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Abstract 

In September 2015, Argentinean artist Adrían Villar Rojas opened the exhibition Two suns 

at the Marian Goodman Gallery in New York. Featuring in the exhibition was a clay statue 

which resembled Michelangelo’s David albeit lying down and with some slight modifications 

to its pose and facial features for example. This paper aims to explore the possible link 

between the clay statue featured in Two suns and the David in relation to the term simulacra 

through a poststructuralist reading of Plato, Gilles Deleuze and Jean Baudrillard. By 

deconstructing the work of art and the theoretical material together both the effects and inner 

workings of the simulacra in Two suns as well as the constant changing meaning of symbols 

become mapped out. 
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”Utan att göra motstånd underkastade hon sig den sällsamma 

förvandlingen. En tuva starrgräs blev du Solange” 

 

 Willy Kyrklund 

 

”Pierre Menard did not want to compose another Quixote, […] he 

wanted to compose the Quixote”  

 

Jorge Luis Borges 

 

”Thus, to understand an item in context is to view it together with 

the surrounding words or circumstances, and to understand it out of 

context is accordingly to neglect these surrounding words or 

circumstances” 

 

Claes Entzenberg 
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Del 1  

Inledning 

Den nionde september 2015 öppnade den Argentinska konstnären Adrían Villar Rojas’ 

utställning Two Suns på ”Marian Goodman Gallery” i New York. Gallerirummets väggar var 

täckta med draperier som i varsin ände av rummet var lätt dragna åt sidan och släppte in det 

naturliga ljuset. Skribenten och utställaren Jens Hoffmann beskriver rummet i tidskriften 

Artforum International:  

The entire gallery was dark, and our eyes had to adjust when we entered from the bright elevator. The 

floor was covered with cast-concrete tiles of various colors (mostly gray and brown), which contained 

within them a diverse range of discarded objects such as coins, pieces of plastic bags, and even an old 

iPod.
1
   

Golvet för Hoffmanns tankar till en värld hundra miljoner år in i framtiden där vår tids 

förbrukningsvaror blivit till fossiler för en ny civilisation att upptäcka. Han liknar det även vid 

en övergiven teaterscen där den sista föreställningen spelats och ridån gått ner för 

längesedan.
2
  

 

Gallerirummet är uppdelat i två kammare mellan vilka en smal korridor löper. När besökare 

går igenom korridoren skymtas en fot som tillsynes svävar i luften. Foten tillhör en staty som 

Hoffman väljer att kalla ”Michelangelo’s David-not the David from Florence, but a prone 

David, lying on his side with his eyes closed.”
3
 Denna icke-David är en skulptur i obränd lera 

som krackelerar medan utställningen fortgår. Statyn ska uppenbart likna Michelangelos David 

men skiljer sig i mer än bara materialet; själva posen är vriden så att den inte bara är en 

stående staty som någon har lagt ner utan den liknar mer en staty som lagt sig ner. Villar 

Rojas’ statys ansikte har grövre detaljer än sin föregångare i slät marmor och tillsynes slutna 

ögon.
4
 Statyns högra ben är vridet som för att täcka könet, vilket framstår som undanstoppat 

mellan benen. Det som i Michelangelos staty har identifierats som Davids slunga, vilken 

statyn håller i sin kupade högerhand är i Villar Rojas’ staty frånvarande. Den liggande icke-

David i Two suns är inte någon kopia av Michelangelos David, inte en trogen kopia i varje 

fall, utan snarare en kopia som saknar original – ett simulacrum.  

                                                           
1
 Jens Hoffmann, ”Adrián Villar Rojas: Marian Goodman Gallery” ur Artforum International, 2016 vol. 54 nr. 5, 

s. 242. 
2
 Hoffmann, 2016. 

