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Abstract 

 

Syftet med uppsatsen är övergripande att undersöka hur den tekniska mekaniseringen av 

samhället kommit att påverka synen på konstens och kulturens värde, vilket rört sig från det 

ursprungliga rituella värdet till dagens ekonomiska bytesvärde. Den undersöker även hur 

detta kom att påverka synen på människan som subjekt, då det inte enbart är det tekniska som 

innebär en mekanisering utan även samhällssystemet i sig. För att utröna på vilket sätt detta 

kunde komma till uttryck redan i början av 1900-talet, då mekaniseringen ännu var tämligen 

ny, utgår analysen från romanen Kameran går (1915) av Luigi Pirandello vari han låter 

filmvärlden representera hela den framväxande kulturindustrin. Genom att analysera 

Kameran går mot bakgrund av den därefter framväxande industrialiseringen och de politiska 

faktorer som rådde, samt mot teorierna kring kulturindustrin och mekaniseringen framställda 

av Walter Benjamin och Theodor W. Adorno, har en slående likhet gått att skönja som tyder 

på att dessa idéer om bland annat naturbehärskning, objektifiering, värdeförlust och 

kulturindustrin är tydliga redan i mekaniseringens början. De maskiner som skapas för att 

vara till hjälp tar istället över produktionen och både människan och konsten objektifieras. 

Eftersom Kameran går är skriven av en dramatiker som står mellan den allvarliga konstens 

scen, teatern, och den roande kulturindustrin i form av den framväxande filmindustrin ger 

analysen även en mer subjektiv upplevelse av denna utveckling och därmed en intressant 

vinkel på konstens betydelse i samhället. 

 

Nyckelord: Luigi Pirandello; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin; värdeförlust; 

naturbehärskning; objektifiering; kulturindustrin; mekanisering.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
 
Efter ett uttalande av Svenskt Näringsliv den 30 juli 2011, vari de ansåg att humaniora- och 

konststuderande skulle få sänkt studiestöd då de har svårare att få jobb än till exempel 

ingenjörer, ökade min nyfikenhet att studera hur kulturens och konstens roll och plats i 

samhället förändrats genom tiden. Detta är idag en helt ekonomisk fråga då uttalandet enbart 

kretsar kring att de anser att humaniorastuderande inte bidrar tillräckligt till samhällets 

välfärd, då de inte sätter lika mycket pengar i omlopp som andra yrkesverksamma.  

De skriver i sin rapport Konsten att strula till ett liv (2011) att ”[d]et skulle kunna hävdas 

att det inte gör någonting och att intresset måste få styra utbildningsvalen.[---] Men med ett 

sådant resonemang bortser vi ifrån att en stor del av studierna bekostas av skattemedel. 

Dessutom utgår ett sådant argument från att blivande studenter gör medvetna val. Vidare 

måste skattebetalarna finansiera kostnader för den arbetslöshet som uppstår när många 

ungdomar utbildas inom områden där det inte finns en tillräcklig efterfrågan på arbetskraft.”1 

Denna uppsats behandlar därför tiden när konsten kom att övergå från att innefatta skönhet, 

inre värde och rituell tillhörighet till att bli en samhällelig produkt och bytesvärde.  

För redan under antiken var konsten en stor del av samhället, vilket vi har spår av som 

bland annat skulpturer och skrifter (tragedier, dialoger, m.m.), och konsten har alltid kunnat 

låta oss utröna en, vad vi hoppas på, sanning om det dåvarande samhället och livet. 

Begreppet konst kan dock som mest härledas till grekiskans techne (teknik, kunnande), vilket 

inte innebär den mekaniska teknik vi tänker på idag vilken kom att förändra konstens 

förutsättningar och betydelse, utan på bland annat konstnärens kunnande och skicklighet i sitt 

yrke. Men redan då rådde även skilda teorier kring synen på konsten.  

Läser man bland annat Platons Staten återfinns en argumentation angående konsten som 

går att träffa på än i dag och som ligger till grund för västvärldens sätt att diskutera kring 

konsten. Låt mig här hänvisa till en särskild mening i Staten: ”Nu har vi således, det är dock 

klart, blivit alldeles ense om, att efterbildaren ej äger någon nämnvärd kunskap om det, som 

han efterbildar, utan att efterbildning endast är en slags lek och ej allvar, och att de, som 

syssla med att dikta tragedier, vare sig i jambisk eller episk form, allesammans äro 

efterbildare i högsta möjliga grad.”2 Platon ansåg även konsten ha en skadlig inverkan på sin 

                                                
1 S. Fölster, J. Kreicbergs och M. Sahlén, Konsten att strula till ett liv. Om ungdomars irrväg mellan skola och 
arbete, (Svenskt Näringsliv, 2011), s. 22. 
2 Platon, Staten, övers. Claes Lindskog, (Nora, Bokförlaget Nya Doxa, 1993), s. 409-410. 
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publiks moral. På samma vis kan vi se tankegångarna kring konsten under den tekniska 

reproduktionsåldern, i synnerhet hos filmen. Därför behandlar denna uppsats hur dessa idéer 

kring konstbegreppet kommer till uttryck i modernismen.  

Den mer närliggande grunden för tankarna kring kulturindustrin och reproduktionsåldern 

härstammar dock från Upplysningen. För att snäva in Upplysningens idéer i förmån för 

denna uppsats hänvisar jag här till den via ett citat ur Theodor W. Adornos (1903-1969) och 

Max Horkheimers (1895-1973) Upplysningens dialektik (”Dialektik der Aufklärung”; 1947), 

då denna hör till en av de teorier som ligger till grund för analysen: ”Upplysningens program 

var att avmystifiera världen. Den ville lösa upp myter och ersätta inbillning med vetande.  

[---] Teknik är detta vetandets väsen. Det är inte inriktat på begrepp och bilder, inte på 

insiktens lycka, utan på metod, utnyttjande av andras arbete, kapital. [---] Att avmystifiera 

världen innebär att utrota all animism.”3  

Idén var att framstegen som gjorts inom vetenskapen inte var förenliga med den mystiska 

och religiösa värld man ansåg sig lämna. Man skulle som sagt utrota all animism och 

behärska naturen. Detta blev ännu mer påtagligt i och med industrialismens utveckling på 

1800-talet. Dessa tankar om att människans förmåga att, med hjälp av praktiska experiment, 

vetenskaplig kunskap och teknologi, kunna förändra sin omgivning till det bättre, kom i och 

med modernismen även starkt till uttryck i bland annat konsten, litteraturen och arkitekturen. 

Det är till bakgrund av detta och med en ny tid, postmodernismen, skymtandes vid 

horisonten som Theodor W. Adorno och Walter Benjamin (1892-1940) framställer sina 

teorier kring konsten i samband med kulturindustrin och den tekniska reproduktionen, vilka 

är de som kommer behandlas i uppsatsen. För att komma närmre inpå det område där konsten 

anses som mest teknologiserad, filmen, grundar sig studien i en analys av dramatikern och 

författaren Luigi Pirandellos (1867-1936) roman Kameran går – kameramannen Serafino 

Gubbios dagboksanteckningar4 (”Si gira!”; 1915). 

 

 

 
 
 

                                                
3 Theodor W. Adorno och Max Horkheimer, Upplysningens dialektik, övers. Lars Bjurman och Carl-Henning 
Wijkmark, (Göteborg, Bokförlaget Daidalos, 1996), s. 19-21. 
4 Originaltitel: Si gira! Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
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1.2 SYFTE, PROBLEMFORMULERING, FRÅGESTÄLLNING 
 
Kulturen har kommit att få en ändrad betydelse på grund av samhällsförändringarna som 

uppstod i och med den moderna civilisationens tekniska utveckling, vilket ledde till en 

ekonomisk styrning av produktionen. Men problemet jag har att analysera är inte enbart hur 

detta påverkade konsten i sig utan mer ingående hur denna reproduktion kunde verka på ett 

mer personligt plan, för de verksamma inom kulturen vid denna tidpunkt. För synen på den 

tekniska utvecklingen och den futuristiska framtidsoptimismen var inte gemensam för alla i 

samhället. Problemet som ligger till grund för denna uppsats återfinns därför även i frågor om 

konstens värde och betydelse i samhället, vilket diskuterades hetsigt redan under 1800-talet 

och är ett problem än idag. Analysen kommer därför vara inriktad mot konsten i allmänhet 

men även filmen i synnerhet, då det är denna som ligger i fokus för Pirandellos roman 

Kameran går, samt innebar en av de största förändringarna inom konstens område. 

Syftet med nedanstående analys är således att ta reda på om det redan under början av 

1900-talet, då Pirandello skrev Kameran går, gick att utröna dessa idéer som i nutid råder i 

samhället angående kulturens värde och vad detta betytt för synen på subjektet. För att nå 

fram till mitt syfte och reda ut detta problem kommer huvudfokus att läggas på frågorna: Hur 

kan man förstå kulturindustrins påverkan på synen på människan som subjekt i Pirandellos 

roman Kameran går? Hur hänger detta samman med dialektiken mellan människa och djur, 

natur och samhälle? Går det att finna någon tydlig koppling mellan de tankar man kan utröna 

ur Kameran går och de som florerade i det senare 1900-talets Europa, och som även är 

relevanta i nutid? Vart kan man placera Pirandello i denna debatt kring konstens värde? 

 

1.3 FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
Dramatikern och författaren Luigi Pirandello är en av 1900-talets mest studerade italienska 

författare vilket bidrar till att det finns ett stort urval av tidigare forskning att ta sig igenom för 

den idoge Pirandellointresserade, dock är mycket av litteraturen enbart tillgänglig på 

italienska. Att intresset fallit just på Pirandello tycks ha både historisk (sociologisk och 

ideologisk), psykoanalytisk samt stilgranskande grund, då dessa är de infallsvinklar man 

tydligast kan finna i studierna angående honom. Detta ansåg i alla fall Corrada Donati då han 

i Bibliografia della critica pirandelliana, 1962-1981 (1986) ger en detaljerad och omfattande  

överblick över, som titeln säger, kritiska studier om Pirandello och hans verk och delar in 

dessa i just de tre kategorierna historisk, psykoanalytisk och stilistisk.  
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Att studierna är så omfattande kan även ha att göra med att det skriftliga material han 

lämnade efter sig går att finna i både mängd och mångfald som noveller, poesi, short-storys, 

essäer, dramer och komedier (skrivna för scenen) samt mer personliga ting så som brev, 

memoarer med mera. Det finns såklart en hel del ordinära biografier att finna kring Pirandello 

där L´uomo segreto (1932) av Frederico Vittore Nardelli är den allra första, där även 

Pirandello själv var delaktig med att tillföra information om sig själv. Denna följdes trettioett 

år senare av biografin Pirandello (1963) av Gaspare Giudice varpå ett flertal andra biografier 

kom att följa.  

Bland de övriga studierna kan man av att bara göra en snabb överblick konstatera att det 

inte finns mycket skrivet om honom i samband med filmen. Detta trots att han redan på ett 

tidigt stadium i början av 1900-talet skapar sig en nära koppling till filmbranschen, vilket 

Nina DaVinci Nichols och Jana O´Keefe Bazzoni lägger tonvikten på i Pirandello and Film 

(1995) där de i allmänhet studerar Pirandellos syn på film och dess förhållande till teatern, 

och i synnerhet hans många ansträngningar att filmatisera dramat Sex roller söker en 

författare (”Sei personaggi in cerca d’autore”; 1921). Detta är Pirandellos mest kända och 

välomskrivna drama vilket även gör att det är vanligast förekommande i de flesta Pirandello-

studier.  

I Characters and Authors in Luigi Pirandello (1998) vill författaren Ann Hallamore Ceasar 

däremot söka komma ifrån detta för att istället lägga fokus på vad som mest lutar åt en 

psykologisk analys av Pirandellos karaktärer i alla hans verk. Det som undersöks är den kamp 

hans fiktiva och dramatiska karaktärer bekämpar för att behålla sin identitet och hävda sig 

själv mot antagonisten, själva författaren, vilket är ett återkommande tema hos Pirandello. 

Anthony Caputis Pirandello and the crisis of modern consciousness (1988) är däremot ett 

av de verk som med ett historiskt angreppssätt behandlar den tidigare omnämnda rika 

kulturella bakgrund som Pirandello levde i och hur det kom till uttryck i hans verk. Här ligger 

fokus på synen på medvetandet och dess kris i det moderna med vilket han själv menar sig 

avse ”den senaste stora omvälvning som tanken om medvetandet genomgått sedan 

Renässansen.”5 För att förtydliga menas här då människan började söka efter vägledning och  

värde inifrån sitt eget medvetande istället för till förnuftet, vilket egentligen påverkade 

individen utifrån i form av bland annat religionen.  

