för oss alla.”, (Sà Cavalcante Schuback, 2011, s. 69). Vi har kunskap om olika 

möjligheter när det gäller seendets variation, för vi har samma utgångspunkt för seendet, 

iakttagandet är inte villkorslöst. Att betrakta seendet blir en process mot självförståelse 

och att betrakta seendes som en del av självet, och givet att detta själv är en social 

företeelse byggd på dispositioner och erfarenheter, så blir också betraktandet av seendet 

ett sätt att betrakta samhället och erfarenheten så som erfarenheten blir tolkad och 

inkorporerad i ett själv. Som en resonans i samhället där iakttagaren vibrerar med eko-

ljudet, en återklang.  

Så vilka kategorier och vilka värdekonnotationer aktualiseras av ett verk som Manneken 

Figur 4: Manneken Pis, Brüssel, 

Hieronymus Duquesnoy 
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Pis? Verket är i någon mening monumentalt, inte monumentalt stort, utan som om det 

vore ett altare, i den meningen monumentalt. Igenkänning av en struktur, ett sätt att visa 

fram, ligger som en dold referens i själva iakttagandets struktur. Men igenkännandet kan 

också ha andra referenser till något annat vagt igenkännbart, familjärt. I alla fall ur ett 

europeisk (kanske västerländskt) perspektiv, (se också Lebensztejn, 2017, kapitel ett , 

Little Julien, där han beskriver verkets historiska och lokala omständigheter). Små 

pojkar finns överallt. Små pojkar får ofta representera fruktbarhet, ett exempel kan vara 

en målning av Rubens. Granatäpplet är en metafor för fruktbarhet, massor; på samman 

vis får massor av små pojkar visualisera fruktbarheten. En slags parallell till 

cornucopiamotiv, en ymnighet. Germaine Greer påpekar att alla dessa pojkar har inget 

med sex att skaffa. Hon skriver: 

Sex is off stage, which is the root-meaning of ’obscene’. The ubiquity of boy figures in Ancient 

Greece tells rather of a universal joy and price in their visibility, a pride which the Romans had 

no difficulty in perpetuating through literally hundreds of replicas of the best known types. This 

tendency continues to our own day, when reproductions of sculptured boys effigies have been 

commercially reproduced in all sizes and media, the most obvious being Michelangelo’s David. 

(Greer, 2003) 

Pojkar har funnits som motiv sedan antiken, pekar hon på. Pojkar går att känna igen som 

motiv. Också Lebensztejn visar att små pojkar är ett vanligt motiv, dessutom kissande 

pojkar, (Lebensztejn, 2017). När jag ser på pojken som kissar ser jag både en hel räcka 

pojkar och en hel räcka pojkar som kissar. Kisset är en del av pojken som inte represent-

erar vare sig sex eller något obehagligt, snarare något bekant och rart. Något fint och 

mysigt – något vant och välkänt.  

Men pojkar som motiv har också en annan innebörd, både en annan än den som 

Germaine Greer pekar på och den som Jean-Claude Lebensztein tar upp
18

. Pojkar 

omfattas av en syn att livet leker när en är en pojke. David Bowie uttrycker det så här i 

en sångtext: 

Heaven loves ya 

The clouds part for ya 

Nothing stands in your way 

When you're a boy 

(David Bowie/Brian Eno, från albumet Lodger, 1979, se hela texten i Bilaga 2) 

Texten uttrycker en slags optimism som omgärdar en pojke. Vad en pojke än gör, eller 

hur han än är representerad så finns denna optimism som en aura runt honom och denna 
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 Jean-Claude Lebensztejn visar också att kissandet kan betraktas som en våldshandling, i alla fall en 

aggressiv handling, där pojkens förstådd som aggressiv bildar utgångspunkten. Se vidare Lebensztejn, 

2017, sidan 98ff. Att betrakta pojken som aggressiv motäsger emellertid inte det jag skriver här, vill jag 

hävda, snarare tvärtom.  
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aura färgar iakttagningen (blicken) oavsett, den ligger som en underton i iakttagningen.  

Jag ser Manneken Pis och ser allt detta, och verket blir till ett hyllningsverk där kisset 

ingår i hyllningen. Jag är västerlänning. 

Diskussion 

Iakttagandet, blicken, seende, är beroende av faktorer som ligger långt utanför själva 

perceptionen, en kan också uttrycka det så att betydelsen av ett enskilt verk är en del av 

ett nätverk av erfarenheter och social påverkan. Iakttagandet är fostrat. Denna sociala 

påverkan kommer från flera håll i kulturen, ett allmänt prat som bildar ett eko av 

förutfattade uppfattningar av hur saker hänger samman och hur det är, i någon slags 

ospecifik och mjuk betydelse av är. 

