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Abstrakt 

 

Detta arbete försöker undersöka och lyfta fram frågor som berör estetik, d.v.s. den intuitiva 

varseblivningen. Betoningen på kroppens intuitiva varseblivning kan i dag ses som ett 

fenomen inom nutida konst och somatisk filosofi.  

Mitt arbete behandlar frågan om varför människans förmåga att uppleva affekt, stark 

sinnesrörelse, riskerar att sina i ett samhälle med en allt snabbare teknologisk utveckling och 

ett dominerande fokus på den yttre representationen. 

I mitt teoretiska perspektiv vill jag belysa denna fråga via en nutida pragmatisk filosofi kallad 

”somaestetik”. Min metod är att sätta denna filosofi i relation till en nutida videokonstnär, 

Pipilotti Rist, och hennes sätt att arbeta med den intuitiva varseblivningen. Genom att belysa 

hennes verk: Gravity, Be My Friend och Sip My Ocean utifrån min egen upplevelse och via 

tolkandet av två böcker: Pipilotti Rist Grattis! och Pipilotti Rist vilka även innehåller hennes 

egna intentionsbeskrivningar av hennes verk: Open My Glade, belyser jag frågan hur hon med 

sina drömlika videoinstallationer utforskar kroppen, våra ritualer och tabun. 

Mitt gestaltningsarbete är ett försök att i samarbete med dansare undersöka den intuitiva 

varseblivningen ur ett somaestetiskt perspektiv. 

I min inledning vill jag skildra min egen konstupplevelse av Pipilotti Rists verk: Gravity, Be 

My Friend  på Magasin 3  i Stockholm våren 2007.  

Uppsatsen består sedan av en del där jag försöker tolka den pragmatiske filosofen Richard 

Shustermans  böcker Performing Live och Pragmatic Aesthetics. Jag definierar estetiken som 

begrepp och preciserar vad som menas med somaestetik, dess  syfte och innehåll. Utifrån 

Shustermans  resonemang  beskriver jag sedan fenomen inom samhället som bidragit till att 

fragmentarisera den moderna människans upplevelse och utarma affektens betydelse. Enligt 

honom utgör ”dikotomier”, som den traditionella uppdelningen mellan kropp och själ med 

premiering av den själsligt/andliga aspekten, dominerande faktorer i vår moderna tid inom 

många områden, som konst, filosofi, sociologi, religion och politik men som vi nu verkar stå 

inför en uppgörelse med. 

Med detta som utgångspunkt diskuterar jag sedan videokonst producerad av Pipilotti Rist 

utifrån min tolkning av två böcker: Pipilotti Rist samt Pipilotti Rist Grattis! 

Min analys och slutdiskussion är ett försök att definiera eventuella beröringspunkter mellan 

somaestetik och samtida medierad konst representerad av Rist, samt ställa frågor kring 

konstens roll i framtiden.  
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

I boken Pipilotti Rist beskriver författaren Peggy Phelan den schweiziska videokonstnären 

Rists konst som en kombination av performance, poesi, musik och skulptur. Hennes arbete 

skapar rum för inre bilder, känslor och drömmar vilket vanligtvis inte är så förekommande i 

postmodern konst. 1 

 

Jag börjar med att försöka beskriva den känsla, den affekt som jag upplevde vid ett besök av 

Pipilotti Rists utställning  Gravity, Be My Friend   på Magasin 3 i Stockholm våren 2007.  

Det som beskrivs är den sinnliga upplevelsen, hur mina sinnen responderade på det jag 

upplevde: 

  

Min kropp fick förhålla sig till videoinstallationen genom att ligga ner på en textilt 

konstruerad kulle. Materialet under min kropp kändes behagligt och fast. Utifrån denna 

position sökte sig min blick naturligt upp mot taket. Jag såg in i en duk i vars mjuka, böljande 

form naturen och människan uppenbarades i starka, klara färger. Det repetitiva i bilderna, 

skönheten i filmens slowmotion och hur kameran zoomade in motiven, gav mig en känsla av 

både djup avslappning och intensiv upplevelse. Det var som att befinna sig på randen av en 

dröm.  

Absorberad av färgerna, av rörelsen i slowmotion, låg jag länge kvar som i dvala och lyssnade 

till det mjuka ljudet av naturens vindar, ekot av röster från lekande barn, ljudet av mjuka 

vågskvalp och det svaga ljudet av kyrkklockor. När jag slutligen steg upp från ”kullen” kände 

jag mig mycket lugn och närvarande. 

 

I en annan videoinstallation: Sip My Ocean satt jag på golvet på en mjuk matta och hörde 

något jag kände igen som populärmusik: Chris Isaaks ”Wicked games” tolkades  av 

konstnären som mer och mer hysteriskt skrek: ”I don´t wanna fall in love!” Samtidigt 

dubbelprojicerades en film på två väggytor från golv till tak med en kropp som rörde sig 

                                                 
1 Phelan Peggy, Obrist Hans Ulrich, Bronfen Elisabeth (2001), Pipilotti Rist, New York, Phaidon Press Limitid, s. 34. 



 4 

mjukt under vatten, kom upp till ytan, och dök ner igen. Sittande på golvet kunde jag nästan 

själv uppleva det som om jag var där på havets botten - dök upp  till ytan - och ner igen 

tillsammans med kroppen som var i vatten, en slags identifikation med kroppen; att vara i 

något, och så ha ett behov att komma ur det, få luft, befrias. Det var mycket sinnligt och också 

vemodigt. När hon skrek: ”I don´t  wanna fall in love!”  lät det till slut fult och hysteriskt, jag 

kunde associera till en fördom om ”hysteriska kvinnor” och fick tragikomiska minnen av 

kärlekens alla plågsamma vedermödor. 