Eftersom Walter Benjamin själv tar upp Pirandello i sin essä Konstverket i 

reproduktionsåldern (”Das Kunstwerk im Zeitalter Seiner Technischen Reproduzierbarkeit“; 

                                                
5 Anthony Caputis, Pirandello and the crisis of modern consciousness, (Illinois, Board of Trustees of the 
University of Illinois, 1988), s. 5. 
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1936), vari han även på sätt och vis förankrar sin teori om den tekniska reproduktionens 

verkan på konsten, dyker detta ämne såklart även upp i somliga av Pirandellostudierna som 

den tidigare nämnda Pirandello and Film samt den av Manuela Gieri författade 

Contemporary Italian Filmmaking.Strategies of Subversion (1995). Vad Benjamin väljer att 

ta upp i sin essä angående Pirandello är just om dennes roman Kameran går, som även 

kommer att användas i denna uppsats. Benjamin fokuserar i sin essä dock enbart på hur 

Pirandello beskriver skådespelarens upplevelse av att agera för filmen framför en kamera och 

hur det skiljer sig från att agera på en scen framför levande publik, samt hur detta påverkar 

subjektet. Han menar att det mest relevanta angående detta inom filmen är att 

filmskådespelaren representerar sig själv istället för någon annan och hänvisar till ett citat ur 

Kameran går där Pirandello beskriver hur filmskådespelaren känner sig i exil från både 

scenen och sig själv. Detta särskilt med tanke på sin egen bild, fladdrandes stum förbi på en 

skärm, för att sedan försvinna.6 Det är denna exil Benjamin menar att Pirandello anser bidrar 

till den ångest skådespelaren känner inför kameran.  

Vad Benjamin gör är att han enbart riktar in sig på skådespelarens upplevelse i Pirandellos 

roman, vilket utesluter en stor del av det samhälle inom den tekniska reproduktionen som 

Pirandello låter filmvärlden representera samt övriga karaktärers upplevelse av denna 

mekaniska förändring, så som kameramannen. Han gör även detta efter att enbart ha läst en 

essä (Signification du cinéma) av Léon Pierre-Quint vilken citerar denna roman av Pirandello, 

och har alltså inte tagit del av helheten i sig, utan har kunnat plocka ut de fragment som 

passade honom för sin teori kring vad den tekniska reproduktionen har för betydelse för 

människan.  

På grund av detta valde jag även att använda mig av Adorno i teorin eftersom han inte 

enbart riktar in sig på den tekniska delen av reproduktionen utan även den mer mänskliga och 

subjektiva aspekten av kulturindustrin, samt med mer fokus på hur natur och samhälle hänger 

samman. Adorno riktar även in sig mer på publiken och konsumentens upplevelse av den 

reproducerade konsten, i motsats till Benjamins fokus på skådespelaren (även fast detta även 

är en del av skådespelarens upplevelse). 

                                                
6 Walter Benjamin, ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, Illuminations, red. Hanna 
Arendt, övers. Harry Zohn, (New York, Schocken Books, 1968), s. 230-231. 
”The feeling of strangeness that overcomes the actor before the camera, as Pirandello decribes it, is basicalli of 
the same kind as the enstrangement felt before one´s own image in the mirror. But now the reflected image has 
become separable […].”  
[Detta och följande citat i noterna är original till de befintliga i texten, vilka är egna översättningar.]  
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1.4 TEORI OCH METOD 
 

1.4.1 Walter Benjamin 

 
Det var via Walter Benjamins essä Konsten i reproduktionsåldern som jag för första gången 

kom i kontakt med både Pirandello och hans roman Kameran går, vilket gör att Benjamin var 

ett självklart val för teorin. Därefter, för att kunna inkludera fler aspekter och bredda 

analysmöjligheterna tillförde jag då även Theodor W. Adorno som del i teorin. Varför valet 

föll just på Adorno var för att de, eftersom de i stor del varit i kontakt med och påverkat 

varandra, har snarlika teorier kring konst och estetik i samband med kulturindustrin, 

massamhället och teknologiseringen. Men de skiljer sig även på särskilda punkter, för ”[d]är 

Adorno enbart erbjuder förtvivlan, ger Benjamin oss hopp; till exempel i sin […] Konstverket 

i reproduktionsåldern [egen kursivering] erbjuder han en redogörelse för fotografiet och 

filmen, med koncentration på de emancipatoriska möjligheterna som tillkommer i och med 

deras förskjutning av mer traditionella konstarter.”7 Detta är även varför Theodor W. Adorno 

och Max Horkheimer författade Upplysningens dialektik i polemik mot dessa teknikpositiva 

tankegångar hos detta verk av Benjamin.  

I Benjamins Konsten i reproduktionsåldern diskuterar han, som tidigare nämndes, 

Pirandellos syn på skådespelarens uppfattning av sig som i exil från sig själv. Detta på grund 

av den mekaniska reproduktion som dess avbilder utsätts för när det nu finns möjlighet att 

separera bilden från subjektet självt. Benjamin utvecklar detta och skriver att i och med 

fenomenet att skådespelaren presenteras inför publiken via en kamera följer två 

konsekvenser. Den första är att kameran, i motsats till publiken, inte behöver ta hänsyn till 

föreställningen i sin helhet utan fokuserar sig på olika delar i taget, vilka sedan sätts samman 

av redigeraren. Han hänvisar här till kamerans möjlighet till närbilder, olika vinklar samt 

möjligheten att filma scener på olika platser för att sedan klippa ihop dem till en 

sammanhängande scen.  

Den andra konsekvensen är att publiken inte får någon närmare kontakt med 

skådespelaren, utan istället med kameran, eftersom skådespelaren inte har möjlighet att 

anpassa föreställningen efter publiken då skådespelaren inte är närvarande. Ett sådant 

arrangemang placerar publiken på avstånd från skådespelaren vilket låter denne obekymrat 
                                                
7 Shane Gunster, Capitalizing on culture: critical theory for cultural studies, (Toronto, University of Toronto 
Press Incorporated, 2004), s. 69.  
”Where Adorno offers only despair, Benjamin gives us hope; for example, in his […] ’The Work of Art in the 
Age of Its Technological Reproducibility’ he offers an account on photography and film that concentrates on the 
emancipatory possibilities that attend their displacement of more traditional art forms.” 
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inta rollen som kritiker. Detta är väldigt snarlikt den teori Benjamin har kring den episka 

teatern, om vilken han skriver i essän Vad är episk teater? (”Was ist das epische Theater?”; 

1931). Där skriver han om att publiken, då det rör sig om en massa, via den episka 

teaterföreställningen nästintill inte på något vis uppmanas att framlocka något medlidande 

hos åskådarna.8 Den skall bara kunna slappna av och iaktta. 

Vad publiken ser i filmen och fotografiet, på de tekniska produkterna, är en sanningsenlig 

kopia (imitation) av verkligheten vilket leder till en reduktion och ett förfall av konstens aura. 

Aura är ett viktigt begrepp hos Benjamin när det gäller konsten och den tekniska 

reproduktionen, vilket hör samman med konstens tidigare tillhörighet i den magiska och 

religiösa ritualen där den har sitt ursprungliga bruksvärde. Det handlar om ”[…] det unika 

värdet hos det ”autentiska” konstverket […]”.9 Aura är det som ger konstverket sitt särskilda 

betydelsefulla och traditionsbundna värde för betraktaren. Det är inte inneboende i verket 

utan ”är ett sätt att uppleva ett konstverk; auran existerar som förnimmelse, inte som konst:  

[---] Att förnimma formernas aura innebär att delge det möjligheten att blicka tillbaka [den 

Blick aufzuschlagen].”10 Det handlar om erfarenhetens här och nu. 

 Enligt Benjamin är det uppenbart att en ny natur öppnar sig inför kameran än för vad som 

är möjligt för det mänskliga ögat, eftersom det är en mer medveten blick än den vardagliga. 

Porträttfotografiet var därför länge ledande inom fotografins område då det med närhet till 

verkligheten kunde förmedla det exakta momentet personen befann sig i, vilket ledde till ett 

utplånande av miniatyrporträtten då man nu började ifrågasätta ”det subjektiva inslaget i den 

målade och grafiska informationen […]”.11 Filmen är för Benjamin därför inte samma sak 

som den klassiska konsten, men ändå konst, en ny sorts konst då han anser att det skett en 

skiftning i konstens natur; från kulturellt värde till utställningsvärde.12 Konsten kan nu möta 

publiken på halva vägen via till exempel radion.  

                                                
8 Benjamin, ”What is epic theatre?”, Illuminations, s. 150. 
9 Benjamin, ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, Illuminations, s.224. ”[…]the unique 
value of the ”authentic” work of art[…].”  
10 David S. Ferris, ”Aura, Resistance, and the Event of History”, Walter Benjamin. Theoretical questions, Red. 
David S. Ferris (Stanford, Stanford University Press, 1996), s. 21-22. 
”[…] is a way of experiencing a work of art; the aura exists as perception, not as art: ’Experience of the aura… 
rests on the transposition of a response common in human relationships to the relationship between the 
inanimate or natural object and man. [---] To perceive the aura of an appearance means to invest it with the 
ability to return our look [den Blick aufzuschlagen]’”  
11 Walter Benjamin, ”Paris, 1800-talets huvudstad, Bild och Dialektik, övers. Carl-Henning Wijkmark, 
(Staffanstorp, Bo Cavefors Bokförlag, 1969), s. 101. 
12 Benjamin, ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, Illuminations, s.225. 
”With the different methods of technical reproduktion of a work of art, its fitness for exhibition increases to such 
an extent that the quantitative shift between its two poles turned into a qualitative transformation o fits nature.” 
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Detta innebär att auran förtvinar, men enligt Benjamin kan den återuppstå i den tekniska 

reproduktionsåldern, men då i form av mediaura hos apparaten ”vars blick tar upp allting och 

ger ingenting tillbaka, förutom möjligen i ett ögonblick”.13 Detta ögonblick är då det 

dialektiska förhållandet mellan nu och då fångas upp av medvetandet och detta är enbart 

möjligt genom att tiden står stilla eller närmare bestämt i form av en bild, den dialektiska 

bilden, vilket även det är ett nyckelbegrepp hos Benjamin. ”[E]n bild är där det som var [das 

Gewesene] går samman som en blixt [eller en chock] i en konstellation med nuet. Med andra 

ord: en bild är dialektisk i sitt stillastående.” 14  Detta hänger samman med den 

historiematerialism han delar med Theodor W. Adorno, vilken innebär en medvetenhet om 

att all historia bär på en samtidsprägel. För vi kan inte förstå någonting utan att lägga nutida 

värderingar och sociala förhållanden (politik) på vår förståelse av historien. Detta gäller då 

även betraktandet av konsten. 

 

1.4.2 Theodor W. Adorno 
 

Talesättet ”Mundus vult decipi, ergo decipiatur”, eller om man ska översätta det till svenska: 

Världen vill bedragas, må den då bedragas, som myntades av den romerske författaren och 

satirikern Petronius (27 e .Kr. - 66 e. Kr.) skulle lika gärna kunna vara skriven angående 

kulturindustrin, i alla fall om man ska gå efter Adornos texter angående detta 

samhällsfenomen som han ser som ett massbedrägeri.  

I Upplysningens dialektik skriver Adorno tillsammans med Horkheimer om hur 

kulturindustrin sprider en falsk identitet mellan allmänt och speciellt.15 De syftar här på 

massproduktionen av identiska varor som marknadsförs som speciella i alla de reklamer som 

cirkulerar i samhället. De talar om varorna som speciella och ”just för dig”, och detta uppstår 

på grund av att kulturindustrin är vetenskaplig och verkar för att schematiskt dela in 

konsumenterna i fack för att kunna klassificera, organisera och kartlägga dem, för att sedan 

kunna erbjuda ”rätt” målgrupp en vara som verkar speciellt utformad för dennes behov. ”Där 

                                                
13 Samuel Weber, ”Mass Mediauras; or Art, Aura, and Media in the Work of Walter Benjamin”, Walter 
Benjamin. Theoretical questions, Red. David S. Ferris (Stanford, Stanford University Press, 1996), s. 49. 
”[…] whose glance takes up everything and gives nothing back, except perhaps in the blinking of an eye.” 
14 Ferris, ”Aura, Resistance, and the Event of History”, Walter Benjamin. Theoretical questions, s.10.  
”’an image is that in which what was [das Gewesene] comes together like a flash of lightning in a constellation 
with the now. In other words: an image is dialectics at a standstill.’” 
15 Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, s. 138. 