Så vad blir svaret på min strategiska fråga, varför värderas kiss olika? Min respons den 

här gången har med pojkar att göra, med familjaritet och med uppfattningen om vad en 

pojke är. Pojkar är kul, de är rara och spännande. De är en del av en fruktbarhetskult där 

bilder av pojkar ingår som en viktig del. Kulten är inte en avgränsad kult med tydliga 

ceremonier utan ett eko, en resonans i samhället. Så pass att själva kulten inte syns, men 

den finns där implicit. Prästerskapet är (bland andra) konstnärerna, de som utför de 

rituella handlingar som behövs för att upprätthålla ekokammaren. Men det är knappast 

de som är själva ekokammaren, det är samhället och kulturen i vid mening. Varje verk 

blir ytterligare ett verk som hyllar pojkar och varje iakttagande av hyllningen blir en ny 

instansiering av hyllningskulten. På det viset är kulten rekursiv, den påverkar sig själv 

genom den serie verk som är en viktig konkretisering av kulten. Konkretisering i tid och 

rum. Det verk som är exemplet här, Manneken Pis, bär tydlig syn för sägen. Och de 

ingående delarna är en del av kulten. Kisset är en del av kulten. 

Resonansen, ekot, är en så naturlig del av det allmänna att vi inte lätt och gärna uppfattar 

det, resonansen finns ungefär som ett bakgrundsklang. Men lyssnar en noga så ska en 

höra, för det ekar starkt.  
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Kroppen som kommunikation 
… i vilket kisset blir delaktig i offentligheten och den fantastiska samvaron. 

Upptakt 

Etymologiskt går kommunikation att härleda till latinet och då i en betydelse ’att göra 

allmän’. En verbhandling blir således beskriven. Något som inte är allmänt görs allmänt. 

Jag vill till och med hävda att det är det privata, det personliga, som blir allmänt, det kan 

vara allt från kunskap till det som i allmänhet betraktas som något privat som offentlig-

görs. Trivialt kan tyckas, men bakom denna trivialitet döljer sig något mer radikalt, den 

radikala ensamheten.
19

 Denna radikala ensamhet springer ur vår kunskap om vår egen 

förgänglighet. Kommunikation kan på detta vis ses som en aktivitet i desperation, des-

peration att ta oss ut denna radikala ensamhet, att dela en gemensam erfarenhet, men 

erfarenheten är också ensam, en upplevelse är upplevd i ensamhet. Men, och detta är ett 

stort men, ensamhetens vokabulär är varken enskilt eller ensamt. Om jag upplever kärlek 

eller ilska så är språket för denna upplevelse något vi delar. Om det inte hade varit så att 

kommunikationen bor i det gemensamma så skulle varje form av handling riktad till 

någon annan varit fundamentalt ogenomtränglig. Så är det inte, vi delar både seende och 

språk med varandra, (Sà Cavalcante Schuback, 2011, s. 70 ff).  

Kommunikation är inte fundamentalt ogenomträngligt, snarare transparent. Och det är 

denna transparens, eller upplevda transparens, som gör att vi kan uppfatta det som att vi 

tränger bort ensamheten i riktning mot det gemensamma, i riktning mot kärleken om du 

så vill. Känslan i vilket fall. Uppmärksamheten.  

Ensamheten betvingas genom gemensamhetsgörandet, kommunikationen. Det som detta 

görande bildar är då något gemensamt, i så motto allmängiltigt, det som blir giltigt i en 

allmän sfär är allmänna saker. Berättelser som vi berättar i det allmänna, saker som vi 

ser. Dessa berättelser och de begrepp och idéer som berättelserna berättar, som bilderna 

visar och som skulpturerna porträtterar. Sakerna blir samhällsbetingade och vi kan göra 

saker med dem i samhället, i det sociala, vi kan leka med dem i Waltonska termer, leka 

en slags låtsaslek med dem så att saker som vi visar är vad de inte är och inte är vad de 

är. Detta gemensamma bildar en slags resonanslåda i vilken kommunikationen ekar och 

förstärks, får klangfärg och bitoner. Det som då krävs för att kommunikationen ska bli 

just det allmänna är att vi lyssnar, inte i första hand pratar, skriver eller berättar, utan 

lyssnar, lyssnar på det som återklingar. Kulturen återklingar, och då kultur förstådd i just 
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 Denna idé kommer inte från mig utan är något som Vilém Flusser (1975/2016) för fram i sin samling 

föreläsningar utgivna i The Suprising Phenomenon of Human Communication, se särskilt den första 

föreläsningen. 
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dessa termer, återklang av preferenser, begreppsinnehåll, system (det som hör samman 

och det som inte hör samman), ideologier, teorier om världen och dess funktionssätt, och 

annat sådant som är nämnbart och onämnbart. vi är som strängar som vibrerar i denna 

klanglåda, jag är en sådan sträng tillsammans med andra strängar, i desperation 

vibrerande som alla andra. 

  

Heuristiska implikationer 

Att undersöka kommunikation är att undersöka illusionen, inbildningskraften för att 

använda ett ord som Sá Cavalcante Schuback använder, (Sà Cavalcante Schuback, 2011, 

s. 70). Med det tar hon upp en slags föreställningsförmåga, vi kan se det som inte finns, 

hon ger ett exempel, ett berg, vi kan se berget trots att det inte är närvarande, vi kan till 

och med se något som inte finns vill jag tillägga, vi kan se en enhörning, trots att vi vet 

att en sådan inte existerar fysiskt, men den existerar som en del av ett illusionsarv. 

Genom kommunikationen synliggörs
20

 illusionen. Att undersöka kommunikationen blir 

att undersöka illusionen som en del av den mänskliga realiteten, det reala i människans 

samvarovärld, (Flusser, 1975/2016, s. 153).  

In sådan samvarovärld reser betydelser från minne till minne, (Flusser, 1975/2016, s. 