3
 Hoffmann, 2016.  

4
 Jmfr. Bild 2 och 4 i bildlistan. 
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Mitt intresse för Adrián Villar Rojas väcktes när jag besökte hans utställning Fantasma på 

moderna museet i Stockholm i september 2015. Där möttes besökarna av en levande 

installation som genomgick en metamorfos. Det organiska materialet i konstverket 

förmultnade och förföll med tiden, vilka med de vardagsobjekt såsom plastbestick och 

gymnastiskskor som också ingick i verket skapade en förnimmelse av en ruin av vår tid, 

sporrade mig att diskutera utställningen i min B-uppsats.
5
 Den konstanta förändringen av 

konstverket och materialens förfall är ett återkommande tema i Villar Rojas’ konst. I 

Fantasma möter vi det i form av det organiska materialet, i My family dead
6
 (2009) liksom i 

Two suns tar det sitt uttryck i form av obränd lera som spricker och förvittras. Two suns är 

inte heller första gången Villar Rojas använt sig av Michelangelos David. I sin utställning 

What fire has brought me (2008) förvandlade han galleriet ”Ruth Benzacar Galeria De Artes” 

källare till en arkeologisk utgrävning av sina egna lerföremål, däribland en David. 

Syfte, frågeställningar, material och avgränsningar 

I föreliggande uppsats kommer fokus vara avgränsat till Davidstatyn i Two suns. Uppsatsens 

syfte är att undersöka statyns vara – dess eventuella relation till Michelangelos David men 

även dess existens som simulacrum i en teoretisk kontext. Samt att besvara frågorna: Vad 

representerar statyn i Villar Rojas’ installation och i förlängningen: vad säger utställningen till 

betraktaren?  

Forskningsöversikt 

Villar Rojas’ konstnärskap har tidigare inte varit föremål för vetenskaplig forskning. Däremot 

finns det publikationer som rör hans verk så som intervjuer, utställningskataloger och kritik.
7
 

 

Mycket av forskningen som gjorts kring David har kommit att handla om statyns placering, 

proveniens och rent materiella aspekter som marmorns ursprung. Framstående verk är 

Susanna Braccis Exploring David: diagnostic tests and state of conservation (2004) och 

Donato Attanasio, Rosario Platania och Paolo Rocchis The marble of the David of 

Michelangelo: A multi-method analysis of provenance (2005). I kapitlet ”The David” ur 

                                                           
5
 Erik Sandberg, Samtidens Ruin – En Tematisk Analys av Adrían Villar Rojas Fantasma, B-uppsats, Uppsala 

universitet, Konstvetenskapliga institutionen, 2016. 
6
 Konstverket bestod av en enorm val i obränd lera som låg och förföll i Patagoniens skogar. 

7
 Se t.ex. Hoffman, 2016, Robert Preece, ”A Conversation with Adrían Villar Rojas: Kneading the World From 

Scratch” ur International Sculpture, 2016 vol. 35 nr. 5, s. 22-29, UR Samtiden – Stockholm Literature 2015, 

Adrian Villar Rojas + Daniel Sjölin (http://urskola.se/Produkter/192516-UR-Samtiden-Stockholm-Literature-

2015-Adrian-Villar-Rojas-Daniel-Sjolin).  

http://urskola.se/Produkter/192516-UR-Samtiden-Stockholm-Literature-2015-Adrian-Villar-Rojas-Daniel-Sjolin
http://urskola.se/Produkter/192516-UR-Samtiden-Stockholm-Literature-2015-Adrian-Villar-Rojas-Daniel-Sjolin
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Marco Burgellinis bok Michelangelo (2008) åkallas Vasaris ord om hur David är en symbol 

för Florens frihet. Den unga David med slunga i hand som precis försvarat sitt folk skall nu 

styra med rättvisa.
8
 Irving Lavin är inne på samma linje i sin essä ”David’s sling and 

Michelangelo’s Bow: A Sign of Freedom” ur boken Past-Present: Essays on Historicism in 

art from Donatello to Picasso (1993) men menar även att statyns motiv är en allegori för hur 

konstnären själv överkommit stora Goliat-lika hinder.
9
 I professorn i konstvetenskap John T. 