 
 

12 

ska finnas något för alla, så att ingen ska kunna komma undan, skillnaderna nöts in och 

propageras.”16  

Det ska vara enkelt att konsumera och detsamma gäller kulturen som lovar folket 

underhållning och avslappning från arbetet vid produktionsbanden. För att roa är vad 

kulturindustrin handlar om enligt Adorno, vilket han är mycket kritisk till, men detta löfte om 

frihet och framgång som upplysningen gav har i och med kulturindustrin enbart lett till en 

ännu fastare form för människan att hålla sig inom, även om de inte är medvetna om det.  

Både Adorno och Benjamin uppmärksammar alltså även länken mellan masspubliken och 

massproduktionen. Men i motsats till Benjamin, som ser tekniken som den avgörande 

faktorn, ser Adorno snarare det mänskliga elementet, vilken organiseras och klassificeras på 

det vis som idag kallas marknadsföring, som det mest avgörande inom den moderna tiden.17 

Här blir inte enbart konstverken till bytesvaror och objekt, utan även människorna förlorar 

sin subjektivitet och blir till varor, vilket leder till begreppet om varufetischism – ett begrepp 

som myntades av Karl Marx och som återkommer hos både Adorno och Benjamin. Detta 

innebär just att de mänskliga relationerna sägs uppstå på grund av marknadens tillväxt och 

förvandlas till ett objektifierat förhållande mellan ting istället för mellan subjekt. Det liknar 

mycket Adornos teori kring reifikation, vilket även det från början är ett marxistiskt begrepp,  

men handlar även om hur produkterna upptar en sådan plats i de mänskliga relationerna att 

särskilda produkter näst intill dyrkas som gudar.   

Kulturindustrin innebär enligt Adorno därmed att allting ständigt måste rulla och upprepas 

och därför finns ingen plats för nya uttryck eller former, eftersom de fetischvaror som säljer 

alltid måste hålla samma utseende och standard. Denna regelbestämda form, schematisering 

och serialism var det Adorno ställde sig emot när han i sitt föredrag Den nya musikens 

åldrande (”Das Altern der Neuen Musik”) år 1954 bland annat kritiserade den nya 

tolvtonstekniken, eller som han nedsättande kallade ”festivalmusik”, där den historiska 

laddningen hos materialet nollställs för att göras ”lättare för örat”. Om detta skriver bland 

annat Björn Billing i avhandlingen Modernismens åldrande. Theodor W. Adorno och den 

moderna konstens kris (2000) där han skriver att Adorno, trots att han såg denna serialism 

som logiskt konsekvent, upplevde ”efterkrigstidens serialism som en ren och skär estetisk 

kortslutning”.18  

                                                
16 A.a., s. 140. 
17 Julie Kulkhen, Theodor Adorno, i Film, theory and philosophy. The key thinkers, red. Felicity Colman, 
(Durhamn, Acumen Publishing, 2009), s. 53. 
18 Björn Billing, Modernismens åldrande. Theodor W. Adorno och den moderna konstens kris, Göteborg, 
Göteborgs universitet, 2000, s. 30. 
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För just denna serialism är ett av problemen för Adorno eftersom ”kulturindustrin stöper 

allt i samma form”19, vilket reducerar det unika (auran) hos produkterna och innebär ett 

värdeförfall hos konsten. Detta är även varför Adorno inte anser att filmen är konst, då den 

under Adornos tid framför allt ägnade sig åt att enbart imitera verkligheten och erbjuda en 

dröm om en bättre verklighet. Denna surrogattillfredställelse kulturindustrin erbjuder 

massorna är för Adorno ett massbedrägeri som hindrar uppkomsten av autonoma individer 

med möjlighet till medvetet värderande och tänkande.20  

Då den klassiska konsten erbjöd tid för kontemplation och analys flimrar bilderna i en film 

förbi på skärmen i en sådan hastighet att vi inte hinner granska dem innan de åter igen har 

lämnat vårt synfält. ”Det är meningen att åskådaren ska vara lika oförmögen att skåda 

lidandet som han är att utöva tankeverksamhet.”21 Genom att tankeverksamheten reduceras, 

reduceras även människan från att vara ett subjekt till att bli ett objekt, ett ting och en vara 

och det är på grund av detta Adorno ställer sig emot reifikation.  

Detta är också en av anledningarna till att människan blir bedragen, samt att den 

varierande smaken på vad som är bra och dåligt försvinner, vad är längre god estetik? Den 

tekniska reproduktionen ändrar alltså hur massan reagerar på konsten då den enskilde 

individen i massan gärna vill dela samma åsikt som de andra, han vill inte ”tolka” det 

upplevda på ”fel” sätt. Men trots att Adorno enligt detta kan tyckas lägga större vikt på den 

höga konsten än den låga anser han att kulturindustrin kommer att påverka dem båda på 

samma vis eftersom:   
 
”De[n] tvingar […] samman de sedan årtusenden åtskilda områdena högkonst och 

lågkonst, till ömsesidig skada. De berövas sitt allvar: den höga konsten genom 

spekulationer om dess effekt, den låga genom de civilisatoriska fjättrarna på den 

inneboende motspänstighet som den ägde innan den sociala kontrollen var total. 

Även om kulturindustrin därvid obestridligen spekulerar i medvetenheten och 

omedvetenheten hos de miljoner som den vänder sig till, är massorna inte det 

primära utan något sekundärt, kalkylerat, ett bihang till maskineriet. Kunden är inte 

kung som kulturindustrin vill göra gällande, inte dess subjekt utan dess objekt.”22 

 

                                                
19 Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, s. 137. 
20 Theodor W.Adorno, ”Kulturindustrin: En återblick” i  Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, 
red. Lars Furuland och Johan Svedjedal, (Lund, Studentlitteratur, 1997), s. 97-98. 
21 Theodor W. Adorno, ”The schema of mass culture” i The Culture Industry, red. J.M. Bernstein, (London, 
Routledge, 1991), s. 60. 
”The viewer is supposed to be as incapable of looking suffering in the eye as he is of exercising thought.” 
22 Adorno, ”Kulturindustrin: En återblick”, s. 92.  
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Om Adornos estetiska teori ska sägas att den inte är någon skönmålande teori över konsten 

utan snarare en kritik över dess subjektiva och andliga förskjutning i och med samhällets 

förändring historiskt över lag, men framför allt i och med modernismen, vilken han börjar 

anse föråldrad (både som historisk period och som konstnärlig inriktning). Adorno skriver 

om detta som första mening i Estetisk teori (”Ästhetische Theori”; 1969): ”Det har blivit till 

en självklarhet att ingenting som har med konst att göra längre är självklart, varken inom den 

eller i dess förhållande till helheten [världen], inte ens dess rätt att existera.”23 Tanken om att 

det inte längre är självklart vad som menas med konst och vad konst således utgörs av för att 

kunna kallas konst är det mest grundläggande fundamentet inom den estetiska teorin. Denna 

förvirring kring konstbegreppet har mycket att göra med den originalitet och konstnärlig 

frihet som de revolutionära konströrelserna sökte i modernismens spår under 1910-talet, 

vilket inte ledde till den lycka de hoppats på, utan istället ”till att konstbegreppet ständigt 

utvidgades och dess gränser tänjdes”.24  

Relevant för den estetiska teorin är alltså även konstens och estetikens förhållande till 

samhället. Eller rättare sagt dialektiken mellan naturen och det naturbehärskande (vilket även 

är ett begrepp som ofta dyker upp hos Adorno, både i Estetisk teori och Upplysningens 

dialektik) och hur konsten förhåller sig till detta, vilket Camilla Flodin diskuterar i sin 

avhandling Att uttrycka det undanträngda - Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning 

(2009). Denna naturbehärskning, orsakad av människans kontroll över naturen ”hotar att 

ödelägga inte bara konsten och tänkandet, utan själva möjlighetsbetingelserna för konsten, 

tänkandet och livet överhuvudtaget”.25  

Trots sin språklöshet, vilken ännu mer försvagar både den inre och yttre naturen, får 

minnet av den bortträngda naturen möjlighet att tala via konsten. Men detta är dock inte 

möjligt förrän den autentiska konsten inser sig själv vara ett konstruerat ting, enbart 

mimetiskt härmande av verkligheten, och därmed avslöjar det sig själv som någonting 

onaturligt och övergår till någonting inautentiskt.26 Enbart genom detta kan konsten se sin 

inre natur och förmedla denna naturnärhet till betraktaren. För Adorno ser konstverken som 

bilder i form av uppenbarelse och framträdande, inte som avbilder på så vis som Platon 

                                                
23 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Gesammelste Schriften, vol. 7, (Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1970), s. 9. 
”Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlichist, weder in ihr 
noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht.” 
24 Staffan Bengtsson, ”Konstens värde i Adornos Estetisk teori”, Nordisk estetisk tidskrift: 17, 1998, s. 10. 
25 Camilla Flodin, Att uttrycka det undanträngda. Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, (Göteborg, 
Glänta Produktion, 2009), s. 12. 
26 Camilla Flodin, Att uttrycka det undanträngda, s. 58 
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menade.27 Men han anser ändå att allting hänger samman i konsten: ”[I]nget uttryck utan 

mening, utan spiritualitetens medium [konsten]; ingen mening utan det mimetiska mometet: 

utan konstens språkliga karaktär, vilken idag tycks dö ut.”28 Modernismens konst innehar 

enbart en chans att leva vidare så som konstverk ifall de låter sig exponeras. 

 

1.5 MATERIAL OCH DISPOSITION 
 
Med denna teori som ledstjärna ska jag nu göra en ingående analys av Pirandellos roman 

Kameran går för att undersöka hur dessa idéer kommer till uttryck i romanen, trots att den är 

skriven innan dessa teorier var författade. Detta innebär alltså att jag kommer ta hänsyn till 

olika teman i Kameran går som kan härledas till nyckelbegrepp och grundidéer i teorierna av 

Adorno och Benjamin som aura, naturbehärskning, serialism, objektifiering och 

varufetischism, samt Pirandellos samtid.  

För att ge en lättare överblick över analysen är den indelad i fem kapitel. I det första 

kapitlet, ”Luigi Pirandello och filmen”, ges en framställning av vem Pirandello var, samt 

hans koppling till just filmen och därmed den framväxande kulturindustrin. Därefter följer 

resterande kapitel som mer inriktar sig på att analysera karaktärer och händelser i romanen 

med hänvisning till olika begrepp och idéer vi finner hos Benjamin och Adorno. I det andra 

kapitlet, ”En hand som drar veven”, möter vi till exempel romanens huvudkaraktär, 

kameramannen Serafino Gubbio, för första gången; men vi stöter även på andra karaktärer 

och händelser som tillsammans analyseras med fokus på subjektets objektivering. På 

liknande sätt läggs i de andra kapitlen särskild tyngd på bestämda karaktärer och sekvenser ur 

romanen för att därigenom lyfta fram och tydliggöra hur tankar och idéer kring 

mekaniseringen och kulturindustrin möjligen kommer till uttryck hos Pirandello.  

Genom hela analysen hålls även blicken fäst på nutiden, för att möjligen finna likheter 

mellan hur Pirandello såg på konstens värde i förhållande till hur människan ser på det i 

dagens samhälle. 