155), varje minne, situerad dels i en omständighet där minnet får kraft och mening, dels 

i en kropp. Att följa minnen blir då att följa kommunikationen. Minnen påverkas, ändrar 

sig genom tillägg och specificeringar, genom omdaningar och upptäckter (aha-erlebnis). 

Nyfikenhet liksom avståndstagande kan vara drivkrafter i kommunikationen. En kan 

säga att minnet genom kommunikationen re-programmeras, återprogrammeras i en åter-

och-åter-process. Det centrala i undersökningen av kommunikation är ändå själva 

resandet, och det som reser är illusioner, bilder av det reala, men det reala är inte bara ett 

datum (eller för den delen flera data i en ström), det är likafullt en lek med det reala, 

med ställningstaganden, bilder av det som är och inte är, av det som är något annat än 

det är och som är det, det inte är, en låtsaslek, (Walton, 1990). Vatten blir urin i en 

kommunikationshandling, brons blir en kropp i samma kommunikationshandling. 

Denna låtsaslek skapar det reala som blir den samvarovärld som vi lever i och genom. 

Att följa infrastrukturen i låtsasleken i samvarovärlden blir således ett sätt att undersöka 

kommunikationen som vägen ut ur den radikala ensamheten (solipsism är ett annat ord 

för denna ensamhet, solus ipse, jag ensam). Vi delar genom kommunikationen och 
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 Närvarogörs skulle vara att uttrycka sig en smula Sá Cavalcante Schubackskt. 
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bryter således de vallar som omger oss och skapar det sociala, det gemensamma och 

bryter så solipsismen, den radikala ensamheten.  

I infrastrukturen ekar det gemensamma som i en resonanslåda, och bildar på det viset en 

rekursiv, självre-programmerande, minnesstruktur av låtsaslekbetydelser som reser och 

återreser, tur och retur.  

 

Materialet ur kommunikationens synvinkel 

Minnet. Rekapituleringen. Återseendet. Visst känns det igen, men det känns inte vid. En 

kvinna hukar, en kvinna kissar. Skulpturen Fideicommissum bankar huvudet mot detta 

förnekande, den lyfter inte bara fram i ljuset själva förnekandet, den lyfter också fram en 

pose. På så vis bildar skulpturen en gest och därför kommunikation, en vandring från ett 

minne till ett annat. Om kommunikation är att göra allmänt så tycker jag att en här kan 

se hur något initialt privat förs fram till det allmänna. I det här speciella fallet vill jag 

påstå att gesten är rebellisk. Konstnären gör det mest privata till något offentligt, något 

som sker i det öppna. Ansiktsuttrycket uppvisar en njutning, om jag ser skulpturen som 

en kropp så kan jag likaledes se att där finns njutning, i alla fall på ett emotivt plan, en 

slags ’Oh, så skönt!’. Jag vet att skulpturen kan kopplas till vatten för jag har sett det 

strömmande vattnet, och jag har sett 

varifrån det strömmar, och jag vet att det är 

från en plats där kiss strömmar från en 

kropp, och jag vet av egen erfarenhet hur 

skönt det kan vara att låta kisset strömma 

när jag kommer i en situation där jag 

längtat efter att låta det strömma. Jag 

minns. För att minnet ska bli helt behöver 

jag gå med på att denna skulptur har med 

mitt minne att skaffa. Jag behöver infoga 

det jag ser i mitt minnes fatbur. I det 

skafferiet finns de erfarenheter som jag 

behöver för att kunna förstå det jag ser. Skulpturen är föreställande, därför en del av det 

reala, skulpturen har en ostensiv potens. Som sådan appellerar den till den låtsaslek som 

det innebär att bestämma denna ostensivitet, den är en del av det realas infrastruktur. Om 

den visar upp det privata och gör det till en del av det allmänna, så är denna gest i det 

här fallet rebellisk. Konstnären bankar sitt huvud mot en tolkningstradition där kiss har 

Figur 5: Ann-Sofie Sidén, Fideicommissum 
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en specifik betydelse beroende av från vilken kropp det rinner. Denna betydelse bottnar i 

en resonanslåda, en ekokammare, där betydelser samverkar till att bli just det bakgrunds-

ljudet mot vilken värderingen sker. Värderingen är en del av låtsasleken i så motto som 

skulpturen kommunicerar inom den infrastruktur där ekon ekar. 

Konstnären kommunicerar därför att hon rumsterar i denna infrastruktur och påverkar 

den så att värderingar aktualiseras och görs synliga, och på det viset får en re-struktur-

erande (re-programmerande) kraft. Konsten är rebellisk för den re-organiserar fatburen; 

konstnären är rebell för hon tillhandahåller material för reorganiseringen av fatburen. 

 

Diskussion  

Vademecum! Verket uppmanar till följ mig in i min del av infrastrukturen, in i mitt hörn 

av ekokammaren. Tar mig vid handen och för mig till en ny organisering av mitt värde-

mönster; jag kan tacka ja eller tacka nej. Om jag tackar ja så lär jag mig en ny syn på ett 

sakernas tillstånd, om jag tackar nej så behåller jag min uppfattning om sakernas till-

stånd. Detta verk av Ann-Sofie Sidén visar en kissande kvinna, en mycket privat och 

känslig situation att befinna sig i för en kvinna, hon gör situationen offentlig genom sitt 

verk, gör offentlig som en gest av motstånd mot en syn på kissandet och denna situation 

som en gest av motstånd-mot.  