 

 Efteråt funderade jag på vad jag upplevt. Hysteri, galenskap - och i allt detta - var det något 

jag skulle beskriva som ”skönhet”, eller som en poetisk tolkning av relationen mellan 

människan och naturen?  Rörelsen i kameraåkningarnas slowmotion gav mig en känsla av 

lugn och vila. Intensiteten i färgerna fick mig att tänka på måleri – och ibland fick de samma 

förföriskhet som i reklamen. Kamerans mjuka inzoomningar av motiven väckte minnen av 

intensiv upplevd natur under klarblå himmel, men det väckte också en annan slags 

igenkänning som är svårare att definiera. En slags smärta i de eldgula bladen som långsamt 

singlade ner mot marken, för att sedan kastas upp mot himlen igen - för att åter singla ner. Det 

repetitiva, återkommande, meditativa fick mig att förnimma naturens kretslopp och jag själv 

som en del av det. 

  

Varför erbjöds mig inom konstens kontext en sådan här upplevelse? Här fanns varken 

betoning på distanserad analys eller tolkning i första hand, utan det omedelbara fokuset låg på 

upplevelsen av känslor, genom den förhöjda uppmärksamhet, eller förhöjda perception som 

verken förmedlade. Kommunikationen var ett direkt tilltal till mig som besökare;  

”Varsågod, ta emot och njut”! Det var som att sätta på en kran. För fullt. Alla sinnen vaknade 

upp.  

 

 

Under tiden som jag funderade på min frågeställning för detta arbete började jag laborera med 

den förhöjda perceptionen i mitt eget fotograferande. Att zooma in och komma nära mitt 

motiv kändes lustfyllt och skapade en mening i mitt gestaltande arbete. Men det var först efter 

ett tag som jag förstod hur påverkad jag hade blivit av min upplevelse av Pipilotti Rists 

installation på Magasin 3.  Det var det här med den förhöjda perceptionen eller den intuitiva 

varseblivningen som fångat mig och jag blev drabbad av hur specifikt kamerans uttryck kunde 

skapa suggestiva bilder genom att gå nära motivet. Med kameran och datorns hjälp började 
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jag gå på upptäcktsfärd i ljuset, färgerna och formernas värld och under vägen tyckte jag mig 

finna att en bild plötsligt gestaltade något av det uttryck jag sökte.  

 

När jag på Internet sökte i  Google efter kopplingar till begreppet ”sinnlighet” hittade jag av 

en händelse en essä om något som kallades för ”Somaestetik”. Jag blev nyfiken - vad var nu 

detta?  

Där kunde jag läsa att somaestetiken kan förstås som en del av ett större skeende inom den 

moderna estetiken. Som en del av en ”estetisk vändning” i  konsten där den analytiska 

inriktningen på språk, begrepp, definitioner och försök att avgränsa konstfältet har utmanats 

av en praxisorienterad estetik där erfarenheten sätts i centrum. Estetikens fokus flyttas från 

konstobjektet till subjektets erfarenheter och alla sinnen anses jämlika. Även sinnligheten och 

varseblivningens fysiska kopplingar anses viktiga. 2 

 

”Sinnlighet och varseblivningens fysiska kopplingar”, ”subjektets erfarenheter” -  det kändes 

som om jag var på rätt spår och jag ville genast veta mer om somaestetiken. 

 

Under läsningens gång kring somaestetiken kunde jag delvis känna igen den praxisorienterade 

estetik som texterna beskrev. I mitt tidigare teaterarbete hade jag sysslat med en blandning av 

några av dessa praktiker för att upparbeta avslappning och lyhördhet i träningen av kroppen. 

Jag kom åter att tänka på min upplevelse av Pipilotti Rists installationer. Kroppen som var i 

fokus, människans kropp, eller naturens kropp. Kunde det finnas ett samband här som kunde 

vara intressant att belysa? Hur kunde medierad konst som behandlade kroppslig intuitiv 

varseblivning ha en relation till somaestetiken? Och vice versa? 

  

 

Syfte och frågeställning 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad som menas med somaestetik och att försöka se 

den nutida medierade samtidskonstens betoning av kroppens intuitiva varseblivning i ett 

somaestetiskt perspektiv.  

I detta vävs också den didaktiska frågeställningen in. Kan den digitala konsten kan vara 

sinnligt utvecklande? Kan kropp och teknik gå hand i hand? Hur förhåller vi oss till teknik 

och konst med vår kropp och alla dess sinnen?  
                                                 
2 Hedén, Andreas Analys av Richard Shustermans somaestetik www.andreazheden.com/artiklar/Shusterman.doc,s.1.2007-03-21.  
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Syftet är också att via dessa frågeställningar utveckla mitt gestaltande arbete i riktning mot 

praktiska metoder att använda mig av i skolan.  

 

 
Teoretiskt perspektiv 

 
Mitt teoretiska perspektiv är ”somaestetiskt”. Det innebär att jag med utgångspunkt i och 

utveckling av Shustermans somatiska filosofi försöker beskriva och förklara den betoning av 

kroppens intuitiva varseblivning som i dag förekommer inom konst och somatisk filosofi. 

Speciellt fokuserar jag på frågan om varför människans förmåga att uppleva affekt, stark 

sinnesrörelse, tycks hotad i ett samhälle med en allt snabbare teknologisk utveckling och ett 

dominerande fokus på den yttre representationen.  
 

 

Undersökning 
Empiri 

 
Empirin består av min upplevelse av två videoinstallationer i samband med Pipilotti Rists 

utställning på Magasin 3 våren 2007: Gravity, Be My Friend och Sip My Ocean. Mitt eget 

gestaltningsarbete består av ett samarbete med elever från Estetiska Programmet vid 

Stockholms Estetiska Gymnasium. Den litteratur jag använt mig av är Performing Live och 

Pragmatic  Aesthetics av Richard Shusterman som båda berör somaestetiken.3 

Utgångspunkten har varit att få ett sammanhang, en djupare förståelse för det fenomen jag 

upplever som påtagligt inom samtidskonst och filosofi; fokuset på vår kropp och dess 

varseblivning.  