                                                
27 Adorno, Ästhetische Theorie, s. 130. 
28 A.a., s.413. 
”[K]ein Ausdruck ohne Sinn, ohne das Medium des Vergeistigung; Kein Sinn ohne das mimetische Moment: 
ohne jene Sprachcharakter von Kunst, der heute abzusterben scheint.”  
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2. ANALYS 

 

2.1 LUIGI PIRANDELLO OCH FILMEN 
 
Luigi Pirandello ses som en av Italiens största dramatiker, trots detta var det först efter att ha 

publicerat en rad romaner och noveller som han efter publicerandet av Kameran går (1915) 

riktigt begav sig in i teatern. Där blev han en förnyare av scenkonsten genom att ändra den 

tidigare teaterns form och i likhet med Samuel Becketts dramer, så som I väntan på Godot, 

föreställa sig scenen som naken scen. Hans protest mot former kommer även till synes i hans 

avståndstagande från formalismens kontinuitet och absoluta form i 1800-talets litteratur. Detta 

går dock mot hans ihärdiga protester mot futurismen, vilken även den var emot de gamla, för 

dem, föråldrade konstnärliga formerna och istället eftersträvade energi och fart. De ”såg film 

som en projektilbana från det förflutna, ett omedelbart, populärt instrument för social 

medvetenhet som skulle föra landet in i 1900-talet”.29  

Eftersom Pirandello var involverad i den konstnärliga världen är det inte helt oförståeligt 

att hans nyfikenhet grep fatt i honom när det första filmhuset (Film d´Arte Italiana) öppnade i 

Rom 1904, inte långt från Pirandellos lägenhet varifrån han kunde studera det stora glashuset 

från sitt fönster. Filmens existens gick nu inte att ignorera, vilket även förstärktes av att 

många av hans vänner var involverade i den framväxande filmbranschen, och det dröjde inte 

länge förrän hans vän Lucio D´Ambra introducerade honom till den ännu mystiska världen av 

rörliga bilder.30  

I en artikel från 1932 skriver Enrico Roma angående Pirandellos första besök i filmhuset: 

”[…] på några få timmar ämnade han vinna full förståelse om allt som skedde innanför dessa 

väggar, även de mest obetydliga mysterier hos den ännu primitiva tekniken. Han återvände 

några gånger därefter för att senare ta en aning avstånd från det. Efter några månader dök 

Kameran går […] för första gången upp i bokhandlarna.”31 

                                                
29 Nina Davinci Nichols och Jana O´Keefe Bazzoni, Pirandello and Film, (Lincoln & London, University of 
Nebraska Press, 1995), s. 4. 
”saw film as a trajectory out of the past, an immediate, wholly popular instrument of social awareness that would 
bring the country into the twentieth century.” 
30 Manuela Gieri, Contemporary Italian Filmmaking: Strategies of Subversion, (Toronto, University of Toronto 
Press Incorporated, 1995), s. 15.  
31 Gieri, Contemporary Italian Filmmaking, s. 16.  
”[…] in a few hours he aimed at gaining a full grasp of everything that took place inside that place and even of 
the most insignificant mysteries of the still-primitive technique. And he went back a few other times, and later 
slightly stepped away from it. In a few months Shoot! [Kameran går][…] first apperared in the bookstores.” 
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När det gäller filmen hade Pirandello en väldigt delad åsikt där han på ett tidigt stadium 

yttrade sig skeptiskt om filmens betydelse och såg det enbart som en mindre konstform i 

väntan på de stora artisterna (vilka han troligtvis aldrig ansåg skulle komma). Denna skepsis 

delade han bland annat med modernistkonstnärer så som Marcel Duchamp.  

När sedan ljudfilmen började göra entré sågs detta som ett hot mot teatern och 

musikhallarna. Pirandello däremot såg inget hot i detta eftersom han ansåg att: ”teater 

försöker inte bli film, filmen försöker bli teater.”32 På sin höjd kan filmen, enligt Pirandello, 

därmed lyckas bli en dålig fotografisk och mekanisk kopia av teatern. Och som alla original 

måste den då väcka en längtan efter originalet.33 Han ansåg även att en bild inte kan tala och 

att detta enbart skulle upplevas som onaturligt av åskådaren.  

Trots denna uttryckliga skepsis till filmen kom han att författa många filmmanus, låna ut 

sitt namn åt filmannonser och tillät somliga av sina romaner och noveller att filmatiseras, trots 

att filmen inte alltid höll sig efter den handling han författat. Han själv förklarar detta med att 

han var ”[b]esatt av ”demonexperimentet” [filmen]” och var även ”en av de första att se 

filmens unika resurser, att definiera en filmens estetik, ja till och med att författa seriösa verk 

för mediet medan författare av hans kaliber avfärdade filmen som en leksak”. 34  

Denna potential ser han dock inte i kulturindustrins kommersiella produkt där handlingen 

enbart var till för att fånga publiken och roa, som i de borgerliga dramerna som tog sig in på 

marknaden. Filmer vilka levde genom sina glamorösa femme fatales och divor, de stjärnor 

åskådaren både ville vara och vara med. Eller de sorters filmer han nämner i Kameran går, 

vilka Tom Gunning kallade ”cinema of attractions”. Filmer som enbart skapades för att locka 

publik. Exempel på detta är bland annat minutlånga sekvenser där ett tåg kör in på spåret som  

i den första officiella filmvisningen av bröderna Lumiére, eller en scen där djurs död visas 

upp, som tigern i Kameran går för att här åstadkomma en koppling till romanen.  

Potentialen ser han istället i den nyrealism han finner hos författaren Nino Martiglio (1870-

1921), som även kom att arbeta med dokumentärfilmer som enligt Pirandello med exakthet 

kunde visa upp landets problem som de verkligen var.35 För det han kritiserar med filmen är 

att han anser den låtsat skilja verkligheten från illusionen, vilket enligt Pirandello gör att den 

fördömer sig själv som intellektuellt omogen. Han ser inte film som konst enligt de gamla 
                                                
32 Davinci Nichols och O´Keefe Bazzoni, Pirandello and Film, s. 198-199. 
”Theater is not trying to become cinema; cinema is trying to become theater.” 
33 Ibid.  
34 A.a., s. 4. 
”Possesed by the ”demon experiment” […]was among the first to see film´s unique resources, to define an 
aesthetics of cinema, indeed, to write serious works for the medium when writers of his stature were dismissing 
film as a toy.” 
35 A.a., s. 10. 
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reglerna utan snarare som ny, fristående konst med ambitioner att uttrycka sig på ett nytt, 

friare och mer verklighetstroget vis. 36 

Därigenom kan man tolka det som att han anser att denna nya konst har ett bedrägligt sken 

av objektivitet på grund av att vara en reproducerbar produkt där auran reduceras. Den 

förlorar sitt här och nu genom futurismens och filmens strävan efter snabbhet och 

omedelbarhet. I Kameran går låter Pirandello filmindustrin bli symbol för hela den moderna 

civilisationens tekniska utveckling och mekanisering. Detta är även vad den får representera i 

denna uppsats för att ge en möjlig förståelse för de idéer kring modernismen, den tekniska 

reproduktionen och kulturindustrin som kom att florera och påverka synen på konsten och 

människorna. 

 

2.2 EN HAND SOM DRAR VEVEN 
 
Serafino Gubbio är kameramannen på filmstudion Kosmograph vars dagboksanteckningar det 

är som utgör romanen Kameran går. Genom Gubbios tankar och upplevelser samt de dramer 

han genomlever och tecknar ner vill Pirandello ge en bild av hur han ser på filmen i synnerhet 

och kulturindustrin i allmänhet. Därför är det denne som blir utgångspunkten även här och 

särskilt med ett väldigt iögonfallande citat ur hans första anteckningsbok i Kameran går, där 

han skriver om det samhälle han lever i och den roll han innehar i det: 

 

”Här hos oss har vi ännu inte kommit dithän att vi får bevittna det spektakel som 

sägs vara vanligt i Amerika, att män mitt i livets tumult, som bäst upptagna med 

någon syssla, faller samman som träffade av blixten. Men kanske kommer vi, med 

Guds hjälp, snart dit. Jag vet att allt möjligt är på gång. Ah, man arbetar! Och jag är 

– i all blygsamhet – en av dem som ägnar sig åt ett sådant arbeta för att roa. [---] 

Jag utför ingenting. [---] En hand som drar veven.”37  

 

”Jag är en hand som drar veven” är en mening som är ständigt återkommande genom hela 

romanen och bär på sätt och vis upp dess undermening av maskinens kontroll över 

människan. När vetenskapen slog igenom under Upplysningen och känslorna fasades ut för 

att göra plats åt förnuftet, kunskapen och därmed tekniken ändrades människans förhållande 

till samhället och konsten. ”Människan, som först som diktare förgudligade sina känslor och 
                                                
36 A.a., s. 16. 
37 Luigi Pirandello, Kameran går – kameramannen Serafino Gubbios dagboksanteckningar, övers. Vibeke 
Emond, (Lund, bookLund förlag, 1998), s. 6-7.  
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dyrkade dem, kastade sedan bort dessa känslor, som ett inte bara onödigt utan även skadligt 

hinder i vägen, och blev klok och arbetsam och började att i järn och stål tillverka sina nya 

gudar och blev slav och träl under dem.”38  

Detta berodde på att när maskinerna kom att förenkla produktionen blev arbetet med ens 

mycket lättare och gick bokstavligt talat som på band. Människan blev då, som Pirandello 

skriver, slav och träl åt maskinerna då dessa skötte sig själva och människan enbart var till för 

att tjäna dem, mata dem med material. Tankarna kring maskinerna som ”monster” som enbart 

måste matas med material för att kunna sköta allt det arbete människan tidigare gjort var 

under dess uppkomst relativt vanliga. Vilket till stor del berodde på att den mekanik som drev 

maskinerna tycktes oförståelig för många människor och sågs därför i viss mån ännu som 

magisk. Men idén om naturens magi som tidigare varit rådande i världen försköts även den i 

samband med känslorna. Det ansågs nu viktigare att göra plats åt denna nya tekniska magi.  

Adorno och Horkheimer talar om detta i samband med hur maskinerna blandar samman 

verklighet och illusion där de som mest ser filmen, och då ljudfilmen, som det största hotet. 

Det är enligt dem inte enbart arbetet och konsten som påverkas av allts mekanisering utan 

”[h]ela världen körs genom kulturindustrins filter.[---] Sedan ljudfilmens plötsliga genombrott 

har det mekaniska mångfaldigandet helt och hållet satts i detta förehavandes tjänst. Livet ska 

till sin tendens inte längre kunna skiljas från ljudfilmen.”39  

De ansåg att detta, precis som Pirandello när han cirka 60 år tidigare började skriva 

Kameran går, har lett till att fantasin, spontaniteten och den egna tankeaktiviteten reduceras 

hos individen och reducerar den till ett objekt, enbart en mottagare av det producerade. 

Kulturindustrin gör det alltså ”[…]direkt förbjudet för betraktaren att utveckla egen 

tankeaktivitet om han inte vill riskera att missa de förbiflimrande fakta.”40  

Denna reifikation som Adorno och Horkheimer talar om i enighet med marxismen 

angående publiken och deras funktion som en mottagare, och som hos Benjamin kommer till 

uttryck som skådespelarens alienation framför kameran, återfinns hos Pirandello även som en 

objektifiering av människan i samband med att hon arbetar med en maskin. Detta illustrerar 

Pirandello genom att karaktärerna vid reifikationen förlorar sina namn. För precis som 

Gubbio blir ett med kameran när han står i dess tjänst förlorar han sina känslor och sitt namn 

och blir ”kameran går”41; han blir till det han arbetar med, en hand, ett ting, och ingen 

                                                
38 A.a., s. 8. 
39 Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, s. 143. 
40 Ibid. 
41 Si gira är den italienska originaltiteln och alltså det italienska uttrycket för just kameran går, men även en 
syftning på handen som drar veven. 
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människa längre. Han menar själv att han enbart behöver komma i närheten av 

kamerautrustningen och framkallningen för att det ”överflödiga skall försvinna”.42 Enbart 

detta krävs för att han ska ta på sig sin mask av oberördhet, ålägga sig sin stumhet och gå från 

att vara subjektet Serafino Gubbio till att bli objektet ”kameran går”, handen som drar veven. 

Detta öde drabbar i romanen även en annan karaktär, vilken inte ens från början tillägnats 

något namn utan enbart kallas ”mannen med fiolen”. Karaktären är en gammal fiolspelare 

som plågats så hårt av kulturindustrins objektifiering att han förfallit ner till botten där han 

även förknippar fiolspelandet med det mekaniska. Anledningen till denna misär har en för 

detta sammanhang relevant historia bakom sig.  

Det börjar med att han efter en kortare anställning på ett tryckeri, där han enbart var 

nödvändig som den som matade en själlös maskin, åter kunde lösa ut sin fiol som han varit 

tvungen att pantsätta. Men då han nu gör en ansats att söka seriöst arbete som violinist vid 

biografens orkester, för att fullfölja sin dröm att få arbeta med den konst han lever för, får han 

beskedet om att även där vara tvungen att tjäna en maskin. Eller rättare sagt ackompanjera ett 

självspelande piano. Konsten förlorar genom detta i denna mannens ögon sin själ och mening, 

eller som Gubbios vän Simone Pau uttrycker det: ”[…]själen, som sätter den här mannens 

händer i rörelse och styr dem och som än ger sig hän i välljudande stråkdrag, än skälver i 

fingrarna som trycker på strängarna, skall tvingas att följa registret hos det där automatiska 

instrumentet!”43  

Detta lämnar inte längre plats åt det subjektiva konstnärliga uttrycket och reducerar därmed 

människan till ett objekt, vilken enbart är till för att följa det mekaniska schemat, serialismen. 