Paolettis bok: Michelangelo’s David Florentine History and Civic Identity (2015) ges läsaren 

nya perspektiv gällande både tolkningar av och historiska dokument rörande Michelangelos 

David. Här ges läsaren en extensiv utläggning av verkets historia och levnad samt nya 

tolkningar av dess identitet och politiska innebörd för staden Florens. För att kunna analysera 

Villar Rojas’ David i förhållande till Michelangelos tar jag hjälp utav Paoletti. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Jag kommer att använda mig av ett poststrukturalistiskt och dekonstruktivistiskt 

tillvägagångssätt för att närma mig både verk och teori. Poststrukturalismen föddes ur 

strukturalismen som i sin tur har sitt ursprung i 1950-talets Frankrike där teoretiker inom olika 

fält började anpassa Ferdinand de Saussures lingvistiska modell. Saussure menade att språk är 

ett nätverk av strukturer som kan studeras om de bryts ned i sina minsta beståndsdelar. Likaså 

menar strukturalisterna att kulturfenomen är uppbyggda utav strukturer som kan brytas ned 

och studeras.
10

 Poststrukturalismen å andra sidan att strukturerna inte är någon evig sanning 

som väntar på att bli upptäckt utan snarare något som konstrueras för att kunna tolka världen. 

Innebörd eller mening är mer flytande för poststrukturalismen än strukturalismen då 

förhållandet mellan tecken och det avtecknade är i ständig rörelse.
11

 Dekonstruktivismen 

myntades som begrepp av den fransk-algeriske filosofen Jacques Derrida och ämnar beskriva 

en teoretisk metod för att utforska hur kunskap och mening är konstruerat. Viktigt för 

Derridas tänkande är att språk inte bara uttrycker mening utan det uttrycker simultant både 

mening och avsaknaden av mening.
12

 

Ett centralt begrepp i uppsatsen kommer att vara simulacrum. Begreppet har sitt ursprung i 

Platons dialoger som phantasm eller fantasibild, en avbild som inte förhåller sig till något 

                                                           
8
 Marco Burgellini, Michelangelo, Roundhouse, Brighton, 2008, s. 48.  

9
 Irving Lavin,”David’s Sling and Michelangelo’s Bow: A Sign of Freedom” ur Past-Present: Essays on 

Historicism in Art from Donatello to Picasso, University of California Press, Oakland, 1993, s. 113. 
10

 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, Laurence King Publishing, London, 2015, s. 126. 
11

 D’Alleva, 2015, s. 131. 
12

 D’Alleva, 2015, s. 137. 
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original. Det blir därför naturligt att analysen har sin startpunkt i platonismen. Som 

grundläggande introduktion till begreppet och varifrån jag hämtar mycket av min definition 

av det har jag använt konstvetaren Michael Camilles text ”Simulacrum” ur Critical Terms for 

Art History (2003). Mitt huvudsakliga teoretiska material kommer däremot att bestå av den 

franska filosofen Gilles Deleuzes essä ”The Simulacrum and Ancient Philosophy” hämtad ur 

The Logic of Sense (1990) där Deleuze diskuterar både platonism och simulacra. Texten är 

både en poststrukturalistisk läsning av Platon och en introduktion till det deleuziska 

tänkandet. Han ämnar inte bara angripa den platonska representationens konstsyn utan hela 

platonismens grundläggande tankemodell.  I sin bok Simulacra and Simulation (1994) 

behandlar Jean Baudrillard simulacrums förhållande till det reella och framförallt 

simulationen av det reella. Baudrillards huvudtes är att det reella har ersatts av tecknens 

simulering av det reella. 

För att nå en fulländad poststrukturalistisk förståelse anser jag att även teorin kommer behöva 

dekonstrueras. I min analys kommer jag därmed att försöka nedmontera teoretisk text och 

konstverk i symbios med varandra. Det vill säga teorin kommer alltid vara närvarande när jag 

försöker dekonstruera verket och vice versa. Jag kommer att föra ett dialogliknande utbyte 

mellan de isärplockade beståndsdelarna för att visa verkets verkningar inom den teoretiska 

kontexten jag ställer det i. Detta tillvägagångssätt har dubbel verkan då läsningen av teorin 

bidrar lika mycket till förståelsen av verket som analysen av verket bidrar till förståelsen av 

teorin.  