Den litteratur som berör Pipilotti Rists konstnärsskap är Pipilotti Rist av Peggy Phelan, Hans 

Ulrich Obrist och Elisabeth Bronfen ur vilken jag också kommenterar hennes verk Open My 

Glade4 samt Pipilotti Rist Grattis! Magasin 3:s utställningskatalog i samband med Gravity, Be 

My Friend. 5  

                                                 
3 Shusterman Richard (2000 a), Performing Live, aesthetic alternatives for the ends of art. United States of America, Cornell University  
   Press. Shusterman Richard (2000 b), Pragmatic Aesthetics, living beauty, rethinking art,USA Rowman § Littlefield Publishers, Inc. 2nd ed. 
4 Phelan, Obricht, Bronfen (2001) s. 24-25.  
5 Julin, Richard, Pipilotti Rist Grattis!, Magasin 3 Stockholm Konsthall 10.2 2007 - 17.6 2007. Lars Müller Publishers. 
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Metod 

 
Min metod är att via min tolkning av Shustermans texter, ur somaestetiskt perspektiv studera 

en nutida videokonstnär: Pipilotti Rist, och hennes sätt att arbeta med den intuitiva 

varseblivningen. Jag fokuserar på min egen upplevelse av hennes verk: Gravity, Be My Friend 

och Sip My Ocean på Magasin 3. Via tolkning av två böcker om hennes konst som även 

innehåller hennes egna intentionsbeskrivningar: Pipilotti Rist Grattis! och Pipilotti Rist 

belyser jag även verket: Open My Glade och belyser frågor hur hon med sina drömlika 

videoinstallationer utforskar kroppen, våra sinnen, ritualer och tabun.  
 

Vad menas med Somaestetik? 
 

Baumgarten och somaestetikens syfte och mål 
 

 
Richard Shusterman är professor i filosofi vid Temple University i USA och College 

International de Philosophie i Paris. I Performing Live och Pragmatic Aesthetics, två böcker 

som består av en samling essäer kring somaestetik, säger han sig vilja utmana den 

”konventionella visdomen” inom pragmatisk och analytisk filosofi och utifrån egna 

erfarenheter, skriva och ställa frågor kring det ämne som engagerar honom, nämligen  

”upplevelse”. Att göra egna experiment utgör något som betecknar den pragmatiska filosofen 

och Shusterman ser sig själv vara en del av den anglo-amerikanska filosofiska pragmatiska 

skolan, som ”tyngd av det akademiska pedanteriet” inom filosofin försöker återuppliva 

praktiken i det som ursprungligen var filosofins högsta mål; ”att lära sig att leva”. 6 Något 

som han anser har glömts bort, i synnerhet inom den akademiska analytiska filosofin. 

 

När det moderna begreppet estetik myntades 1750/1758 av Alexander Baumgarten var målet 

att lära sig leva ett av estetikens högsta syften. Själva begreppet kommer från grekiskans: 

”aisthesis” som betyder ”sinnlig perception”.  

Med sin skrift ”Aesthetica” blev estetiken en egen filosofi som kom att omfatta konsten och 

skönheten. Estetiken skulle, definierad även som en praktik, vara ett komplement till logiken 

och dessa två tillsammans kallades för Gnoseologi. Syftet med estetikens praktik var för 

                                                 
 6 Shusterman (2000 a) s. xx. 



 8 

Baumgarten att utveckla förmågan till intuitiv varseblivning och därigenom skapa ökade 

förutsättningar för både mänskliga och vetenskapliga framsteg. Baumgarten såg 

varseblivningen som kognitiv, med möjligheten att skapa både ett bättre sätt att leva och att 

tänka. Inte bara vetenskapliga framsteg var viktiga, utan också det ”ceteris paribus”, det 

övertag över andra rent mänskligt, som en individ som tränat upp sin sinnliga perception 

skulle få, genom utvecklandet och förädlandet av sinnena praktiserade via olika slags 

aktioner, lekar och improvisationer. 7  

 

I slutet av 1700-talet utvecklades också den syn på konstens autonomi som sedan skulle 

uppgå i Kants och efterföljande tyska idealisters idéer om konsten baserad på skönhet, 

intresselöshet och form. Postmodernismen kom att vända sig emot det ideal och slog mot hela 

idén om estetik, inte bara inom konsten. Konsten har sedan, menar Shusterman, kommit att 

betraktas som en autonom sociohistorisk institution med sin egen filosofi, sina egna mål och 

expertis vilket inte längre inbegriper estetiken. Fokus har kommit att ligga på tolkning och 

analys och inte på upplevelsen av skönhet eller form. 8 

 

 
Shusterman menar att somaestetiken i sig inte är något nytt, utan ett nytt sätt att se på ett 

gammalt sätt att tänka.  Han säger sig gå i Baumgartens fotspår när han som pragmatiker 

hävdar görandet och inte analyserandet som väsentlig för vår kognitiva varseblivning.9  Att 

uppleva är centralt för honom och den specifika erfarenhet vi kallar estetik menar han har 

existerat före och bortom vår moderna tanke.10 Men till skillnad mot Baumgarten anammar 

inte Shusterman den låga syn på kroppen som existerat sedan antikens dagar.11 

 

 

Upplevelse eller analys – en historisk dikotomi inom konst och filosofi 

 
 
De senaste femtio åren har det estetiska värdets existens ifrågasatts av en rad filosofer. 

Filosoferna Martin Heidegger och Hans-Georg Gadamer menade med sin analytiska linje att 

konsten inte skulle korrespondera till omedelbarheten, utan till människans historiska realitet. 
                                                 
 7 Shusterman (2000 b) s. 263 f. 

 8 Shusterman (2000 a) s. 3-4. 
 9 Shusterman (2000 b) s. 263. 
10 Shusterman (2000 a ) s. 4. 
11 Ibid., s. 146-147. 
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Omedelbarhetens rena närvaro skulle föregås av förståelse. Estetiken skulle absorberas av 

hermeneutiken och upplevelsen ligga i objektet, inte hos subjektet.12 

 

Shusterman ser den avtagande sinnesrörelsen som ett symptom på vårt postmoderna tillstånd 

och menar att detta symptom även har kommit att gälla konsten som bedövad vänt sig bort 

från den estetiska upplevelsen i sin betoning av analys framför upplevelse. En orsak till detta 

symptom anser Shusterman vara en uppdelning och snäva gränssättanden av olika begrepp; så 

kallade ”dikotomier”. Han nämner dikotomier som ”kropp – själ”, ”naturalism- historicism” 

och ”analys- upplevelse”. Istället för att ställas emot varandra skulle de kunna komplettera 

varandra - men under historiens gång har det inte varit så.13  

 