Att Pirandello här tar ett konkret konstnärligt exempel gör det tydligt att han ser denna 

mekanisering som en förlust av den mer känslomässiga närheten inom konsten. Det 

mekaniska, ständigt rullande och identiska inom det tekniska, som ett piano som enbart spelar 

tonerna som redan sedan länge blivit stansade av en annan maskin och som därefter konstant 

återger exakt samma uttänkta toner, bidrar med en känsla av rutin och själlöshet hos det som 

tidigare gett uttryck av en konstnärlig, subjektiv närvaro.  

Pirandello betonar här att detta innebär en förlust hos både konsten och konstnären då 

konstnärens egna subjektiva delaktighet förringas, vilket med bakgrund till teorin kan kopplas 

samman med marknadens behov av att producera fort och sälja enkelt. Det finns helt enkelt 

inte utrymme längre i det ”nya” samhället för konstnärlig kontakt med känslor och naturen 
                                                
42 Pirandello, Kameran går, s. 47. 
(Med det överflödiga syftas här på de naturliga egenskaperna som just känslor, tankar och värderingar, vilka 
tillsammans bidrar till människans subjektivitet.) 
43 A.a., s. 19. 
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eftersom detta både kan uppfattas som svårförståeligt av den vanliga människan och därmed 

inte med samma enkelhet som det massproducerade kunna spridas på marknaden, vilket 

däremot musiken till ett självspelande piano kan eller filmen som kan visas var stans det finns 

en projektor.  

Subjekten blir alltså objektifierade i och med att de tjänar maskinerna, vilket både Adorno 

och Benjamin härleder till det politiska tillstånd som rådde i samhället, alltså fascismen och 

nazismen där konsten kom att skapas enbart för att tjäna ett politiskt syfte. På samma vis som 

att de informativa medierna som radio, film och dagspress, som alla kunde just 

massproduceras, blev till enbart för att föra människans vilja vidare, vilket i slutändan ändå 

ledde till att människan enbart ytterligare förnedrades. ”Kulturindustrins typiska objekt är inte 

längre även varor utan varor helt och fullt.”44  

De är enbart till för att sälja och inte för att besitta något subjektivt värde eller aura, vilket 

leder till att människan även gör sig själv till bytesvara på så vis att de skulle göra vad som 

helst för att bli en del av maskineriet, att bli en del av framstegsdrömmen. Detta är precis vad 

Gubbio (Pirandello) uppmärksammar när han skriver: ”Det är verkligen en syn att se vilken 

trängsel det är vissa dagar i kostymmagasinet för att hugga åt sig och snabbt få på sig någon 

iögonfallande trasa, och med vilken förnöjd uppsyn de spatserar omkring i dem på estraderna 

och de utplanerade markytorna, väl vetande att när de lyckas klä sig får de, även om de inte 

poserar, halv betalning.”45  

Denna handling av folket leder automatiskt till varufetischism och de lägger lättjefullt av 

sig moralen för att tjäna enkla pengar och få möjligheten att för några sekunder förevigas på 

den förbiflimrande filmen. Detsamma gäller då alltså konsten vilket leder till det 

konstaterande Adorno inleder Estetisk teori med, att ”det har blivit en självklarhet att 

ingenting som har med konst att göra längre är självklart, varken inom den eller i dess 

förhållande till helheten [världen], inte ens dess rätt att existera”.46 

  

 

 

 
 

                                                
44 Adorno, ”Kulturindustrin: En återblick”, s. 93. 
45 Pirandello, Kameran går, s. 45. 
46 Adorno, Ästhetische Theorie, s. 9. 
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2.3 NÄR KONSTEN FÖRÄNDRADE SIN FORM OCH BLEV EN FETISCHVARA 

 
I och med kulturindustrin sker en förenkling av konsten och varorna för att de lättare ska 

kunna sälja och passa alla, det är därför denna varufetischism uppstår. Vilket även gör det 

enklare för massproduktion eftersom det skapar en särskild form som därefter kan fungera 

som mönster till vidare produkter, då man vet att dessa går hem på marknaden. Ett tydligt 

exempel på detta i romanen är den refusering av manus som sker då de innefattar försök till 

”konstnärlig förnyelse”, som helt enkelt inte passar in i den redan givna formen för varan, 

med hänvisning till att det är för grovt för engelsmännen som filmerna till största del 

exporteras till. ”Det räcker att de säger shocking, så kan allt hälsa hem!”47  

Filmen är här till synes ett bra exempel på att vara en fetischvara då den är anpassad för att 

vara foglig och lättsam, och därigenom kunna roa sin publik. Den ska ge ett sken av att vara 

verklighet, men samtidigt är den till för att vara effektfull för att locka publiken. ”Och inte 

nog med det; utan med sina mekaniska återgivningar kan den till ett billigt pris erbjuda den 

stora publiken ständigt nya skådespel, varför biografsalongerna fylls, medan teatrarna får stå 

tomma, så att i stort sett alla teatersällskap numera gör usla affärer; och skådespelarna ser sig 

tvungna, om de inte skall svälta, att knacka på filmbolagens dörrar.”48  

Filmen är en vara som är både lättare att sprida och göra intressant för publiken än till 

exempel teatern, särskilt vid tiden för filmens intåg på marknaden. Anledningen till detta är 

att filmen var någonting de inte sett innan vilket bidrog till att attraktionsvärdet därmed blev 

större, vilket även underlättade en större spridning av information angående detta nya 

medium. Det handlade här alltså även mycket om nyhetens behag.   

Filmens form ska alltså både vara igenkännande för publiken och samtidigt erbjuda 

någonting nytt och spännande för att skapa intresse, vilket de olika vinklarna, närbilderna och 

övriga mekaniska tekniker hos kameran, som Benjamin lägger stor vikt vid, gör möjliga. 

Detta fenomen hör till formalismen vartill Rudolf Arnheim brukar räknas, vilken erbjuder en 

enklare förklaring av detta: ”Om en vanlig bild på några män i en roddbåt visas på skärmen, 

kommer åskådaren kanske bara uppleva att här är en båt, och ingenting mer. Men om, till 

exempel, kameran är placerad högt upp så att åskådaren ser båten och männen ovanifrån är 

resultatet en uppfattning som mycket sällan ses i verkligheten. Intresset avleds därmed bort 

från subjektet till formen.”49  

                                                
47 Pirandello, Kameran går, s. 60. 
48 A.a., s. 59. 
49 Rudolf Arnheim, Film as art, (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1958), s. 43.  
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Den nya formen skapad av en kameravinkel i fågelperspektiv är tillräcklig för att öka 

åskådarens intresse. Likt den scen på sig själv som skådespelaren Aldo Nuti blivit så 

fascinerad av i romanen. Den där förstorade närbilden av honom som kanske, enligt honom, 

varar lite för länge och tillåter publiken att räkna alla ögonfransarna. Så verklig och tydlig att 

han aldrig trodde att den skulle flimra vidare på duken. 50 Även detta är alltså en tydlig bild av 

hur kulturindustrin använder sig av de mekaniska möjligheterna för att skapa en ny form, 

vilket kan verka utelämnande för skådespelaren när han därefter själv kan ”räkna alla 

ögonfransar”, vilka verkar stora som tallbarr via närbilden. 

Varorna kom alltså att systematiseras istället för att upplevas subjektivt och fokuseringen 

läggs på de små detaljerna istället för på helheten. Det är därför Pirandellos framställning av 

skådespelerskan Varia Nestoroffs reaktion när hon ser sig själv på skärmen är ett intressant 

inslag i romanen: ”Hon själv blir bestört och nästan skräckslagen av att på duken se bilden av 

sig själv så förställd och bragd ur fattningen. Hon ser någon som är hon själv, men som hon 

inte känner. Hon skulle inte vilja känna igen sig i den personen, men åtminstone känna 

den.”51 Tekniken har här genom klippteknik och kameravinklar förvrängt bilden av la 

Nestoroff, så att den inte längre motsvarar den uppfattning hon har av sig själv och sitt 

framträdande på inspelningsplatsen. Man kan möjligen hävda att det för henne blir som vid 

Benjamins dialektiska bild, där det förgångna och nutiden möts. Bilden och minnet kommer 

till henne som en chock. Men då detta inte är någon händelse från la Nestoroffs verkliga 

förflutna som flimrar förbi på skärmen utan istället någonting förfalskat, nästan som om det 

vore en dröm, framkallar det känslor av förtvivlan och förvirring. För när hon ser sin egen 

avbild flimra förbi framför ögonen på henne skapas ett medvetande om den egna personen 

som någonting obekant. 

Verkligheten blir förställd och det är detta Adorno invänder mot när han enligt sin realism 

talar om konstens autenticitet och dess sanningshalt, det avbildade på skärmen är inte 

verkligheten utan enbart en illusion av att vara verklighet, vilket även är denna sortens film 

Pirandello själv var emot. Att Benjamin menar på att den dialektiska bilden tar plats i 

människans medvetande som en dröm är även någonting Adorno kritiserade i ett brev riktat 

till denna den andra augusti 1935, då han skriver att: 

 

                                                                                                                                                   
”If an ordinary picture of some men in a rowing boat appears on the screen, the spectator will perhaps merely 
perceive that here is a boat, and nothing further. But if, for example, the camera is suspended high up, so that the 
spectator sees the boat and the men from above, the result is a view very seldom seen in real life. The interest is 
thereby diverted from the subject to the form.” 
50 Pirandello, Kameran går, s. 171-172. 
51 A.a., s. 36.  
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”Varans fetischkaraktär är inte en fråga om [det kollektiva] medvetandet; utan 

den är dialektisk i den eminenta meningen att den producerar medvetande. Detta 

innebär dock att medvetandet eller det undermedvetna inte bara kan skildra det 

som en dröm, men svarar på det i lika hög grad [som på en dröm] med längtan 

och rädsla.”52 

 

Precis som Pirandello skildrar la Nestoroffs reaktion på sitt eget framträdande på skärmen 

(filmen är här den vara vilken innehar fetishkaraktär) menar Adorno att fetischkaraktären hos 

en vara inte skapas av medvetandet utan i en dialektik mellan varan och medvetandet, vilket 

är varför reaktionen på det skådade kan bli så stark även fast det skådade inte är verklighet. 

Dock blir denna känsla av närhet till det skådade så påtaglig just på grund av att det är så 

verklighetstroget. Detta, i samband med de olika scenerna som i slutändan klipps samman till 

en helhet, skapar också en förvirring bland skådespelarna som plötsligt kan utbryta: ”Ursäkta, 

[…] men är jag den äkta mannen eller älskaren?”53  

Som Benjamin skriver gör kameran det möjligt för en ny natur att öppna sig, annat än vad 

som är möjligt för det mänskliga ögat att skåda. Problemet med detta enligt Pirandello är som 

sagt att helheten bryts ner i fragment och inte ens skådespelaren själv håller reda på varken 

sammanhanget eller känner sig nära den person den sedan ser avbildad på skärmen, vilken 

enbart ses som en skugga av subjektet. Detta gäller särskilt de tidiga stumfilmer som är de 

aktuella hos Pirandellos i Kameran går.  