Motståndsgesten består i offentliggörandet, allmängörandet, av det privata, det är så 

motståndet blir synligt, blir uppenbart, genom kontrasten mellan det privata och det 

offentliga. Också namnet, Fideicommissum, antyder denna dikotomi, privat/offentligt. 

Namnet har med ett slutet helt, något ytterst privat, något privatgjort genom regler och 

system. Skulpturen utmanar dessa regler, denna väv av implicita värderingar på 

konnotationsnivån som i sin tur möjliggör motståndet och ifrågasättandet.  

Varför värderas kiss olika? Svaret på min strategiska fråga denna gång är ett svar i 

denna motståndsanda. Kisset är en del av skulpturen, på så vis en del av fideikommisset, 

strukturellt sammanhållet i en hel syntagm, en tolkningsbar helhet, även om marken där 

kisset hamnar när det är utkissat också kan säga bilda en del av verket, inkorporeras i 

verket (bli en del av kroppen som utgör verket). Här värderas kiss som en del av en 

motståndshandling, som en del i en kommunikationshandling med ett syfte, och syftet är 

en del av tolkningen, en del av kommunikationshandlingen. Syftet är en del av det 

gemensamma och som syfte en del av vägen ut ur den radikala ensamheten in i den 

ekokammare där låtsasleken leks på lekens villkor. Vattnet är vad det inte är i en lek.  
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Kroppen som fenomen 
… i vilket kisset möter sin tillvaro som vatten. Kroppen möter sin tillvaro som tolkad 

mental händelse, och förståelsen av kroppen som fenomenologiskt objekt blir insatt i ett 

verkssammanhang.  

 

Upptakt 

Fenomenet, det vi ser och det vi upplever. Så här skriver Husserl i sin 51 Cartesianska 

meditation: 

… den främmande lekamen som erfars ger sig till känna blott i ett varierande, men hela tiden 

koherent ”beteende”, på så sätt att detta beteende har en fysisk sida som indikerar något psykiskt 

på ett appresentativt sätt. 

(Husserl, 1992, s. 120) 

Det Husserl framhåller är att en kropp visar fram inte bara en fysisk hållning, utan att 

denna hållning också visar fram något psykiskt, men det är inte så att hållningen re-

presenterar något mentalt. Det är inte frågan om något åter-presenterande, utan blott och 

bart ett mentalt tillstånd som har en fysisk sida. Han skriver vidare att ” Det som erfars 

på detta sekundära sätt, som en primordialt ouppfyllbar erfarenhet av något som inte ges 

ursprungligt, men som indikeras och konsekvent bekräftas är något ”främmande”.”, (a.a. 

s 120). Detta ”främmande” är inte vad det är utan ett mentalt tillstånd, som genom 

kroppen blir synliggjort och därför erfaret. Det är också ”främmande” för att det är en 

indikation, det är inte det mentala tillståndet i sig självt, utan något annat, en kropps-

hållning. Det jag erfar är en mental situation i en annan kropp, en känsla härbärgerad i 

en annan kropp. Detta erfar jag indirekt, Husserl använder ordet sekundär, det är inte jag 

som är ursprunget till det mentala tillståndet, men det är ett jag som är ursprunget till det 

mentala tillståndet. Det som jag ser är ett ”främmande” jag och det mentala tillståndet 

hos detta ”främmande”. En annan erfarenhet som jag erfar som ett annat jag som erfar. 

Husserl framhåller vidare att ”Det [erfarenheten av det ”främmande”] är alltså tänkbart 

bara som analogon till min egenhet.”, (a.a., s120-121). Jag känner igen det ”främmande” 

eftersom det mentala tillståndet är analogt med mitt eget. Tidigare när jag presenterade 

Bad Bad Boy skrev jag, en smula förtida, att kroppens ansiktsuttryck ” kanske säger det 

Hoppsan! Eller ett urskuldande Det var inte meningen!”.
21

 Det är denna erfarenhet som 

är en del av det att erfara en kropp, inte bara det fysiska utan också det mentala till-

ståndet som är en del av kroppen som ett analogon (en motsvarighet, en parallell, en 

analogi) i min erfarenhet av den ”främmande” kroppen när jag uppfattar det jag erfar 

som kropp och inte som något annat. I fallet med Bad Bad Boy, som ett analogon av ett 

analogon eftersom Bad Bad Boy inte är kropp utan skulptur som visar fram kropp som 
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konstverk. Jag kan se det mentala i kroppen, trots att det inte är en kropp, en låtsaslek 

där analogon är en del av lekens leksaker. 

 

Heuristiska implikationer 

Simone de Beauvoir framhåller i sin text Det andra könet att en person inte är utan blir, 

(de Beauvoir, 1973). Hon skriver om kvinnan och en kvinnas situation, men det ligger 

nära till hands att också tänka sig att detta blivande gäller alla.  