 

Somaestetiken och dikotomin kropp - själ 

 
 
Shusterman menar att filosofin allt sedan antikens dagar har haft en nedvärderande syn på 

kroppen. Platon ansåg att kroppen förvrängde vår verklighet istället för att förädla oss för att 

den alltid intog tillfälliga ståndpunkter. Begränsad till tid och rum sker perceptionen alltid 

utifrån ett speciellt perspektiv eller en speciell åsikt.  Därför kunde den inte utgöra någon 

grund för vetenskaplig kunskap vilken måste vara absolut och oföränderlig. Kroppen var för 

föränderlig, instabil och korrumperad och kunde bara förstöra visionen av den enda, 

oföränderliga sanningen. Genom att fylla människan med alla möjliga känslor, begär, rädslor 

och fantasier stod den i vägen för möjligheten att tänka. Kroppen störde på alla möjliga 

distraherande vis, enligt Platon. 

 

Även kristendomen har, menar Shusterman betraktat kroppen som ett hinder och endast via 

dess självförsakelse har frälsning varit möjlig. Kroppen reduceras till ett medium, ett medel 

för att uppnå rening. Denna längtan efter kroppslig transcendens kunde både ta sig uttryck i 

ett samtidigt fördömande av den kroppsliga sensualiteten och hävdande av kroppen som 

nödvändig för läkningen av själen. Som exempel nämner Shusterman kyrkofadern Origen, 

                                                 
12 Ibid., s.19 f. 
13 
     Ibid., s. 4-6. 
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som lät sig kastreras och använde kroppen som ett reningsmedium. Genom att placera sig 

själv på glödande kol skulle kroppen kunna förvandlas till ett guds tempel.14  

 

Shusterman beskriver hur en förändring så småningom kom att uppträda i denna syn. Via 

Darwin och den industriella revolutionens inflytande blev synen på människans sociala och 

ekonomiska potential omvärderade. Han nämner Nietzsche som istället kom att identifiera 

verkligheten som en tolkningsbar konstruktion och kroppen som dess primära, basala 

konstruktör. För Nietzsche är kroppen utgångsläget i vårt sökande efter kunskap. Nietzsche 

”inverterar” Platon i det att han hävdar själen som kroppens tjänare istället för det motsatta. 

Han såg kroppen som vår värdefullaste ägodel, som vårt ”ego” medan själen var en 

distraherande illusion, ett skuggliv som är beroende av den kropp som den fängslar.15   

 

För Shusterman talar Nietzsche till dagens individualist som åser en omvärld som ständigt och 

återkommande blir konstruerad och dekonstruerad av media i en allt snabbare takt. Om 

kroppen tidigare verkat flyktig, så är den idag mer stabil, hållbar och verklig än resten av den 

värld vi upplever. Kroppen kan därför ses som ”ett organiserande centra” som är närvarande, 

som inte är fragmentariserad som media och inte utplåningsbar som en datafil.16  

 Mediarevolutionen har transformerat den mänskliga kroppen som tidigare varit deklasserad 

som en förmedlare av verkligheten till ”konstruktörens status eller plats för verkligheten”.17 

Därför får kroppen ett värde i sig själv. Stressade av den mångfald av språk som via media 

definierar oss och våra tankar och som splittrar oss med sina ständigt fragmentariska budskap, 

menar Shusterman att vi behöver fly till vår kropps ordlösa rike där vi söker någon slags 

individualitet och autonomi.18 

Är Shusterman  liksom Nietzsche beredd att deklassera själen?  

Shusterman hävdar att somaestetiken fokuserar på en ”förkroppsligad ande”.19 Det är för att 

samhället ständigt betonar den yttre uppenbarelsen av kroppen, som själen skiljs från kroppen. 

Det är genom åtskillnad, genom dikotomier och dualism, som känslan av helhet motarbetas.20 

 

                                                 
14 Ibid., s. 145-147. 
15 Ibid., s. 147. 
16 Ibid., s. 148. 
17 Ibid., s. 144. 
18 Ibid., s. 148. 
19 Ibid., s. 161. 
20 Ibid., s. 6. 
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Somaestetiken och dikotomin naturalism - historicism 

 
Shusterman beskriver att naturalismen eller evolutionismen ser upplevelsen av en livligt 

förhöjd känsla som ett naturligt behov. Den är instrumentell, vilket betyder att den är ett 

redskap för utvecklandet och överlevnaden av mänskligheten. Via konstens uttryck förbinds 

vi naturligt med varandra, och den njutning och skönhet vi får uppleva gör livet värt att leva. 

  

Historicismen ser däremot på den estetiska erfarenheten som något som skapats inom vår 

modernitet och bara kan existera där. Tidigare konstnärliga uttryck betraktas inte som konst 

utan som uttryck för traditioner, ritualer eller hantverk. För historicismen var det under 1700-

talet som vår nuvarande uppfattning om konst tog form och som sedermera tog sig uttrycket  

”konsten för konstens egen skull”.21 

Denna utveckling har, menar Shusterman gjort ” konsten inte bara till sitt eget syfte men 

också till sitt eget subjekt”. De sociala rum som muséerna har skapat har avskiljt konsten från 

det övriga livet och lett till en konst som bara besitter ett värde i ”den sociala och 

institutionella kontexten” och inte i skönhet och form, vilket anses oviktigt.22  

 

Trots att Shusterman accepterar historicismen så menar han att det bortom den 

representerande kroppen finns en slags ”fenomenologisk urkropp”.23 Vi kan aldrig undkomma 

den kroppen hur mycket teknologin än utvecklas. Vi upplever ju även virtuell verklighet via 

våra sinnen. Shusterman nämner här filosofen Foucault som talade om kroppen som en plats 

för att inskriva social makt. Detta motsätter sig inte Shusterman och menar att precis som den 

representativa kraften finns kodad i våra kroppar, så kan de somatiska praktikerna utmana 

dessa koder och därigenom skapa en transformativ, aktiv kropp. Vår uppgift menar 

Shusterman, är alltså att ta hand om vår urkropp, ta hand om den fenomenologiska kroppen, 

inte endast den representerande.  