Filmen som ligger mellan det verklighetstrogna fotografiet och den illusionsfyllda teatern 

hamnar helt enkelt på en för svårtydd gräns mellan verkligheten och illusionen. Vad en teater 

kan spela upp på en scen är trots allt en synlig fiktion där vi ser kulisserna som kulisser och 

skådespelarna är skådespelare som spelar sina roller. Publiken har möjlighet att subjektivt 

integrera med både känslor och fysisk närvaro. Filmen däremot är en illusion av att vara 

verklighet.54  

Det är på grund av denna gränstillvaro hos filmen som både Adorno, Pirandello och 

Benjamin har svårt att se filmen som konst. I alla fall som konst som de känner den från 

tidigare, innan den mekaniserade kulturindustrin. Där konsten ännu bar ett sken av skönhet 

istället för att användas som förmedlare av bland annat ett politiskt budskap. Då konsten ännu 
                                                
52 Theodor Adorno, Letters to Benjamin i ”Aesthetics and Politics”, red. Fredric Jameson, (London/New York, 
Verso, 2007), s. 111.  
”The fetish character of the commodity is not a fact of consciousness; rather, it is dialectical, in the eminent 
sense that it produces consciousness.This means, however, that consciousness or unconsciousness cannot simply 
depict it as a dream, but responds to it in equal measure with desire and fear.” 
53 Pirandello, Kameran går, s. 35. 
54 Arnheim, Film as art, s. 26. 
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innefattade ett djup där konstnärens subjektivitet ännu gick att skönja bland färgvalen och 

penseldragen. Adorno utvecklar detta vidare i Estetisk teori och skriver att ”konstverk i själva 

verket avnjuts mindre desto mer man förstår av dem. Snarare var till och med det traditionella 

förhållningssättet till konstverk […] en beundran: att de är så i sig själva och inte för 

betraktaren”.55  

Det är även i samband med denna utveckling inom konsten vi kan ana framträdandet av 

den nu mer och mer förekommande konceptkonsten med bland annat den tidigare nämnda 

Marcel Duchamp som ofta nämnd företrädare. Här har, som tidigare skrevs i teorin, konsten 

blivit tvungen att kliva ut från sitt tidigare platta format som håller sig innanför ramen, till att 

vara till synes vardagliga bruksföremål som i en ny situation och användning omvandlas till 

konst. Om detta är konst eller ej är då någonting som är en ganska omstridd fråga. Men om 

man ska gå efter idén att det skapade, när det inte har någon tydlig och direkt förklaring, åter 

får ett drag av det mystiska och därmed på nytt kan söka återfå sitt konstnärliga värde, är 

konceptkonsten inget annat än konst även om den är okonventionell.  

Om man skådar längre fram i tiden mot nutid finner vi även denna utveckling inom 

scenkonsten i form av nyskapande versioner av klassiska verk, som till exempel baletten 

Svansjön med originalmusik komponerad av Pjotr Tjajkovskij, vilken hade premiär 1877. 

Denna mäktiga uppsättning med kvinnliga ballerinor, och en manlig dansare som den fagre 

prinsen, har under denna tid av industriella förändringar som bidragit till skiftningar i 

uppfattningsförmågan om vad som är gångbart och ej kommit att uppstå i olika skepnader. 

Allt ifrån där svanarna framställdes av skalliga kvinnor som intog scenen med orakade ben i 

en uppsättning av Mats Ek 1987, till att hela uppsättningen bestod av män så som i Matthew 

Bourne version från 1995.56 2010 dök den återigen upp i ny version, denna gång som den 

amerikanska filmatiseringen Black Swan. Dessa är alltså bara några av den mångfald olika 

former denna berättelse ålagt sig för att fortsätta vara tillgänglig på marknaden, samtidigt som 

den söker behålla det konstnärliga värdet.  

I enlighet med detta diskuteras även, innan alla dessa frispråkiga möjligheterna var 

tänkbara, montaget av både Adorno och Benjamin som en möjlighet för filmen att ses som 

konst då den inte följer samma mönster som tidigare utan istället förenar bilder som inte hör 

samman och blir på så vis även svåra att förstå. Alla dessa utsvävningar för att på något vis 
                                                
55 Adorno, Ästhetische theorie, s. 27. 
”Tatsächlich werden Kunstwerke desto weniger genossen, je mehr einer davon versteht. Eher war sogar die 
traditionelle Varhaltensweise zum Kunstwerk, […] eine von Bewunderung: daß sie an sich so sind, nicht für den 
Betrachter.” 
56Anna Ångström, ”Fyra minnesvärda versioner av Svansjön” i Svenska dagbladet, 2011-12-01 
 URL: http://www.svd.se/kultur/fyra-minnesvarda-versioner-av-svansjon_6676018.svd 
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göra det tillgängliga otillgängligt för förståndet och på så vis söka behålla konstens värde 

samtidigt som man vill förnya uttrycket och locka åskådare.  

Pirandello skriver även om detta i sitt verk Om humor (”L´umorismo”; 1908), dock då med 

avseende på begreppet humors funktion i olika länder och i olika tider, samt hur humor och 

sorg hänger samman. Han citerar här en allegorisk saga av Alberto Cantoni där han framhäver 

hur relationen mellan humor och sorg har förändrats sedan antiken där de innehaft sina 

särskilda roller. De har alltid gått att särskilja från varandra men ändå alltid hört samman på 

så vis att de ligger så tätt sammanlänkande och det är lätt hänt att de följer varandra. Vad som 

därefter sker är att dessa båda olikartade känslouttryck blandas samman och enbart skapar 

förvirring och kaos, som han liknar vid att gråta med ena ögat och flörta med det andra.57  

Detta är vad kulturindustrin gör med de olika uttrycken. Den smälter samman dem till ett 

enda för att det ska passa formen vilket leder till att allvaret blir till en lek och konsten enbart 

till för att roa. 

 

2.4 FILMEN – KONST ELLER LEK? 
 
Förutom att hänvisa till filmens särskilda form som är nödvändig för ”engländarnas” 

(publikens) smak vänder sig regissören i Kameran går till ett annat försvar för att på ett 

hövligare vis refusera manuset. Detta gör han genom att förfärat utbryta att det välskrivna 

dramat är alltför raffinerad och deras intelligens för hög för att tillåta det sjunka så lågt som 

till att användas till filmen.58 Han menar att det är så välskrivet att det istället hör hemma på 

en teater och inte inom filmens område.  

Tanken om filmen som lägre stående än teatern och konsten återfinns även i andra 

sektioner i romanen. Bland annat då karaktären Fabrizio Cavalena, som på grund av sin 

svartsjuke hustru ständigt varit tvungen att byta både yrke och arbetsplats, gått från att arbeta 

som framstående läkare till att ”[…]nu när han [återigen på grund av hustrun] inte kan ägna 

sig åt teater, […] har han gett sig på att snickra ihop filmmanus, med stort förakt, oborto 

collo, för att sörja för familjens behov […]”.59  

Även Cavalenas dotter Luisetta kommer att tilldelas en plats inom filmhuset Kosmograph, 

var det mesta av romanen utspelar sig, även fast hon inte har någon tidigare erfarenhet av 

skådespeleri. Trots hänvisandet till den egna bristande kunskapen inom skådespeleriet blir 
                                                
57 Luigi Pirandello, On humor, intro., red. och övers. av Antonio Illiano och Daniel P. Testa, (Chapel Hill, 
University of North Carolina studies in comparative literature, 1974), s. 19.   
58 Pirandello, Kameran går, s. 36. 
59 A.a., s. 73. 



 
 

27 

hon försäkrad av regissören om att det inte krävs någonting. Hon behöver varken stiga upp på 

någon scen eller framträda inför någon publik, inte ens öppna munnen.60 Eftersom det här 

handlar om stumfilmen var det även på detta vis filmskådespeleriet kunde framstå för en 

dramatiker som Pirandello. 

Filmskådespelet sågs på grund av detta inte som något seriöst yrke vad gällde den 

konstnärliga branschen eftersom det inte krävdes att någon djupare tanke och själ lades ner i 

det framförda och skapade. En strid mellan ”högkonst” och ”lågkonst” är någonting som 

länge förekommit och ännu förekommer i viss utsträckning, men Adorno menade ändå att 

dessa båda slogs samman via kulturindustrin och att båda därpå förlorade sig själv i massan. 

Högkonsten, i alla fall för Adorno, innebar att konstnären själv är delaktig i verket, inte 

bara fysiskt med handen som för penseln utan även psykiskt och känslomässigt för att verket 

ska bli till någonting annat än bara en platt bild. Detta är en beskrivning av den syn som var 

vanlig angående hur konst var tvungen att se ut för att kunna tillskrivas ett högre värde än 

bara det ekonomiska, (vilket kan kopplas till den tidigare utsvävningen angående Svansjön).  

Pirandello skriver om denna konstens upphöjning i en passage angående sex porträtt av la 

Nestoroff, vilka pryder det stora vardagsrummet i hennes hem. ”Upphöjelsen av hennes kropp 

till ett underbart liv, i ett ljus som hon inte ens i sina drömmar skulle kunna föreställa sig att 

bli upplyst och uppvärmd av, i en genomskinlig triumferande samklang med naturen 

runtomkring, vars jubel i färgerna hennes ögon säkerligen aldrig hade sett, fanns återgiven i 

det där vardagsrummet sex gånger genom konstens och kärlekens mirakel, på sex dukar av 

Giorgio Mirelli.”61  

Här får vi ta del av hur den allvarliga konsten inte enbart avbildar, utan även överför en 

skönhet på det avbildade samt hur dess aura gör sig till känna i den. Men även hur den kärlek 

som konstnären, Giorgio Mirelli, kände för både denna kvinnans kropp och konstens 

möjlighet att ge den ett sådant vackert uttryck vari han lade hela sin själ, är påtaglig via dessa 

sex målade dukar. Allt detta existerar inte längre, utan finns enbart bevarat innanför ramarna 

på väggarna. ”Där på de sex dukarna fanns den lysande drömmen hos en ung man som inte 

kunde leva i en tid som denna [, han hade tidigare begått självmord]. Och här fanns kvinnan 

som fallit ner från den drömmen, fallit ner från konsten till filmen. Upp alltså med en 

filmkamera att veva! Kommer det att bli ett drama här? Här har vi den kvinnliga 

                                                
60 A.a., s. 74. 
61 A.a., s. 143. 
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huvudpersonen. – Tagning, kameran går!”62 Vad är egentligen skönheten numer om inte den 

äkta känslan till någonting som inte är ett fiktivt drama? 

När det handlar om skönhet skriver Friedrich Schiller att han såg den äkta skönheten ligga 

på en nivå mellan de naturliga drifterna och samhällets regelbestämda former, denna drift 

kallade han lekdriften. ”Människan i sitt fysiska tillstånd lider enbart under naturens makt; 

hon frigör sig från denna makt i och med det estetiska tillståndet, och hon behärskar den i det 

moraliska.”63 För honom tycks det estetiska tillståndet vara det ultimata för människan att 

sträva efter då hon varken behärskas av naturen eller behärskar den, vilket försätter 

människan i ett tillstånd av en delaktighet till dessa båda världar.  

I denna samling brev med titeln Om människans estetiska uppfostran (”Über die 

ästhetische Erziehung des Menschen”; 1801) återfinns just en sammankoppling mellan 

naturen och förnuftet i form av en utvärdering av Kants estetik och en hänvisning till 

moralens naturbehärskning under den franska revolutionen. Dessa tankar är någonting som 

även kan tänkas ha varit nära till hands hos Pirandello som även själv stod mellan den 

konstnärliga närheten till naturen och den mer förnuftsmässiga teknologiseringen med enbart 

grund i ett vinstintresse. Hos Pirandello framträder detta via kameramannens förakt mot de 

falska dramer som ständigt utspelar sig inom filmhuset, både framför men även bakom 

kameran då det inte längre tycks vara någon skillnad mellan verklighet och illusion, allting 

tycks honom som en enda stor lek: 

 

”Man borde förstå att det fantastiska inte kan få någon verklighet, annat än 

genom konsten, och att den verklighet som en apparat kan ge det, dödar det, 

enbart genom det faktum att det är en verklighet som skapats genom en apparat, 

det vill säga av ett medel som avslöjar och bevisar dess fiktion just genom att 

framlägga och presentera det som något verkligt. Men om det är något 

mekaniskt, hur kan det då vara liv, hur kan det vara konst? [---] Scendekoratörer, 

scenarbetare och skådespelare, alla gör de sig min av att bedra den apparat som 

skall ge ett sken av verklighet åt alla deras fiktioner. Vad är jag för dem, jag som 

med stort allvar, genom att dra i veven, oberörd medverkar i deras dumma lek?64 

 

                                                
62 A.a., s. 144. 
63 Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen: in einer Reihe von Briefen, (Stuttgart, 
Verlag Freies Geistesleben, 2009), s. 139.      
”Der Mensch in seinem physischen Zustans erleidet bloß die Macht der Natur; er entledigt sich dieser Macht in 
dem ästhetischen Zustand, und er beherrscht sie in dem moralischen.” 
64 Pirandello, Kameran går, s. 49. 
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Arbetet som utförs med största allvar bidrar enbart till det stora massbedrägeriet som kräver 

att även åskådarna leker med, vilket måste innebära att allting måste vara en lek hur mycket 

de än anstränger sig för att göra leken till allvar. Leken blir i barnen värld till en magisk 

verklighet medan det inom kulturindustrin är precis tvärt om, verkligheten förvandlas till lek. 