I sitt elfte estetiska brev framhåller Schiller (1801) att personlighet baserar sig på det 

erfarna. Schiller skiljer mellan en person och en personlighet, där kan vara något av kött 

och blod men en personlighet är ett flöde, det att vara något specifikt. Och flödet är ett 

utströmning från dispositioner, där personen är finit, avgränsad, är personligheten inte 

avgränsad. Dispositionerna bildar en slags sensualitet, känslighet. Flödet är baserat på 

erfarenheter som en person får genom att finnas till. De specifika erfarenheterna bygger 

upp personligheten. Således kan man säga, med Schiller, att det inte finns någon ur-

sprunglig, autentisk personlighet, den är istället en konstruktion på det estetiska planet, 

genom förnimmelser. Att vara en person föregår på det viset en personlighet, 

personligheten är en konsekvens av en utveckling.  

Det som Schiller framhåller är kongruent med det som Thomas Metzinger, tysk filosof 

och kognitionsforskare, framhåller när han talar om självet som en tunnel, i allt 

väsentligt en illusion, (Metzinger, 2009). Tunnel har väggar men ingenting fyller den. 

Tunnelväggarna bildar en slags projektionsytor för estetisk erfarenhet, där estetisk 

betyder förnimmelser. Personlighet som självidentifikation baserar sig då på denna 

tunnel. Det här betyder att det måste finnas en värld innan det kan finnas någon per-

sonlighet, och det måste finnas en värld innan det kan finnas något jag, det jag som 

upplever och värderar, som känner igen och tolkar.  

Jaget byggs upp av erfarenhet så att söka en fenomenologisk förklaring blir att söka efter 

erfarenheten och sig själv som ett upplevande uppfattande jag, ett analogon. 

Materialet ur fenomenologisk aspekt 

Han säger något med sitt ansiktsuttryck och jag känner igen det som ett uttryck av skam 

och förvåning. Jag känner igen känslan: oj, hoppsan! Han är påkommen med att kissa, 

en privat situation som nu är offentlig. Om han hade varit ensam så skulle ansiktsut-

trycket kunna istället vare en buspojkes. Också det känner jag ingen. Jag kan för mitt 

inre förställa mig båda situationerna och tolka ansiktsuttrycket givet vilken situation jag 
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föreställer mig. Verket är flertydigt.  

Verket är oproportionerligt, det har för stort huvud till kroppen, det har för korta och 

smala ben, för bred och kort hals; det går säkert att räkna upp flera sådana oproportion-

aliteter, men de spelar ingen roll, verket är inte beroende av sådana exaktheter. I stället 

är det andra saker som spelar roll, jag har nämnt ansiktsuttrycket, också själva kroppens 

hållning, lite inåtvänd, spelar roll. Inåtvändheten förstärker igenkänningen av att vara 

påkommen i en situation, bus eller privat. Ansiktet är det enda som egentligen är 

utåtriktat i det att ansiktet avslöjar en medvetenhet om något annat än självet, ansiktet 

sträcker sig utanför i riktning mot tolkaren, i riktning mot en annan människa, ett annat 

medvetande. Verket är inte en annan 

människa men förutsätter en annan på 

samma vis som ett ansiktsuttryck, vilket som 

helst, är en konsekvens av en annan, som 

uttryck betraktat.  

Kissandet, kisset, är sekundärt, det är en del 

av situationen, ansiktsuttrycket är primärt, 

det kommunicerar med min erfarenhet eller 

med min föreställningsförmåga. Det jag ser 

finns bortom det fysiska, det finns som en 

konsekvens av min förmåga att sätta mig in i 

känslan, att uppleva den som min.  

Också hans kön blir explicit. Det är avslöjat 

som om det var mitt kön som blev offentligt. 

Oj, hoppsan! Situationen involverar flera 

nivåer av Hoppsan, där varje nivå relaterar till detta Hoppsan. Tolkningen av verket 

bildar en igenkänningsprocess för mig, trots att jag inte varit i precis denna situation, 

men situationen är refererbar till mig och min erfarenhet. Som liten pojke som kissar, 

som far till pojkar som kissar. Till känslan av att bli påkommen, till känslan av att kissa. 

Bad Bad Boy är ett analogon, jag är också ett analogon 

Diskussion 

Verket visar sig. Visar upp sig, och jag kan se det som inte syns. Jag kan förstå varför. 

Även om verket inte är en människa så kan jag se känslan, jag kan se det mentala 

tillståndet. Min strategiska fråga är Varför värderas kiss olika? Jag vill den här gången 

Figur 6: Tommi Toija, Bad Bad Boy, Örebro.  

Foto: Open Art 
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svara att i den här situationen är det inte kisset som är värderat i första hand, det är inte 

det som är det centrala i det här verket, snarare är kisset, urinen, sekundärt till ansikts-

uttrycket och kroppshållningen.  