 
Dagens kognitiva vetenskap menar att det finns god anledning att införliva den medvetna 

affekten i oss själva. Affektens primitiva funktion var att hjälpa kroppens organism att 

överleva och livligheten i njutning och smärta är centrala för den biologiska funktion som gör 

                                                 
21 Ibid., s. 4-6. 
22 Ibid., s. 6. 
23 Ibid., s. 149-153. 
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att livet känns värt att leva. Shusterman hävdar att kärnan i all affekt är empatin. Detta ger 

också somaestetiken en social potential i och med att den bortser från rationellt självintresse 

och skapar förutsättningar för utvecklandet av ett gemensamt liv. Det politiska förtrycket och 

den sociala intolerans som vi kan skönja i samhället skapar ofta symptom i kroppen som 

kroppslig stelhet och blockeringar av olika slag. Därför menar Shusterman att det är viktigt att 

hävda den somatiska utvecklingen och försvara den mot den intellektuella dogma som 

fördömer den som en narcissistisk, självisk flykt och istället öppna upp perspektivet för en 

större somatisk känslighet.24  

 

 
Den somatiska vändningen 

 
Shusterman menar att postmodernismen nu har börjat öppna sig för nya sätt att se på konsten 

och mänskligheten. Detta ger människan möjlighet till en större upplevelse av helhet i 

tillvaron när kropp och själ, soma och ande får utgöra en helhet. Det finns, menar han tre 

specifika skäl att vårda somatisk känslighet i vårt samhälle. Den första är problemet med 

personlig identitet. Den somatiska vändningen står för behovet att upprätta en stabil referens i 

vårt postmoderna tillstånd. ”To ground oneself” utgör det basala behovet för stabilitet.25 

Genom att få kontakt med marken kan man ge denna förnimmelse vidare till sin personlighet. 

Vi har svårt att sedan Freud lita på vårt medvetande. Vårt medvetande har förlorat 

auktoriteten över sig själv, styrd av det undermedvetnas psykosomatiska krafter. Via 

socialiseringen drivs också många människor att leva bakom en social mask. Den somatiska 

vändningen uppmanar till uppror mot samhällets konformitet. 

Det andra är upproret mot traditionella andliga auktoriteter. En sekulariserad värld hjälper oss 

att ta mer hänsyn till vår kropp, då religioner tidigare demoniserat kroppen. 

Det tredje är behovet att upprätta en ny relation med naturen som ett resultat av en allt 

snabbare teknologisk utveckling. Vissa somatiska praktiker anser att människan på grund av 

denna utveckling måste omförhandla sin relation till sig själv.26 Kärnan i somaestetiken kan 

man säga är att via kroppsliga praktiker återfå förmågan att uppleva affekt och göra den 

moderna, splittrade människan hel, ifrågasättande och icke-konform. 

                                                 
24 Ibid., s. 137-153. 
25 Ibid., s. 162. 
26 Ibid., s. 162 ff. 
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Pipilotti Rist 
 
 

I samband med utställningen Gravity, Be My Friend på Magasin 3 våren 2007 gavs en bok ut 

som bestod av ett  långt samtal mellan Richard Julin, chefsintendent vid Magasin 3 och 

Pipilotti Rist. Samtalet kretsade kring etik, moral, estetik, religion, politik, Rists 

inspirationskällor och hennes tankar kring skapandet av konst. I min uppsats vill jag främst 

fokusera kring de samtal som handlade om hur Rist ser på gestaltandet av kroppen i relation 

till konformism, och hur hon ser på videomediet och den förhöjda perceptionen.   

 

 

Rists syn på kroppen och konformism 

 
Hur förhåller vi oss till varandra i vår vardag? Hur har de ritualer och mönster uppkommit 

som vi följer utan att ifrågasätta dem?  Varför är vi så konforma att vi slaviskt måste anpassa 

oss i det oändliga? Detta är några av frågor väsentliga för Pipilotti Rist i hennes 

konstnärsskap. Hon tror att en orsak till konformism visserligen kan vara att människor i dag 

inte har tid att ifrågasätta, men att mycket beror på instinkt och flockdjursbeteende. Vi 

anpassar oss för att inte bli förskjutna av gruppen, och vår anpassning bottnar ofta i en rädsla 

för gruppen.27  

Rädslor speglar sig i vår muskeltonus och det är därför som hon är intresserad av hur 

besökaren förhåller sig till hennes verk. Hon vill analysera rörelsens förhållande till konsten 

och ser museibesöket som en ritual, som liknar forna tiders kyrkobesök och ger människan en 

timeout. Genom att sänka tonus när man ligger ner slappnar musklerna av och om musklerna 

slappnar av har det också inflytande på tanken. Det betecknas som ”somatopsykiskt”.28 På så 

sätt kan konsten bli en plats att fundera över anpassning, ritualer och varför vi har dessa 

ritualer.29 Rist nämner ord som: respekt, mildhet, fördjupad förståelse, sorglöshet, kraft, att 

träda ut ur isolering och leva tillsammans i samma tankebubbla, som några av de begrepp hon 

behandlar i sin konst och säger sig vilja verka i ”en helande konstnärlig tradition”.30  

 

                                                 
27 Julin (2007) s. 30 f. 
28 Ibid., s. 56-57. 
29 Ibid., s. 32. 
30 Ibid., s. 15-61. 
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I Pipilotti Rist av Peggy Phelan, Hans Ulrich Obrist och Elisabeth Bronfen beskriver 

författarna hur hennes konst riktar sin udd mot det kapitalistiska samhället som hon menar 

håller oss fångna i ett ”imagekapital”. Hon är fascinerad av känslor men upplever att media, 

som TV, håller oss i ett järngrepp i sin framställning av känslor och image, som om känslor 

var något man kunde äga, i stället för att se på dom som ett ständigt flöde som vi delar med 

oss av till varandra. Därför har hon gjort olika aktioner, som att framställa sig själv på en stor 

reklamskärm där hon i verket Open My Glade gestaltar en av dessa ”images”. Men istället för 

att le, som kvinnor oftast framställs i reklambild, så trycker hon ansiktet och kroppen hårt mot 

”rutan” och smetar ner den med läppstift, som ville hon ut, befrias från fängelset av att vara 

”en image”, en bild.31 

 

Rist uppmanar människan att vara illojal mot reklamens ”estetiska tyranni”.32 Hon säger sig 

vilja ha tillbaks den kropp som media har tagit ifrån henne, ta tillbaka det utrymme som TV 

övertagit.  