Disposition 

Jag har som ambition att spegla uppsatsens metod i dess disposition. Uppsatsens andra del 

kommer därmed vara uppbyggd av tre faser som i sin tur består av kortare serier där ett utsnitt 

av de teoretiska texterna behandlas i relation till konstverket snarare än att behandla varje 

teori i sin helhet var för sig. Tanken är att genom nedmontering i mindre beståndsdelar kunna 

belysa hur de strukturer som verkar inom texterna och konstverket uttrycker mening. I 

uppsatsens avslutande del kommer dessa byggklossar till sist att monteras ihop igen för att 

kunna ge en sammanfattande helhet. 
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Del 2  

Inledning 

Följande kapitel kommer att innehålla en kortare beskrivning av verket ifråga följt av 

uppsatsens huvudsakliga innehåll: analysen vilken kommer vara indelad i tre faser. I varje fas 

speglas en uppfattning om simulacra som tillsammans med verket dekonstrueras. Den första 

fasen behandlar upprättandet av skillnad, platonism och förhållandet mellan olika typer av 

avbilder. Nästa diskuterar simulacras mångfald och ständiga rörelse i förening med ett 

Deleuziskt tänkande. I den sista fasen ställer jag upp, utifrån Baudrillard, simulacra som 

simulation och hyperverklighet.  

Two suns 

Installationen Two suns tar upp ett helt utställningsrum vilket är inramat av draperier längs 

väggarna. Rummet är indelat i två kammare vilka avskiljs med en korridor i rummets mitt. 

Golvet är av betong i olika gråtoner, brunt och vitt, i vilket det finns ingjutna ting så som 

plastpåsar, tillplattade läskburkar och dylikt. Utställningen saknar helt artificiell belysning, 

istället är draperierna på rummets norra och södra väggar öppna och släpper in naturligt ljus. I 

den bortersta kammaren ligger Davidstatyn på två betongfundament. Statyn skiljer sig som 

tidigare nämnt ifrån Michelangelos David i material och utförande. Marmorn är här utbytt 

mot obränd lera. Istället för en stående staty finner vi här en liggande och dess pose har 

anpassats därefter. 

 
Bild 1 Adrían Villar Rojas, Two Suns Foto: Marian Goodman Gallery 
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1. Upprättande av skillnad 

En betydelsefull teori i relation till begreppet simulacrum är Platons formlära, vilken 

behandlar begreppsparet original – kopia. Enligt Platon är ett objekt en imitation av den 

singulära och ultimata formen
13

 av sagda objekt. Det gudomliga har bringat fram formernas 

existens i den sinnliga världen som naturligt förekommande objekt medan de riktiga formerna 

existerar i den metafysiska idévärldens evighet. Konstnärer som ägnar sig åt mimetisk konst 

skapar därför inte något nytt utan enbart en avbild.
14

 I skapandet av avbilder finns även där en 

dikotomi, den mellan ikonen och fantasibilden
15

 menar Platon. Dikotomin ställs upp för att 

särskilja essens från utseende, inre egenskaper från yttre. Likhet uppnås genom att skapa en 

kopia eller avbild som anpassas till originalets proportioner i alla tre dimensioner. Sken eller 

upplevd likhet kommer utav att konstnären ändrar proportioner för att verket ska upplevas 

mer likt, från betraktarens position, än vad det verkligen är. Platon nämner som exempel en 

skulptör som arbetar med kolosser, vanligtvis görs då skulpturens övre delar större för att den 

ska upplevas som proportionerlig från betraktarens plats långt nere på marken. Ikonen är 

därmed ”annorlunda men lik” medan fantasibilden enbart förefaller vara lik sitt original från 

betraktarens position. Det är inte originalet som visas genom en avbild utan ett simulacrum – 

ett falskt hävdande av ett vara, en kopia som saknar original.
16

 Enligt Michael Camille har 

simulacra som begrepp blivit bortträngt i representationens historia därför att det hotar 

representationen själv genom att undergräva den platonska dikotomin. Istället har den 

mimetiska bilden lyfts fram i egenskap av en bekräftare av det reella. Medan simulacra setts 

som det reellas negation.
17

 

Om vi ska tala genom Platon måste vi identifiera idén eller formen bakom avbildningen. I 

fallet med Michelangelos David kan det te sig enkelt: statyns förebild är den bibliska 

hjältekonungen David. Paoletti sätter dock käppar i hjulet för den som försöker sig på en så 

simpel analys. I andra kapitlet av sin bok ställer han sina läsare frågan: vad hade hänt om vi 

betraktade David som om vi aldrig sett den förut? Svaret blir att vi skulle ha svårt att 

identifiera statyn som den bibliska figuren David. Det finns nästan inga yttre attribut som 