Sà Cavalcante Schuback pekar på att ”Vid ett närvarogörande blir bilden ett som om.”, 

(Sà Cavalcante Schuback, 2011, s. 72). För att jag ska känna igen mig i Bad Bad Boy så 

behöver det som närvarar vara närvarande därför att jag kan leka denna låtsaslek som 

Walton och så pekar på, (Walton, 1990). Jag föreställer mig det som inte finns genom 

det som finns. Sà Cavalcante Schuback skriver vidare att ”[i] en symbolisk föreställning 

måste blicken se bort från själva symbolen och därmed från själva blicken. I en bild 

däremot är den menande blicken hänvisad till sig själv som bild just genom att peka 

bortom sig själv som pekande.”, (Sà Cavalcante Schuback, 2011, s. 73). Det är här som 

intentionen spelar roll. Intentionen sträcker sig bortom det synliga så att jag kan se det 

som inte finns, bokstavligen observera det som inte är åtkomligt för blicken. Jag kan se 

Bad Bad Boy som en pojke och jag kan se hur han förhåller sig till sin omvärld och den 

situation som han befinner sig i. Det är så jag kan känna igen känslan, och lokalisera den 

till mig själv. Analogon blir betingat av denna intention, Sá Cavalcante Schuback kallar 

det för inbildningkraft, jag har i detta arbete hänvisat till Waltons Make-believe-begrepp, 

en slags låtsaslek, allt detta är egentligen synonyma tankegångar. Genom låtsasleken kan 

jag upprätta ett analogon hos något och därigenom skapa ett analogon hos mig själv. 

Kisset i Bad Bad Boy är delaktigt i detta analogon-spel. Det får sin mening via detta 

spel och genom den intention, detta seende-bortom som är intentionaliteten. Om kisset i 

sig är motbjudande så beror det av vilka värderingar som aktualiseras i situationen av 

igenkänning.  

Därför kan jag inte säga hur kisset värderas i situationen men jag kan säga att kisset 

värderas beroende av låtsaslekens situationella komponenter och betingelser.  
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Insvepningens fullföljande 
… i vilket kroppens olika delar sammanfogas till en tolkningshelhet. Tolkning beskrivs 

som låtsaslek: en tolkningsregim bildar utgångspunkt för en socialt betingad rekursiv 

process som utspelar sig i den sociala ekokammare där tankar, värderingar och synsätt 

finns som i ett ständigt resonant tillstånd. Åter och återigen. 

Upplösning 

Håll kylan ute! Mota ensamheten! Lek!  

De fyra perspektiven, de fyra olika verken, de fyra olika diskussionerna, var och en ger 

en infallsvinkel till urin, ibland i den här texten benämnt kiss. I åtminstone ett fall (Three 

Grazes) är kisset sannolikt (för att inte ta för stora risker) urin, verket är ett foto och vi 

antar och tolkar fotografier som om de vore avbildningar av en sann verklighet även om 

de är en konstruktion med distinkta och bestämda betydelser. Likaså de skulpturer som 

ingår i min studie. Det faktum att vi tolkar något som något vill jag hävda har med 

intentionalitet att göra, det vi då finner är de betydelser som finns där givet våra erfaren-

heter. Objektet är ett tolkat objekt, sammanhållet genom tolkningen, de ingående delarna 

är både delar och en helhet, både betydelsebärande var för sig och betydelsebärande som 

helhet. Exempelvis Manneken Pis där den lilla pojken (den kissande människan) är en 

hel kissande pojke samtidigt som kisset är möjligt att separera som en egen betydelse-

bärande enhet, också andra delar i verket bär på det viset, var och en, en del av betyd-

elsen. Detta kan på sätt och vis verka trivialt, men det är samtidigt detta som möjliggör 

att delar av ett verk kan värderas för sig.  

Manneken Pis är en kissande människa, på samma sätt är Bad Bad Boy en kissande 

människa, varken pojke eller man, en manpojke. Men varken Three Grazes eller 

Fideicommissum är sådana kissande människor. Att var människa är ett begrepp som 

innehåller alla slags olika varelser som går att hänföra till kategorin. Jag vill påstå att 

Three Grazes och Fideicommissum är kissande kvinnor främst. Det är detta faktum som 

gör att kisset kan bli betraktat som annorlunda än kisset från en människa. Ann-Sofie 

Sidéns motståndshandling bottnar i detta. Det faktum att Three Grazes kan väcka just de 

känslor av avståndstagande är just detta, det är inte människor i allmänhet utan just 

kvinnor och flickor i synnerhet som den strömmande vätskan kommer från. Detta kan ju 

också verka trivialt, genom överkodning kodas tolkningen av vatten som kiss, och 

vidare som ett specifikt kiss, ett från kvinnor. När detta väl är genomfört som en tolk-

ningsgest, så kan kisset tolkas i ett dikotomiskt system av ont/gott, dåligt/bra, 
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avskyvärt/gulligt, fult/fint. Vattnet, det som rinner ur Manneken Piss, Fideicommissum 

och Bad Bad Boy kan liknas vid kiss, inte så mycket till färgen som till var det tolkas 

som att det kommer från, så även om det är vatten så kan denna likhetsrelation ge 

betydelsen. Och vattnet kan inte vara bara vatten, det skulle strida mot vad objektet är, 

en kropp: det är en kissande (betydelsesatt, betydelsebestämd) kropp, inte en kropp ur 

vilken det rinner vatten.  

Den kissande människan. Three Grazes är inte kissande människor, inte heller 

Fideicommissum, men Bad Bad Boy är. Manneken Pis kissar fritt. 