Hon hyser varma känslor för mycket inom populärkulturen, som ledde henne vidare in i 

hennes konst, hon vill inte göra så stor skillnad på olika discipliner och önskar i framtiden 

återförena konsten med metafysiken, fysiken, teologin, estetiken. Kontext säjer inget om 

kvaliteten, menar hon, utan ser intagandet av konst som att äta, det får gärna vara lättsmält.  

Hon säger sig också vara intresserad av den demokratiska sidan av konst men erkänner att hon 

lever på dess fetischering vilket hon ser som ett svårlöst problem, och gör henne ambivalent.33  

 

 

Rists relation till videomediet och den förhöjda perceptionen 

 

Rist säger sig vilja arbeta med inre bilder för att samhället är fixerat vid det yttre och vid 

konkreta saker. John Lennon var en förebild för Rist som hon kallar ”en misstagets hjälte”.34 

Genom att som Lennon fråga för mycket eller för lite av sitt medium skapas bilder hon känner 

sig bekant med. Hon kallar dessa för sina ”inre bilder” eller ”psykosomatiska symptom”.35 

Dessa bilder är för henne ”bad pictures” eller ”poor  pictures” och en etik fixerad vid ideal 

                                                 
31 Phelan, Obricht, Bronfen (2001) s. 23 ff. 
32 Ibid., s. 40-43. 
33 Julin (2007) s. 25-39. 
34  Phelan, Obricht, Bronfen (2001) s. 44. 
35 Ibid., s. 48. 
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menar hon kan vara en fara för rättvisan och demokratin. Att få allt att stämma händer bara i 

sagor.36  

 

För Rist har videon en inre kvalitet som hon betecknar som ”nervöst slö” och som hon jämför 

med måleri. Genom att accentuera färgerna i sina verk skapar hon en artificiell känsla via 

videons distans till naturligt ljus. Hon ser den mänskliga kroppen som en metafor för 

kamerans teknologi och den nervösa, slöa kvaliteten hos videon är som en parallell till hennes 

eget undermedvetna. Rist är påverkad av Freud och psykoanalysen i sitt arbete och hänvisar 

till psykoanalysens begrepp om det manifesta och det latenta innehållet. Hon ser sitt arbete 

som terapi och jämför det med de bilder som infinner sig på näthinnan strax före 

insomnandet. Författaren nämner Walter Benjamin, som på 30-talet talade om det optiskt 

omedvetna hos kameran. Han menade att en annan verklighet än vad vårt mänskliga öga kan 

erfara öppnade sig för den.37 Hur kroppens magi förhåller sig till videokamerans magi 

uttrycker Rist så här: 

” The body is full of concentration, like a picture machine with an endless reservoir of images 

feelings and sounds. It is full of inner pictures that are wilder than we will ever be able to 

show”.38 

  

 

Bearbetning och analys 
 

Under denna undersökning gång har det slagit mig hur många beröringspunkter det finns 

mellan Rists konst och Shustermans somaestetik i synen på den förtryckta kroppen, eller 

konforma kroppen, som jag upplever att dom båda hävdar är ett mänskligt problem idag. 

Media och TV tar sådan stor plats att människor inte ges  chans att leva i sina kroppar med 

förhöjd livskänsla i vardagen, utan de  tränger undan spänningar och rädslor som i gengäld 

skapar nya spänningar och blockeringar.  

Den ”urkropp” som Shusterman talar om att vi behöver vårda, den som står bortom den 

sociohistoriska representationen verkar var ett ämne även för Rist genom att hennes 

videoinstallationer gestaltar den grundläggande förutsättningen för människans existens: vår 

kropp i beröring med den omgivande naturen. Båda ser ett ökat somatiskt medvetande som en 
                                                 
36 Ibid., s. 47. 
37 Ibid., s. 34-53. 
38 Ibid., s. 66. 
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möjlighet till befrielse för människan när vi kommer i beröring med vår ursprungliga natur. 

Genom att besökaren hos Rist fysiskt får förhålla sig till hennes konst genom att ligga ner och 

sänka tonus skapas förutsättningar för avslappning vilket gör kroppen mottaglig för sinnliga 

intryck. Besökaren blir vad Shusterman kallar ”grounded”. Att på detta vis få kontakt med 

marken etablerar en känsla av trygghet. Och är man trygg släpps tanken fri. 

 

Shusterman har konkreta somatiska metoder och praktiker för somatisk träning och 

bearbetande av känslor vilka han tror kan göra människor medvetna om förtryck och skapa 

möjligheter och vilja till förändring. Rist har sin konst som hon ser som en plats där 

människor får möjlighet till rekreation av både kropp och själ, en fristad för känslor och 

ifrågasättanden av ritualer och tabun. Båda två vill medvetandegöra människor om sin 

livssituation. Rist erbjuder upplevelser som uppmanar till illojalitet mot auktoriteter samtidigt 

som de påminner oss om ett annat förhållningssätt till livet. Hon ger en impuls till människor, 

och sedan får vi själva besluta huruvida den impulsen är värdefull eller inte i våra liv.  Det är 

kanske så en konstnär måste resonera för att inte snärja in sig själv eller andra i snäva 

ideologier?  

 

En upplevelse kan säga mer än tusen ord – och  Shustermans  somaestetik blir ganska grund 

om den  inte kombineras med praktik, vilket han ju också själv medger när han säger hur svår 

praktiken kan vara jämfört med att skriva om den.  

Jag funderar också över hur djupt Shustermans helande koncept går. Det blir till en vision, en 

utopi att alla människor ska få ta del av somatisk träning och arbeta med sina känslor. Den 

utopin har också Rist. Hur menar Shusterman då att man ska man arbeta med sina känslor? 