                                                           
13

 Ord som idé, modell och form har alla använts för att illustrera Platons lära men alla menar de till samma sak. 
14

 Christopher Janway,”Plato” ur The Routledge Companion to Aesthetics, Routledge, New York, 2013 s. 5. 
15

 Begreppsparet ifråga är tämligen svåröversatt. Ikonen kommer av det grekiska ordet eikons vilket Michael 

Camille översätter till likeness som här används som reell likhet. Fantasibild eller phantasm å andra sidan 

korrelerar till semblance, vilket snarare menar till sken eller upplevd likhet.    
16

 Michael Camille, ”Simulacrum” ur Critical Terms for Art History, The university of Chicago press, Chicago, 

2003, s. 36. 
17

 Camille, 2003, s. 35. 
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stämmer överens med någon tidigare framställning.
18

 Paoletti påpekar att statyn knappt går att 

likna vid den konventionella framställningen av David som en pubertal ung man. Inte heller 

finns de för David vanligaste identifierande attributen: Goliats avhuggna huvud och 

densammes enorma svärd. Det som tidigare har, troligtvis felaktigt enligt Paoletti, 

identifierats som en slunga vilken statyn håller i sin högerhand liknar mer en skriftrulle, ett 

typiskt attribut för en profet.
19

 Vidare är Michelangelos David naken, vilket inte stämmer 

överens med tidigare framställningar förutom Rafaels brons från 1460-talet. Rafaels staty har 

å andra sidan symboler som förknippas med David, de tidigare nämnda: Goliats avhuggna 

huvud och dennes svärd. Michelangelos staty bar från början ett förgyllt fikonlöv som täckte 

könet men detta avlägsnades efter andra världskriget.
20

 Utifrån detta liknar Paoletti statyn med 

framställningar av Adam som vanligtvis framställs antingen naken eller med fikonlöv som 

täcker könet. Även statyns fysionomy passar Adam bättre då han ofta framställs som en ung 

man snarare än den pojkaktiga David. I motiven ”utdrivningen ur paradiset” och ”Adams 

frestelse” har Adam en bekymrad uppsyn, rynkad panna och nedskjutna ögonbryn likt 

Michelangelos staty.
21

 Det finns även likheter med den mytologiska hjälten Herkules, 

framförallt nakenheten och posen. I dokumentering nämns Michelangelos staty inte alltid som 

just David utan hänvisas ofta till som kolossen eller jätten. Paoletti skriver att om vi inte kan 

identifiera en exklusiv identitet eller ett unisont narrativ har vi bara en male nude kvar. 

Figuren ifråga representerar ingen. Istället ska verket bara ses rent estetiskt, som ars gratia 

artis – konsten för konstens egen skull. Ett rent uppvisande av hantverksskicklighet.
22

  

Om Paolettis analys läses med ett platonskt öga är förebilden, eller formen, för Michelangelos 

Davids yttre alltså den antika skulpturkonsten. Michelangelo har skapat en ikon, ett mimetiskt 

konstobjekt som har en reell likhet med sin förebild, av ett konstideal. 1700-tals estetikern 

Johann Joachim Winckelmann stämmer in i antagandet och menar till och med att 

”Michelangelo är kanske den enda som kan sägas ha nått upp till antiken.”
23

 Vad är då detta 

antika konstideal? Winckelmann menar att den antika grekiska konsten är ett för konstnärer 

eftersträvansvärt ideal som kännetecknas av ”en ädel enkelhet och stilla storheter” i vilka 

                                                           
18

 John T. Paoletti, Michelangelo’s David Florentine History and Civic Identity, Cambridge university press, 

Cambridge, 2015, s. 76. 
19

 Paoletti, 2015, s. 77. 
20

 Paoletti, 2015, s. 65. 
21

 Se t.ex. Massaccios Utdrivandet ur Paradiset, Michelangelos Temptation of Adam and the Expulsion of Adam 

and Eve from Paradise och Masolinos Temptation of Adam and Eve. 
22

 Paoletti, 2015 s. 99. 
23

 Johann Joachim Winckelmann, Tankar om Imitationen av de Grekiska Verken Inom Måleriet och Skulpturen, 

Daidalos, Göteborg, 2007, s. 21. 
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själen får sitt uttryck.
24