För att åter peka på sångtexten (se bilaga 2): 

Heaven loves ya 

The clouds part for ya 

Nothing stands in your way 

When you're a boy 

Tolkningen 
Tolkningen av objektet som kropp blir en låtsaslek, för att kisset ska bli det som det är 

behöver en tolkare (jag) gå med på att vatten kan bli kiss, och jag behöver gå med på att 

ett fotografi föreställer, och att plast liksom brons är en människa. Och en tolkare gör det 

baserat på en infrastruktur (med Flussers ord) som redan är etablerad. Jag vill hävda att 

det etablerade inte är så påtagligt som ordet infrastruktur antyder, istället något väsent-

ligen osynligt och otydligt, liksom oåtkomligt för empirisk granskning. Vi kan se var 

gränserna går för tolkning genom att pröva, likaledes kan vi se hur syntagmatiska 

strukturer fungerar, vi kan se att dessa strukturer inte kräver ett objekt för att ändå 

fungera. 

Likaledes är det meningsfullt att tala om objekt som människor och vatten som kiss, att 

föreställningen bildar en realitet, empiriskt nåbar precis som varje annat objekt, och att 

dessa objekt står framför oss, hela, med all den öppenhjärtiga kraft som kommunika-

tionen ger dem i samhället och den sociala kontexten. Det som framgår är att tolkning 

inte är någon privatsak i den meningen att varje tolkning är unik, den är gemensam och 

en konsekvens av det gemensamma. Det som Umberto Eco för fram med sitt argument 

om tolkningens gränser visar ytterligare på detta faktum. Gränserna beror av att en text 

(i Ecos argument) eller ett ting (som jag vill tillägga) kontrollerar sina (miss-)tolkningar. 

Men för att det argumentet ska fungera så hänvisar Eco till en tolkare. Så hur det än är 

med tolkningar så är de beroende av en tolkare. Trivialt kan tyckas men inte så trivialt 

vid närmare utforskning, för tolkaren är i sin tur beroende, och det beroendet är av en 

social kontext och en infrastruktur. Beroendeförhållandet när det gäller tolkning är på 
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detta vis flerfaldigt och transitivt. Tolkningen β av ett verk α är δ, där δ är beroende av 

en kontext ζ, således att ζ ger δ som ger β som ger den specifika betydelsen av α, kortare 

uttryckt ζ  α, där α är den specifika, slutliga betydelsen hos verket, det som syns (eller 

hörs). Vatten är kiss beroende på en viss socialt (eller kulturellt) betingad tolknings-

kontext. Kisset är värderat beroende av en likaledes socialt (eller kulturellt) betingad 

tolkningskontext, tolkning är varken privat eller personlig, den är social. Att förstå 

verket är att träda in i en sådan ζ, låta den omsluta en och bli ett med en (att internali-

sera) så att värderingar och synsätt blir till ens egna, på så vis synes vara personliga eller 

privata, ζ fenomenologiska karaktär är det privata och det personliga. Och dess sociala 

kontext är resonansen, återljudet av de gemensamma tankeverktygen, 

förståelseformerna, normerna, idéerna. 

Ett avslutande resonemang 

Tillhör en strömmande vätska konstobjektet eller bestäms vätskan genom objektet? 

Detta är min huvudfråga för den här uppsatsen, mer egentligt mina två huvudfrågor. Hur 

vill jag då besvara dem? De är båda Ja och Nej-frågor, den första – tillhör en ström-

mande vätska konstobjektet? – vill jag svara Ja på. Men svaret bygger på att verket 

betraktas som en hel syntagm. Svaret på min andra fråga – [eller] bestäms vätskan ge-

nom objektet? – svaret är återigen Ja. Den här gången med tillägget att vätskan är en del 

av en låtsaslek där objektet och delarnas värdering samverkar så att värderingen av 

vätskan blir en del av leken. Denna låtsaslek, denna tolkningsregim, innehåller en 

fenomenologisk intention i det att en tolkare ser är mer än det som är fysiskt närvarande. 

Detta sista är det som gör att urin kan tolkas olika i olika kontexter. Ur fenomenologisk 

synvinkel är intentionen personlig, jag vill lägga till att den är social. 

Är detta det slutgiltiga svaret på en fråga som min? Nej, det vill jag inte påstå, och då 

lutar jag mig mot Paul Feyerabend när han säger att vetenskap ska vara våra infalls 

tjänare. Den här uppsatsen är mitt infall och jag har givit ett svar, det kan finnas andra 

som har andra infall, men jag har fått det jag vill och det jag vill ta med mig från denna 

studie.  

Det jag skriver här ekar på sitt sätt John Dewey och hans koncept Individual mind som 

en idé om det sociala, där ett Individual mind är ett gemensamt medvetande konstituerat 

av berättelser, sägner och myter, (Tiles, 1990, s. 77 ff). Eller Martin Heideggers Das 

Mann (inte Der Mann), Mannet, det vi har gemensamt, kulturen, eller Maurice 

Halbwach idé om ett Kollektivt minne, också här i form av berättelser som ett 

gemensamt arv. Eller Emile Durkheim tal om ett Kollektivt medvetande, inte olikt John 
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Dewey. Eller Karl Marx Kollektivt intellekt som tänkande som något gemensamt där 

tänkandet utgår från en gemensam hållning och gemensamma bank av verktyg för 

tänkandet. de Saussure undersöker detta i termer av paradigm och syntagm där 

betydelser är strukturellt förknippade till varandra i en enhet, där betydelser uppstår som 

en konsekvens av ett hävdvunnet system. Det viktiga och unisona är det gemensamma. 