Kanske just för att konsumtionen som är det eftersträvade även det skall ses lika lättsamt som 

en lek. Leken ska sedan via det mekaniska återges som en verklighet.  

Men det mekaniska kan som citerat inte vara verklighet, inte vara liv. Inom kulturindustrin 

återfinns ändock denna tvetydighet mellan verklighet och illusion, liv och teknologi, vilken 

även blir märkbar hos Pirandello när Gubbio i romanen omnämner mörkrummet som ”en 

mage, där ett monstruöst, mekaniskt havandeskap håller på att utvecklas och ta form”.65 Den 

starka verklighetsförankringen hos filmen skapar en svårighet att skilja på vad som är en 

avbildad fiktion/lek och en avbildad verklighet. 

Detta står som vi sett i motsats till konsten som behåller sin plats som ren fiktion då den 

inte på samma vis innehar en sådan verklighetsförankring som fotografiet, varifrån filmen har 

sitt ursprung. Samtidigt skapas konsten inte enbart för sin skönhets skull utan även för att 

antingen bilda eller förmedla ett budskap, vilket hör samman med dess tidigare förankring i 

ritualen. När det istället gäller det massproducerade inom kulturindustrin kan även det vara till 

för att bilda, men ”[i]cke desto mindre förblir kulturindustri och underhållningsverksamhet ett 

och detsamma”.66 Allting går ut på att roa, allting är en lek. 

 

2.5 ”KVINNAN OCH TIGERN” – DEN NATURBEHÄRSKANDE MÄNNISKAN 

 
För att försöka sammanfatta den nya tiden kan man säga att den innebar att människan, med 

hjälp av sitt förstånd, sin vetenskap och den stora mängd uppfinningar hon konstruerat, slitit 

sig loss från de tidigare naturliga drifterna som kontrollerat henne. Hon övergick nu till att 

istället behärska naturen och även sortera den i kontrollerbara rutor, i likhet med arbetet på 

fabriken. Men är det verkligen möjligt för mänskligheten att helt och hållet frigöra sig från 

sina drifter och enbart låta förnuftet råda?  

Människan omger sig med ting för att låta dem utgöra ett sken av vad de själva vill visa 

utåt och vad samhället kräver av dem. ”Hem som gjorts för andra med tanke på den roll vi vill 

spela i samhället; hem för det yttre skenet, där möblerna runtom till och med kan få oss att 

skämmas, om vi av en händelse något ögonblick skulle överraska oss i en klädsel eller ett 
                                                
65 A.a., s. 47. 
66 Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, s. 153. 
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uppträdande som inte passar till detta yttre sken och som ligger utanför den roll vi måste 

spela.”67 Dessa ting är bara yta och innehar inga minnen eller känslor; vilket ställs mot det 

lilla huset på landet som i Kameran går hör samman med en historia från det förflutna som 

genom en rad händelser knyts samman med nutiden.  

Även detta kan ses som en möjlig liknelse till den dialektiska bild Benjamin talade om, 

samtidigt som det än mer vittnar om ett drag av romantik hos Pirandello, där känslorna sattes i 

fokus och tanken var vanlig att andar från det förflutna ständigt finns närvarande bland oss. 

Det är heller inte alltför osannolikt att finna romantiska drag hos honom, för även fast 

romantiken inte slog så hårt i Italien och att den på de flesta håll i Europa ebbade ut omkring 

1830 var dess efterverkningar betydande under hela 1800-talet.68 Vilket innebär att det inte 

vore helt otroligt att Pirandello tagit inspiration av denna romantiska idéströmning eftersom 

han föddes 1867. Dessa romantiska drag märks i passager som då Pirandello låter 

kameramannen Serafino Gubbio beskriva det gamla huset och dess omgivning ur sitt minne, 

vilket allt som oftast blir en skönmålande bild av det som varit:  

 

”Ljuva hem på landet fyllt av den obeskrivliga doften av urgamla familjeminnen, 

farmorns och farfarns hus, där alla de gammaldags möblerna, besjälade som de 

var av dessa minnen, inte längre var döda föremål utan nästan en oskiljaktig del 

av dem som bodde där, ty genom dessa möbler vidrörde och förnam de den kära, 

lugna, säkra verkligheten i sin tillvaro. I dessa rum ruvade verkligen en särskild 

andedräkt, som jag ännu tycker mig känna medan jag skriver: det gamla livets 

andedräkt, som hade skänkt en doft åt alla de saker som fanns bevarade där.”69  

 

Begreppet andedräkt är även det, liksom ”kameran går”, ständigt återkommande genom 

romanen och ger en känsla av denna hänvisning till det naturliga som lever vidare i samhället 

och som människan aldrig kan göra sig helt fri från. I det italienska originalet av Kameran 

går70 står, istället för andedräkt, det italienska ordet ”alito” vilket vid en översättning till 

svenska betyder just andedräkt. ”Alito” används i italienskan ibland även i sammanhang där 

ordet mer kan betyda vindpust eller ”fläkt”. Genom att istället se till denna innebörd av ordet  

går att nå en bättre förståelse av betydelsen i detta sammanhang, vilket skulle vara att det som 

ruvar i rummen och tingen mer är en fläkt från det förflutna än en doft av gammal andedräkt.  

                                                
67 Pirandello, Kameran går, s. 142. 
68 Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, Möklinta, Gidlunds förlag, 1983, s. 55. 
69 A.a., s. 23.  
70 Luigi Pirandello, Si gira…, Fratelli Treves, Milano, 1916, s. 31. 
http://www.archive.org/stream/sigiraromanzo00pirauoft#page/n4/mode/1up  
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Men för att behålla fokus vid teorin kan det även liknas vid den aura som både Benjamin 

och Adorno ansåg fanns inneboende i konsten, vilken även var det som gav konsten sitt värde. 

Kanske är det även möjligt att likna det vid ett sentimentalt värde som en människa fäster vid 

olika ting som hör till deras förflutna. När det gäller konsten är det däremot inte direkt på tal 

om ett sentimental värde i den bemärkelsen, men ändå ett värde på så vis att det har en 

historia som spelar in på verket självt.  

Tingen och därmed även konsten blir till någonting enbart i den mån människan känner en 

närhet till dem vilket gör dem till vad de är. Det är alltså upplevelsen av det skådade som 

skapar ett värde. Pirandello benämner dock detta tillstånd av upplevelse genom känslor både 

som en sjukdom och ett överflöd. För att tolka vidare på denna benämning av 

känslomässighet som överflödig, visar det att det som egentligen anses som överflödigt i 

romanen är just subjektiviteten och möjligheten att tänka själv, vilket på sätt och vis 

kännetecknar teknologiseringen och kulturindustrin. Ett exempel på detta är då Gubbio, vilket 

även tidigare nämnts, ser sig sköta sin roll som kameraman så bra just på grund av att han 

skalat av sig allt detta överflödiga för att kunna dra på sig sin mask av oberördhet.  

Även i kapitlet om de sex dukarna med porträtt på Varia Nestoroff som finns omnämnda 

under kapitlet ”Filmen – konst eller lek?” återfinns denna koppling till naturen och det 

naturbehärskande. La Nestoroff lever i denna roll som skådespelerska och det är även detta 

sken av framgång hon vill visa upp genom sitt hem och sina möbler som omtalas i början av 

detta kapitel. Men dessa sex målade dukar får la Nestoroff att skämmas när hon ser att 

kameramannen Gubbio skådar dem, eftersom han vet allting om hennes förflutna och även är 

medveten om hur mycket dessa tavlor skulle berätta om de kunde tala. Dessa konstverk, där 

inte bara ljuset och färgerna berättar sin historia utan även konstnärens subjekt är närvarande i 

det avbildade. Där kärlek till både henne och konsten är så påtaglig att det om möjligt kan 

sägas att konstverket på detta vis faktiskt kan tala till sin åskådare. 

För att hålla oss kvar vid la Nestoroff (försteskådespelerskan och femme fatale för hela 

filmhuset Kosmograph), och samtidigt gräva oss ännu djupare ner i skillnaden mellan naturen 

och det naturbehärskade samhället, kommer fokus läggas på den film som under romanens 

gång planeras och genomförs: Kvinnan och tigern. Denna film och allting som i romanen 

kretsar kring den ger ett starkt uttryck för den nämnda naturbehärskningen.  

I Upplysningens dialektik återfinns ett särskilt citat angående denna lek som filmarbetarna 

ger sig in i när de söker göra leken till verklighet. Där går att läsa att ”[d]et tvång som utgår 

från detta tekniskt betingade idiom, som stjärnor och direktörer måste frambringa som om det 

vore natur på det att hela nationen ska göra det till sitt, beror av nyanser så fina att de i 
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subtilitet nära nog kan mäta sig med avantgardekonstverkets uttrycksmedel, som i motsats till 

det förra står i sanningens tjänst”.71 För att lyckas med detta bedrägeri av att vara verklighet 

tar de till alla möjliga medel även om det innebär en total omvandlig av verkligheten i sig.  

Det är för att förmedla detta som filmatiseringen av Kvinnan och tigern i romanen kommer 

in som ett viktigt moment i denna uppsats. I romanen återfinns alltså en tiger, vilken köpts 

upp av filmhuset Kosmograph från ett zoo just för den sakens skull att den ska delta i en scen 

under en filminspelning enbart för att där kunna dödas av en fiktiv jägare, i en fiktiv djungel. 

Men döden är, som Pirandello uttrycker det i romanen, ändock en verklig död. Detta ger för 

oss ett tydligt exempel på hur kulturindustrin blandar samman fiktion och verklighet, för att 

just skapa en fiktiv verklighet som för bara några sekunder ska fungera för att roa och 

fascinera massan av åskådare.  

Detta stumma djur som i sin tystnad tycks tala mer till Gubbio via de känslor som uppstår i 

honom när han ser den inlåst i sin bur, än människan tycks göra med sina ord av falskt sken. 

Pirandello låter i romanen Gubbio uttrycka sig angående denna åsyn av tigern i buren då 

denne skriver i sin dagbok: ”Vem som än betraktar dig på nära håll njuter av buren som håller 

dig fången och som hos honom också hejdar den grymma instinkt som åsynen av dig 

oemotståndligt väcker till liv i hans blod.”72 Det är inte enbart den yttre naturen människan 

kommer att behärska i och med tekniken och förnuftets företräde utan även den egna inre 

natur som Adorno är benägen om att hänvisa till.  

I och med att människan även trycker undan sin inre natur i form av drifter och känslor, blir 

hon enbart ett tomt skal med en mask av oberördhet. Pirandello tycks även han vara tydligt 

medveten om denna naturens fångenskap i den konstruerade verklighet som växer fram 

genom tekniken. Han låter därmed tigern i buren få representera denna både ledsamma och 

grymma bortträngning av både den yttre och inre naturen. Tigern som enbart lever för att 

därefter sluta sina sista andetag på en skärm som ska flimra förbi och därefter glömmas utan 

att ens lämna några avtryck i åskådarnas sinnen. 

Samtidigt visar Pirandello på en strävan hos människan att i denna nya tid återfå sin del av 

de överflödiga känslorna när han låter ”mannen med fiolen”, som nämndes i kapitlet  ”En 

hand som drar veven”, spela en serenad för tigern. Mannen som förlorat allt hopp om konsten 

vänder sig för sin sista serenad åter mot naturen, kanske för att detta är det enda han känner 

ännu är äkta i den nya världen. För att här åter se till Adorno som menar att konsten har 

möjlighet att förmedla naturens talan, kan det anses att Pirandello låter serenaden till tigern 

                                                
71 Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, s. 146. 
72 Pirandello, Kameran  går, s. 52. 
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representera denna konstens koppling till naturen, då serenaden kan ses som en möjlighet för 

tigerns (naturens) talan att förmedlas via fiolmusiken, vilken får alla att brista ut i gråt. För 

denna mannens fiolmusik tillhör ännu den gamla tiden där reflektion mellan subjektet och 

musiken fortfarande var en möjlighet, vilken det inte längre finns utrymme för i den populära, 

massproducerade musiken.  