 Hegel menar att konsten nådde sin absoluta höjd under antiken, med 

ett perfekt sammanträffande av mening och sinnligt medium. I den klassiska antika skulpturen 

får världsanden sitt absoluta externaliserade uttryck. Mötet mellan ande och materia 

representerar tidens uppfattning av både anden och det egna subjektet. Senare konst har enligt 

Hegel inte möjligheten att lika precist uttrycka sin tids världsbild.
25

 Med det i åtanke måste vi 

fråga oss vilket ideal det är som Michelangelo försöker uppnå med sin skulptur: är det det 

Hegel menar är det fullkomliga uttrycket av anden, det vill säga att Michelangelos konst ska 

vara ett uttryck för sin tids förståelse av anden, eller är det en imitation av konsten som 

uttrycker den antika världsbilden? Enligt Winckelmann: det andra, Michelangelo försöker nå 

upp till samma storhet som de antika mästarna. Enligt Paolettis analys handlar det snarare om 

en fulländad förståelse av samtidens konstsyn, där det antika idealet ses som en definition av 

stor eftersträvansvärd konst vilken Michelangelo aspirerar att transcendera.  

Gemensamt har dessa tankar det att Michelangelos storhet ligger i imitationen vilket för oss 

tillbaka till Platon och Two suns. Som tidigare nämnts är inte den David vi återfinner i Two 

suns en kopia av Michelangelos skulptur däremot är det uppenbart att betraktaren ska 

identifiera statyn som Michelangelos David. Samtidigt är det lika uppenbart att den är 

annorlunda, Villar Rojas har inte försökt dölja skillnaderna snarare tvärtom. I Platons exempel 

är fantasibilden en avbildning eller kopia där skaparen försökt göra bilden
26

 mer lik genom att 

göra den annorlunda; Villar Rojas’ bild däremot är olik för att uttrycka skillnad. Trots sin 

slående yttre likhet med Michelangelos David blir det svårt att utifrån platonismen fastslå den 

liggande statyn i Two suns som en kopia där David står som original.  

2. Mångfald och rörelse 

I sin essä The Simulacrum and Ancient Philosophy ämnar Gilles Deleuze att omvända 

platonismen och upprätta simulacrum som ett viktigt begrepp inom konsthistorien.
27

 Deleuze 

menar att platonismens vilja till att upprätta skillnad, att särskilja tinget från sina avbilder, 

handlar om att skilja mellan bra och dåliga avbilder. I förlängningen kunna skilja mellan 

kopior (ikoner) och simulacra (fantasibilder), den tidigare en sekundär innehavare av tingets 

egenskaper, en berättigad pretendent som garanteras av likheten; medan simulacrum 

                                                           
24

 Winckelmann, 2007, s. 25. 
25

 Michael Inwood,”Hegel” ur The Routledge Companion to Aesthetics, Routledge, New York, 2003, s.60. ff. 
26

 Bild avser här estetisk representation i alla dess former. 
27

 Gille Deleuze,”The Simulacrum and Ancient Philosophy” ur The Logic of Sense, Mark Lester (övers.), 

Athlone, London, 1990, s. 253. 
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konstitueras utav dess skillnad, en perversion av essensen.
28

 Ikonen delar både yttre och inre 

likheter
29

 med det den avbildar medan simulacrum saknar det senare. Deleuze väljer att likna 

fenomenet med skapelsemyten: ”God made man in his image and resemblance. Through sin, 

however man lost his resemblance while maintaining the image. We have become 

simulacra.”
30

 Människan har genom synden förlorat sin inre likhet med Gud men bibehåller 

den yttre. Deleuze menar att simulacra är byggt på olikhet eller skillnad och kan därför inte 

längre definieras i relation till en modell förelagd kopior: Modellen är en modell av den 

Samme från vilken kopiornas likhet härstammar. Simulacra å andra sidan, om den har en 

modell, härstammar ifrån en modell av den Andre
31

 – en modell som uttrycker en 

internaliserad olikhet.
32

 Perversion av essens och internaliserad olikhet pekar båda mot 

bildens inre funktioner. När människan förlorar sin resemblance med Gud sker detta genom 

synden, något som inte går att läsa av dess yttre. Villar Rojas’ David är till sitt yttre, trots sina 

olikheter, ändå lik Michelangelos David. Frågan huruvida vi kan se Michelangelos David som 

original skiftar därmed fokus från det materiella yttre till det essentiella inre.  