Han kritiserar psykoanalysen för att ha orsakat människans förlust av identitet. Det är lite vagt 

formulerat, tycker jag. Menar han att vi ska arbeta kognitivt beteendeterapeutiskt, kanske? 

Här lyser pragmatikerns förnuftstro igenom, jag känner mig tvingad in i en fåra av någonting 

som jag vet hjälper många människor idag men som också kan leda till ”rättning i ledet” och 

anpassning till samhället. 

 

Rist terapeutiska ingång undersöker den känsla av affekt som Shusterman befarar att 

mänskligheten kan förlora, i konst som utmanar med sin påtaglighet, allt ifrån den instängda 

reklamimagen i Open My Glade till de hysteriska vrålen i Sip My Ocean - för att inte tala om  

det starka sinnliga uttrycket i  Gravity, Be My Friend.  Det är en psykoanalytisk ingång som 

gör att den som vill vara mottaglig upplever sig beröras på många olika plan. Det manifesta 
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innehållet, det vi ser och hör är i sig starka sinnesintryck som absorberar besökaren i färger 

och former och ljud. Det latenta innehållet öppnar upp för fantasin och resor i det 

undermedvetna .  

 

Shusterman står för ett uppmanande koncept: vad du än tycker om det så måste du göra din 

egen ” live-performance” av ditt liv, och det bästa är väl att delta med hela din livskänsla, leva 

helt och fullt ut, i stället för att bara att hänga kvar i TV-soffan och åse andra göra det? Han 

talar om att vi alla har en ”Daimon” en ”ur-skaparkraft” som av religiösa auktoriteter 

demoniserats  och hållits  förtryckt och idag finns gömd under alla våra ”måsten och borden”. 

Det är upp till oss om vi vill plocka fram den eller ej.  Genom att se på vår kropp som 

transformativ och föränderlig kan den ge oss kraften att skapa oss själva, och utifrån vår 

livskänsla, som vi kan kalla vår ande, skapas vår kropp i en verklig närvaro. Som Shusterman 

uttrycker det med författaren Emersons ord: ”The Soul Becomes.”39  

Rist har mycket påtagligt släppt lös sin egen livskänsla. I hennes konst får vi känna av dess 

flöde. Det är en kraft som söker helhet. I  Gravity, Be My Friend  förenas besökarna med 

varandra och med verket  och  därigenom uppnås Shustermans utopi om helhet och 

gemenskap.  

 

 

 

Slutdiskussion 

 
 
Vi lever i en tid av förändring på många plan. Min uppsats har försökt beröra den förändring 

inom konst och filosofi som ifrågasättandet av dualismen - dikotomierna innebär genom att 

belysa två fenomen inom pragmatisk filosofi och konst som till viss del verkar sträva åt 

samma håll: att lyfta fram vårt soma och ge det möjlighet till transformation, till förändring 

genom att ta vara på den potential som vår sinnliga varseblivning utgör. Detta är i högsta  

grad  politiskt och ett ämne för demokratin, att inte låta sig förtryckas av auktoriteter som vill 

styra vad människan tar in med sina sinnen, som TV och reklam.  

                                                 
39 Shusterman (2000 a) s.112 ff. 
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Både Rist och Shusterman förespråkar pluralitet inom konsten, vilket de anser gagna  

demokratin. Rists interdisciplinära inställning ger tillsammans med Shustermans vurm för 

populärkultur och pluralitet inom medierna aningar om ett uppluckrat, förnyat konstbegrepp.40  

Framtiden får visa vari det kommer att bestå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
40 Ibid., s. 150 ff. 
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Didaktiska perspektiv. 
 
I Shustermans bok Performing Live går han närmare in på olika metoder och praktiker som 

somaestetiken inbegriper. Jag fick möjlighet att tillsammans med Isabelle Farinotte, Sara 

Korpela, Kornelia Romot och Karina Sarkissova från Stockholms Estetiska Gymnasiums 

Dansinriktning filma deras utförande av några av de övningar som ingår i sådan somatisk 

träning: 

 
1) ”To ground oneself”: att få kontakt med marken genom avslappning och lokalisering av  

      andningen.  

1) Att falla: att utifrån en rörelse komma ur balans och falla och ta vara på energin man får 

och låta den rörelsen leda vidare till nästa. Då uppstår ett flöde. 

 

Det var spännande att få arbeta med dansare som dagligen konfronteras med sin kropp i en 

eller annan form av somatisk träning. Under vårt samtal efteråt bekräftade dom hur 

värdefullt en sådan ingång är, inte bara med tanke på dans, utan de menade att det skulle 

kunna vara värdefullt som metod överlag i skolan. 

 

 

Varför är det viktigt att arbeta med somaestetikens praktik i skolan? 

  

Att utforska sinnligheten är att via kroppsliga erfarenheter tillägna sig kunskap. Det är ett sätt 

att bli närvarande. Det borde vara utgångspunkten för all kunskapsinhämtning tycker jag. 

Bildarbetet och andra estetiska ämnen har ju bland annat som uppgift att utforska det sinnliga. 

Det kan vara något som glöms bort i skolarbetet i dag, särskilt i ämnesöverskridande arbeten, 

där bilden med sin låga status får träda tillbaka för andra ämnen. Resultatet blir ofta att 

eleverna ”illustrerar fakta” i stället för att göra ett sinnligt undersökande arbete. 

 

Medierade former ger möjligheter till andra uttryck i bildarbetet som kan komplettera 

hantverksbaserade medier. Grundförutsättningen inom varje medium bör vara att man är 

närvarande och utforskar det. 
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För mig känns det viktigt att fokusera kring görandet i utforskandet av sinnlighet och vår 

intuitiva varseblivning. Utgångspunkten är inte att leverera ”något vackert”, ”något läskigt” 

eller en ”känsla” –  utan att i ett undersökande arbete leta sig fram till något som i slutändan 

uttrycker en känsla, annars tror jag att det riskerar att bli platt och statiskt och kunskapslöst. 

Det innebär förståss inte att man inte kan utgå ifrån en känsla, t e x ”rädsla” -  men arbetet 

måste innebära ett sökande. Det sökandet sätts ofta igång via associationer som man kan titta 

närmare på.  