Vi skulle kunna se det som att åskådaren, via musiken, känner ett medlidande med tigern 

och dennes öde. Det medlidande som om och om igen nämns i romanen, oftast i negativ 

bemärkelse som en svaghet eller en börda, är även det en del av synen på kulturen som kom 

att höra samman med kulturindustrin och moderniteten där ”medlidandets fiender inte ville 

sätta likhetstecken mellan människa och olycka”.73 Men genom att här via konsten göra 

uttryck för detta medlidande får han med ens alla att brista ut i både tårar och skratt. Den äkta 

konsten rör om bland människornas känslor och får dem att inse att de är mänskliga, om det 

så enbart består i några få minuter.  

För i och med kulturindustrin omvandlas de sociala relationerna mellan subjekt istället till 

relationer mellan ting, i enlighet med Adornos teori kring reifikation. Och ”[d]esto mer 

sociala relationer blir abstraherade och objektifierade, desto mer måste människorna försäkra 

sig om att de ännu äger kapaciteten för känslor och sinnesrörelser. Härdade av vardagslivets 

otaliga chocker, rörs vi till tårar av en sentimental melodi som försäkrar oss om att vi ännu 

besitter vår mänsklighet.”74 Problemet med detta som författaren av citatet, Shane Gunster, 

pekar på med hänvisning till Adorno, är att dessa känslor som uppstår vid en upplevelse av 

konsten i dess helhet tycks vara samma som människan tror sig uppleva vid den 

kulturindustriella underhållningen. Detta är för att kulturindustrin tar fasta på delarna av alla 

de konstnärliga uttrycken som väcker dessa mänskliga känslor, och för dem därefter samman 

till ett enhetligt uttryck vilket därmed lurar åskådaren att tro att dessa är de sanna, naturliga 

känslorna som väcks inom dem. 75  Detta är ett grundligt massbedrägeri för att låta 

människorna kunna slappna av efter en dags arbete vid de rullande banden.  

”Mannen med fiolen” dör efter serenaden då han utspelat det sista av vad för honom var 

allvarlig och äkta konst, och i likhet med den konstnär som målat de sex dukarna av Varia 

Nestoroff kunde han inte längre leva i denna nya och konstruerade värld. För allting fortsätter, 

det rullar på i samma takt som vanligt efter detta som om ingenting hade hänt, som om 
                                                
73 Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, s. 120.  
74 Gunster, Capitalizing on culture, s. 30. 
”The more that human social relations are abstracted and reified, the more people must be assured of their 
continued capacity for feeling and emotion. Hardened against the innumerable shocks of everyday life, we are 
moved to tears by a sentimental melody that reassures us that we still have our humanity.” 
75 Ibid. 
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ingenting hade någon betydelse. Tigern dör, tillsammans med den fingerade jägaren som ska 

skjuta den. Innan sin död skjuter dock jägaren la Nestoroff istället för tigern, eftersom det i 

hans ögon är hon som är den verkliga besten som rivit sönder inte bara hans hjärta, men även 

rubbat hans förstånd. Den fingerade verklighetens drama flöt på så vis tillslut helt samman 

med de dramer som utspelade sig bakom scenen i den faktiska verkligheten och gick inte 

längre att skilja från varandra, vilket hör samman med varför både Adorno och Pirandello 

ansåg filmen enbart vara en imitation av verkligheten. 

Mitt i denna röra finner man Gubbio, kameramannen med masken av oberördhet, som 

fortsätter dra sin vev och tjäna maskinen ända tills någon drar honom från platsen. På grund 

av chocken blir han stum, men förlorar inte bara sin röst utan allt detta överflödiga han anser 

stå i vägen för honom för att tjäna maskinen och vara en bra kameraman. Han förlorar sig 

själv så som subjekt och blir till sitt tilltalsnamn ”kameran går” och ”[v]erket slutar i en 

tystnad markerad av det hörbara tickandet från hans maskin som fortfarande går efter att hans 

dagbok har slutat ’skildra sin egen frånvaro’ – ett paradoxalt och skrämmande uttryck för 

alienation som Pirandello kom att utforska om och om igen.”76  

 

3. DISKUSSION OCH AVSLUTNING 
 
Eftersom det är känt att Kameran går skrevs i syfte att låta en framställning av filmvärlden 

representera hela den framväxande kulturindustrin är det även givande att analysera många av 

de dramer och karaktärer i romanen som just uttryck för Pirandellos egen syn på tekniken. 

Genom att applicera teorierna från både Adorno och Benjamin som det gjorts i analysen, har 

även kopplingen till de idéer som florerade under 1900-talet angående det mekaniska och 

massproducerade kunnat görats ännu tydligare. 

För att utgå från analysen ovan tycks romanen även vara en exemplarisk redogörelse för de 

känslor som uppstod i samband med kulturindustrins uppkomst där framstegsdrömmen 

upptog en stor del av samhället, medan de flesta människor ändå i någon mån sörjde denna 

förlust av naturnärhet som den nya tiden innebar. Bara den inburade tigern i sig är en tydlig 

representation för naturbehärskningen i det fiktiva och rationellt samordnade samhället, där 

allting enbart drivs av maskiner och lämnar människan tom och stum.  

                                                
76 Davinci Nichols och O´Keefe Bazzoni, Pirandello and Film, s. 13. 
”The work ends in a silence marked by the audiable ticking of his machine, still operating after his notebooks 
have stopped ”portraying his own absence” – a paradoxical and frightening expression of alienation that 
Pirandello was to explore again and again.” 
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Stumheten och namnlösheten är tillsynes en viktig faktor hos Pirandello när han talar om 

människans alienation. Vilket tydligt låter oss skönja att han ansåg att kulturindustrin bidrar 

till att subjektiviteten ses som oviktigt i det samhälle där allting enbart är till för att rulla 

vidare på marknaden, roa och sälja. Till exempel låter han kameramannen Gubbio 

representera detta via sitt fruktansvärda öde där han går från att vara ett känsligt subjekt, utan 

varken hem eller övriga ytliga tillhörigheter, till att bli kameraman, då han tjänar bra men 

förlora sin subjektivitet för att enbart bli en del av kameran. Detta likställs även med en 

förlust av värdet hos konsten i det moderna samhället eftersom värdet inte framställs som 

inneboende i konsten själv utan som den subjektiva upplevelsen av konsten, vilken inte längre 

blir möjlig då människan objektifieras och produkterna massproduceras. 

Genom att hänvisa till det grundläggande problemet i uppsatsens, vilket är att den 

ekonomiska marknaden i dagsläget styr den kulturella världen både yrkesmässigt och 

värdemässigt, vilket det inledande uttalandet av SN är ett tydligt exempel på, är det alltså 

möjligt att via Pirandellos roman se dessa tendenser till en ekonomiskt styrd kultur redan i 

början av 1900-talet. Den kan ses som en försmak av den teaterns och konstens kris som kom 

att följa av den ständigt utvecklade mekaniseringen.  

Vad gäller formens funktion hos konsten, vilken diskuteras i analysen över lag men särskilt 

i kapitlet ”När konsten förändrade sin form och blev en fetischvara”, är det tydligt att den på 

grund av kulturindustrin kom att styras enbart av ett kapitalistiskt tankesätt där efterfrågan 

och vinstintresse var några av de viktigaste begreppen inom produktionen. Att Karl Marx´ 

protester mot kapitalismen, i form av vad vi benämner marxism, kom att sprida dessa tankar i 

Tyskland där både Benjamin och Adorno var verksamma ger en självklar förklaring till vilka 

idéer de bygger sina egna teorier på. Särskilt tydligt är detta eftersom marxistiska begrepp 

som reifikation och varufetischism även är vanligt förekommande, särskilt hos Adorno. Men 

för Pirandellos del är detta inte en lika självklar koppling, även om marxismen fick en tydlig 

spridning genom Europa, i ett Italien där istället fascismen rådde. Men det går att ana att detta 

rent allmänt var en tid där marknaden tycktes ta allt större plats i samhället och den 

ekonomiska framgången ansågs viktigare än den mänskliga subjektiviteten, vilket även blir 

tydligt i Pirandellos skildring av konsten och filmen.  

För att förtydliga denna koppling mellan den ekonomiska faktorn i samhället och konstens 

värde visar Pirandello att konsten, vilken tyckts allvarlig och betydelsefull, förvandlats till 

enbart en lek där fiktionen försöker vara verklighet och på så vis reducerar hela betydelsen 

med den tidigare konstens värde. Här hänvisas till det värde av lärdom som anses finnas i den 

allvarliga konsten, som i dagens samhälle inte ses som lika betydelsefulla för det samhälleliga 
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systemets funktion som till exempel de mer mekaniska konstruktionerna. Detta är även varför 

dagens konstnärer ständigt får förändra det uttryck de väljer för konstframställningen för att 

de ens ska kunna nå ut till och intressera den moderna publiken, vilket de olika 

framställningarna av Svansjön vittnar om. För når den inte ut till publiken, får de inga intäkter 

och kan därmed inte överleva.  

 

Pirandellos roman Kameran går ger alltså ett tydligt uttryck för både filmen och 

kulturindustrins påverkan på samhället, konsten och kulturen under 1900-talet. Den lägger 

särskild vikt vid människans förlust av sin subjektivitet när den ställer sig i maskinens tjänst, 

vilket verkar oundvikligt i det nya samhället där framgångsdrömmen råder. Människan kom 

alltså att tillsammans med konsten förlora sin subjektivitet, sin aura, och bli till ett objekt 

bland andra varor. Då han även låter tigern gestaltas tydligt som inburad i denna fiktiva 

verklighet kan detta ses som både hans syn på den mekaniserade naturbehärskningen, 

samtidigt som det även ger en bild av det egna fängslandet av de mänskliga känslorna och 

drifterna i en värld där dessa inte anses passande. Detta nya samhälle där känslor inte längre 

får plats bland förnuftet och uppfinningarna.  

Därtill framgår, som innan nämndes, att de idéer om kulturindustrin som tydligt framställs  

i Kameran går både kan härledas till både marxismen och den fascism och kapitalism som 

stod i kontrast till varandra i 1900-talets Europa. Men även till det samhälle som människan i 

dagens Europa lever i, eftersom dessa idéer som då bredde ut sig kom att leva vidare och 

bygga upp dagens samhälle med dess industrier och mekaniska och strukturerade 

samhällssystem. Ett samhälle där konsten ses mer som lek och underhållning än ett medel för 

bildning, så som den tidigare varit, eftersom både högkonst och lågkonst fallit samman till ett. 

Men det är ändock svårt att konkret fastställa Pirandellos ställning i denna debatt som är så 

tydlig i hans roman eftersom förakt och förtjusning går hand i hand. Troligtvis var det även så 

att Pirandello själv stod just mitt emellan att förtjusas av och förakta det nya mekaniska 

uttrycket, eftersom den försvagade teaterns och konstens ställning samtidigt som det gav nya 

möjligheter för honom att sprida sina dramer i världen. För att åter vända sig mer mot det 

större sammanhanget ska nämnas att denna känsla av ambivalens troligtvis var vanligt 

förekommande bland många av samhällets medborgare såväl då som nu. 

Det är inte så att jag via denna uppsats vill förorda en konservatism inom konsten som 

särskilt Adorno eftersträvade, utan vad jag istället vill få fram är vikten av att se kulturens och 

konstens särskilda värde. Ett värde som går bortom det ekonomiska och betyder så mycket 

mer för förståelsen av människorna och samhället än det anseende som det ges i dagsläget 
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vittnar om. Både konst och kultur som upplevelse samt utbildningar inom humaniora- och 

konstämnen anser jag därmed som en viktig del i det i övrigt industrialiserade samhället för 

att människan ska kunna behålla en human blick över samhället och sina egna handlingar, 

samt att de bidrar med att utveckla den egna förmågan till att analysera och värdera sin 

omgivning. Via analysen av Kameran går har det nu ännu mer förtydligats att dessa idéer 

kring kulturens värde i motsättning till det ekonomiska värdet inte enbart är uppkomna i 

modern tid, utan ambivalensen att förena känslor och rationalitet har tydligt förekommit ända 

sedan början av 1900-talet, och troligtvis även tidigare än så. 

För att få en mer övergripande förståelse om 1900-talets tankarna kring detta i förhållande 

till nutiden hade jag varit tvungen att bredda min utgångspunkt från att enbart analysera 

Kameran går till att mer ingående studera fler av Pirandellos verk. Men det vore även 

givande att söka sig vidare till andra verksamma inom den kulturella sfären under denna tid, 

för att söka finna liknande eller motsättande idéer kring denna tematik. 
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