Hur ska då detta essentiella inre tolkas? Konstvetare talar ofta om ett konstverks mening eller 

betydelse, det konstverket försöker förmedla sin betraktare. Detta är en bra grund att stå på när 

vi försöker förstå det essentiella inre. Deleuze gör det dock lite svårare för oss genom att 

nämna en internaliserad olikhet i form av en modell av den Andre. Men för enkelhetens skull 

börjar vi i konstverkets mening. Tidigare diskuterades Michelangelos Davids identitet, 

huruvida statyn faktiskt föreställde den bibliska David eller om det är en av många identiteter 

som statyns attributfattiga framställning kan anta. Paoletti landade i att verket snarare var ars 

gratia artis men han belyser också en annan innebörd nämligen den som kultur- och 

statussymbol för staden Florens.
33

 Låt oss därmed anta att Michelangelos David symboliserar 

ett konstideal och ett välståndsideal. Hur förhåller sig då detta till Villar Rojas’ staty? 

Essensen är i grunden densamma men genom förställningen (annat material, förvriden pose, 

det horisontella läget m.m.) sker den perversion av essensen som Deleuze talar om – olikheten 

                                                           
28

 Deleuze, 1990, s. 256. 
29

 Återigen ett svåröversatt begreppspar. Deleuze talar om image och resemblance, vilka jag tolkar som ett 

objekts yttre och inre likheter i relation till idén/modellen.  
30

 Deleuze, 1990, s. 257. 
31

 I hegeliansk tradition är den andre den som inte är självet i definiering av självet. I den lacanska 

psykoanalytiska traditionen tillhör den Andre den symboliska ordningen och är en radikal motpart till självet. 

Definitioner hämtade ur: Hartman, Jan, Höffe, Otfried och Retzlaff, Joachim, De Stora Filosoferna, Forum, 

Stockholm, 1998, s. 249 ff. och Dylan Evans, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, 

Routledge, New York, 1996, s. 132.  
32

 Deleuze, 1990, s. 258.  
33

 Paoletti, 2015, s. 142. 
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internaliseras. Det vill säga betydelsen av Michelangelos verk finns implicit kvar i Villar 

Rojas eftersom att vi kan identifiera David i den liggande statyn men den förvrids tillsammans 

med statyn. Michelangelos David är den Samme
34

 och statyn i Two suns är den Andre i 

relationen mellan dem. Till följd av skillnaden som uppkommit i skapelseprocessen är dess 

(Two suns) modell eller förebild den Andre. 

Deleuze kommenterar Platons tankar angående kolosser, deras proportioner och betraktarens 

synvinkel
35

. När betraktaren inte kan bemästra kolossens dimensioner från sin synvinkel 

upplever hen ett intryck av resemblance. Ett simulacrum inkluderar därmed, enligt Deleuze, 

den differentiella synvinkeln och betraktaren blir själv en del av simulacrum, vilket 

transformeras och deformeras av betraktarens blick. De avvikande proportionerna verkar 

stämma överens till följd av den differentiella synvinkeln som betraktaren innehar. Den 

differentiella synvinkeln är motsats till en privilegierad synvinkel, den synvinkel då 

simulacrums avvikelse avslöjas som falsk. Ett simulacrum är ett blivande, ett 

vansinnesblivande och ett blivande av andra.
36

 Den som betraktar statyn i Two suns intar en 

rörlig synvinkel – en synvinkel som inte är statisk. Det vill säga vid första anblick blir 

betraktaren en del i simulacrablivandet. Betraktaren upplever likheten med Michelangelos 