Uni-sont, ett gemensamt bakgrundsljud som återljuder i all kommunikation och all 

tolkning. Det är detta jag vill framhålla, det uni-sona – det kollektivt tolkade genom en 

kollektivt betingad tolkningsregim.
22

 

Detta leder kanske någon till att tänka att jag inte vill erkänna några variationer? Jo, det 

varierar, men variationerna sker inom det jag vill beteckna som en tolkningsregim, en 

make-believe-regim, en låtsaslekregim. Inom denna återklingar (re-verberate på 

engelska, återger ordet) regimen, återigen och återigen, men inte som ett statiskt 

återklingande, snarare som en rekursiv process där små förändringar kan ske över tid, 

men dessa är som gravitationsvågor, svårupptäckta annat än indirekt och i det långa 

perspektivet. Konsthistorien visar i sig självt på långsamma gradvisa förändringar. Jag 

vill ändå hävda att en sådan rekursiv process kan ske inom en privat (personlig) sfär, när 

låtsasleken byter karaktär, kanske genom en bildningsprocess, kanske genom 

erfarenheter fångade i samverkan med andra eller i konfrontation med andra, alltså 

socialt till mål och medel. Tolkning som process är självpåverkande. En person är 

delaktig i en tolkningsregim, förfogar över en del av tolkningsregimen ungefär som en 

en person har en viss utsiktspunkt, men en person är inte oberoende av en 

tolkningsregim, en person är inte ensam om en tolkningsregim, utan är en del av den, är 

en del i den som om personen var en del i en resonanslåda. 

I uppsatsens förberedande teckning om metod och teori framgick det sociala som en 

viktig del av tolkningens praktik, av tänkandets praktik, av betraktandet av konsten sett 

som praktik. Denna tänkandets praktik har uppsatsen exploaterat som en socialt betingad 

praktik där ett tänkande om urin som motiv kunnat synliggöras, och intentionaliteten 

synliggjort. Jag vill påstå att det är genom intentionen som regimen träder fram och blir 

synlig. 

De centrala termerna som jag tar med mig från min studie är Tolkningsregim, Resonans 

och Rekursiv. Och allt detta som en konsekvens av det sociala, det är inom en social 

kontext som en tolkningsregim är verksam, Resonansen är ett samhällsfenomen, och 

                                                      
22

 Kollektiv förstår jag här som synonymt med social. Kollektivt Medvetande, Das Mann &.c. 
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tolkning betraktad som process är rekursiv. Jag och min tolkning är en del av det sociala, 

min värld, den värld som jag lever i, byggd av de byggstenar som tillhandahålls mig i 

det sociala – det är vägen ut ur den Flusserianska ensamheten som jag nämnde tidigare, 

den som kommunikationen bär oss ut ur. Tolkningen av verken visar vägen. 

Annorlunda uttryckt… 

In manus tuas, [socialis], commendo spiritum meum!
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsen börjar med en uppmaning riktad till mig och alla andra, en uppmaning som 

syftar till att rädda mig från att göra ett fatalt misstag. Och texten avlutas nu med ett 

utrop in i den ekokammare som det sociala är, ett hörsammande av den återklang som 

kollektivet utgör, det som är mitt sammanhang, mitt liv, mina erfarenheter, min värld: en 

återklang av det som omger mig och dem jag lever samman med, alla dem jag går i 

armkrok med.
24

 Tack, alla ni underbara!  

                                                      
23

 Ett av Jesus sista sju ord på korset. Den exakta ordalydelsen är In manus tuas, Deo, commendo spiritum 

meum, Fader, i dina händer befaller jag min ande. Fritt efter dessa ord skriver jag Med utgångspunkt i det 

gemensamma överantvardar jag min tolkning. En sluten cirkel. 
24

 Ett nästa steg för mig kan vara att undersöka konst som förståelse- och kunskapsform. I så fall med 

utgångspunkt i Giambatista Vicos systematik och så som den har utvecklats av Kieran Egan, också i idéer 

om ett Kollektivt intellekt och Das Mann. Det får bli i nästa uppsats. 
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Bilaga 1: materialet 
 

 
 

Sally Mann: Three Graces 
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Hiefonymus Duquesnoy: Manneken Piss 
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Ann-Sofie Siden: Fideicommissum 
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Tommi Toija: Bad Boy 

Foto: Open Art, Örebro 
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Bilaga 2: en sångtext 
 

Heaven loves ya 

The clouds part for ya 

Nothing stands in your way 

When you're a boy 

 

Clothes always fit ya 

Life is a pop of the cherry 

When you're a boy 

 

When you're a boy 

You can wear a uniform 

When you're a boy 

Other boys check you out 

You get a girl 

These are your favorite things 

When you're a boy 

 

Boys 

Boys 

Boys keep swinging 

Boys always work it out 

 

Uncage the colors 

Unfurl the flag 

Luck just kissed you hello 

When you're a boy 

 

They'll never clone ya 

You're always first on the line 

When you're a boy 

 

When you're a boy 

You can buy a home of your own 

 

When you're a boy 

Learn to drive and everything 

You’ll get your share 

When you're a boy 

 

Boys 

Boys  

Boys keep swinging 

Boys always work it out 

(David Bowie/Brian Eno, från albumet Lodger, 1979, det sista av de tre Berlin-albumen, 

de andra två är Low och Heroes) 
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