 

Att arbeta med kroppen skapar utmärkta förutsättningar att titta på vad som händer i 

gestaltandet av ett begrepp. Då är eleverna upptagna av själva aktionen istället för att 

”illustrera” begreppet.  

När jag i min gestaltning arbetade med begreppet ”Att älska – att bli älskad” och kom att 

fokusera på ”symbios” funderade jag på vad som händer i en symbios. Man möts, förenas, 

blir omsluten - och alla associationer det gav både till barnet i livmodern och den symbiotiska 

förälskelsen. Jag arbetade då med objekt och textilier och gick sedan vidare till att med 

kroppens rörelser undersöka vad symbios också kan innebära; ”att falla”.  Att släppa taget. 

Här inspirerade somaestetikens metoder mig att söka vidare med hjälp av dansarnas rörelser. 

Att filma dansarnas rörelser medan jag själv föll, skapade nya, spännande bildvinklar. Genom 

att leka med bildutsnitt, färgval och dubbelexponering skapades nya bilder.  

 

Kognitionsforskningen i dag pekar på vikten av att träna upp vår intuitiva varseblivning. 

Genom att allt snurrar på i sån fart är elever ofta stressade och splittrade. Kan somaestetikens 

praktik vara ett sätt att skapa en större koherens och förståelse för sig själv, för andra och för 

olika slags kunskap? Jag tror det. Detta behöver naturligtvis inte utesluta analys, det är också 

viktigt att lära sig att verbalt uttrycka sig kring sitt arbete. Men den kinestetiska/sinnliga 

förståelsen måste uppvärderas i dag- inte bara för att det faktiskt kan fånga upp de elever som 

är kinestetiskt begåvade, och som av dessa metoder bättre kan förstå eftersom de får använda 

sig av sin kropp - utan för att detta säkerligen också har ett värde för alla.  
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Övningar 

 

Avslappning: Genom att börja en lektion med att slappna av skapas ett bättre utgångsläge för 

att kunna arbeta koncentrerat. Genom att slappna av i musklerna och lokalisera sin andning 

får eleven ett inre fokus och lugn. Varför inte börja en bildlektion med avslappning? Det 

behöver kanske inte vara ett praktiskt problem - att skjuta ner ett antal bänkar är ju inte så 

svårt om man hjälps åt.  

 

Sinnesträning: Att lyssna till de ljud man hör omkring sig skärper upp sinnena.  

Att spela in ljud man hör och laborera med dom i Quick-Time Pro. Eller att närmare analysera 

en låt man tycker om. Hur låter den om jag spelar den långsamt/snabbt - eller baklänges? 

Kanske kan ljuden vara utgångspunkt till en bild? Eller tvärtom?  

 

Gå nära ett objekt: hur ser det egentligen ut? Finns det nya saker som jag aldrig sett? Fota,  

filma, skissa eller skulptera i lera de detaljer som upptäcks. Uppstår det associationer till 

något annat?  

 

”Gå in i en bild”: varje elev kan ha valt ut en bild som de föreställer sig att de ”går in i”  och 

upplever det som sker. Hur känns marken under fötterna? Vad finns runt omkring? Hörs det 

ljud? Träffar jag någon? Utifrån detta kan berättelser skapas som man sedan kan använda i 

bild- och skrivarbete.  

 

Gör kroppsskulpturer av begrepp: improvisera utan att prata eller komma överens om för 

mycket på förhand. Fota eller filma arbeta vidare i Photoshop eller Imovie på det man vill 

berätta genom bildbeskärningar, tempo och färgval. Vad händer om jag zoomar in detaljer? 

Eller om jag byter ut färgen i bilden mot en annan? Om jag dubbelexponerar den med en 

annan bild? Skapas det ett annat budskap och en annan stämning/känsla då?  Eller varför inte 

projicera upp bilden och måla? Här finns det också möjligheter att hitta utgångspunkter i olika 

teman som man sedan kan arbeta vidare på.  
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Pipilotti Rist: Gravity, Be My Friend 
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Pipilotti Rist: Open My Glade 

 
Installationsbild från Gravity, Be My Friend 
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Min gestaltning 

 

Min bildsvit och dess titel Affekt har tillkommit i ett undersökande arbete kring symbiosens 

skeende och den förhöjda perceptionen. Mina tankegångar har kretsat kring symbiosen i 

moderlivet men också kring förälskelsens symbios och den skapande symbiosen.  

Att visuellt gestalta det vårt öga inte ser, att fokusera på det undermedvetna och dess inre 

bilder har varit något som behandlats inom konsten i modern tid allt ifrån surrealismen till den 

postmoderna och samtida konsten påverkad av psykoanalytiska teorier.  

 

Jag har utgått ifrån fotograferade textila stilleben som jag arbetat med i photoshop för att 

skapa mina inre bilder av symbiosen.  

Tanken att arbeta med dansare föddes ur läsningen om somaestetikens praktiker, vilka betonar 

kroppens intuitiva varseblivning. Genom att filma dansarna i utförandet av några av dessa 

övningar: avslappning,  samt att falla, och genom att själv vara i rörelse under filmandets gång 

och själv falla, skapades spännande bildvinklar som jag sedan arbetade vidare med i Imovie. 

Jag zoomade in och klippte ut de bilder som jag tyckte innehöll något oväntat och 

dubbelexponerade dom med tidigare bilder i photoshop. I mötet med Pipilotti Rists konst fick 

jag impulser att överdriva färgerna i mina bilder, man kan säga att jag via min betoning av 

starka färger approprierade Rists sätt att arbeta med den förhöjda perceptionen. 

 

Att mötas, att förenas, att vila hos någon, att vara omsluten, att falla, att släppa taget är en 

risktagning som innebär starka känslor eller affekt och är en del av symbiosens innebörd för 

mig. 

Jag har i min bildsvit velat visa på somaestetiska tankegångar kring helheten av kropp och 

själ. Inspirerad av somaestetikens betoning av vikten av att uppmärksamma våra kroppar i 

förhållande till omgivningen har jag valt att visa min gestaltning som ett bildspel i 

powerpoint, i ett tomt rum, för att skapa en uppmärksamhet mellan människans kropp och 

datorns ”kropp”.  
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Bild från utställningen 
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