David enbart för att sedan röra sig mot bemästrandet av skillnaden då hen upptäcker 

skillnaden. Men likt en pendelrörelse svingar synvinkeln tillbaka till det differentiella 

eftersom att statyn inte berättar en enhetlig historia. Med Deleuzes ord: ”We know, for 

example, that certain literary procedures (the same holds for other arts) permit several stories 

to be told at once. This is, without doubt, the essential characteristic of the modern work of 

art.”
37

 Till skillnad från den mimetiska traditionen där ett tecken pekar mot det tecknet är en 

avbild av så menar Deleuze här att verket innehåller flera berättelser och flera synvinklar 

samtidigt. Ett distinkt landskap som korresponderar till varje synvinkel.
38

 I den omvända 

platonismen existerar inte någon privilegierad synvinkel, hierarkier är inte längre möjliga. Det 

annorlunda är identitetens primära kraft. Det samma och det likas essens existerar bara som 

simulation – som ett uttryck för simulacras verkan.
39

  

Upplevelsen av ett konstverk kan beskrivas som en händelse, i det här fallet kanske händelsen 

är en simulering. Händelsen är en viktig del av Deleuze större filosofiska verk och Fredrika 

                                                           
34

 Deleuze talar om the Same eller the similar. 
35

 Med synvinkel avses engelskans point of view. 
36

 Deleuze, 1990, s. 258. 
37

 Deleuze, 1990, s. 260. 
38

 Deleuze, 1990, s. 260. 
39

 Deleuze, 1990, s. 262. 
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Spindler beskriver händelsen i relation till ett blivande i sin bok Deleuze – tänkande och 

blivande (2013) som att den ”möjliggör en brytpunkt: att gå utom sig själv”
40

 eller som 

”förlust av identitet och annan- eller mångfaldsblivande”
41

. I händelsen förloras identiteten 

där betraktaren, i det här fallet, går utom sig själv och blir en annan eller en mångfald. Alla 

differentiella synvinklar inkluderas i andreblivandet och den hierarkiska mästrande 

synvinkeln förlorar sin kraft. 

3. Hyperverklighet 

Den franska filosofen Jean Baudrillard utforskar även han begreppet simulacrum i sin bok 

Simulacra and Simulation. För Baudrillard är simulacrum en kopia som avbildar något som 

saknar original och simulationen är en imitation av verkligheten. Baudrillard särskiljer mellan 

att dissimulate och simulate. Det förstnämnda är att låtsas (pretend) att inte ha det en har och 

det senare är att fingera (feign) innehav av det en inte har. Det ena implicerar närvaro medan 

det andra en avsaknad med förbehållet att simulering är något mer än att enbart låtsas. 

Baudrillard exemplifierar med skillnaden i att låtsas vara sjuk och att simulera sjukdom. Den 

som låtsas vara sjuk kan få andra att tro att hen är sjuk medan den som simulerar sjukdom 

producerar symptomen av sjukdomen. Att låtsas, att dissimulate behåller verkligheten intakt – 

det är bara en maskerad. Simulationen däremot hotar skillnaden mellan sant och falskt, mellan 

det reella och det påhittade. Är den som simulerar sjuk eller inte, givet att hen producerar 

symptomen?
42

 Baudrillards tes är att kulturella och mediala symboler och tecken konstruerar 

en upplevd verklighet snarare än att visa det reella. Simulationen är inte längre ett hänvisande 

vara och modellen är nu en modell av det reella utan ursprung. Distinktionen mellan 

verklighet och representation har försvunnit och vi lever därför i det hyperreella snarare än det 

reella. Det finns bara simulering och därför är originalitet meningslöst. 

David är en kulturell symbol som i Two suns får verka, genom den liggande David, som en 

hänvisare till det reella. Villar Rojas’ David skapar en hyperrealitet där vi genom 

simuleringen av Michelangelos David upplevs betrakta Michelangelos David. Det som 

betraktaren egentligen upplever är ett simulacrums fulla verkningar som kulturell symbol. Det 

är uppenbart dock att det tecken som statyn i Two suns är inte är Michelangelos David. Det är 

istället vad Baudrillard kallar för ren simulering – ett simulacrum som inte har någon 

                                                           
40

 Fredrika Spindler, Deleuze - Tänkande och Blivande, Glänta produktion, Göteborg, 2013, s. 182. 
41

 Spindler, 2013, s. 183. 
42

 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, Shelia Faria Glaser (övers.), University of Michigan press, Ann 

Arbor, 1994, s. 3. 
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koppling till verkligheten, det behöver inte ens låtsas vara verkligt.
43

 Originalitet är 

meningslöst. 

 Baudrillard förklarar hur verkligheten jagar bort sig själv från det reella till en rent simulerad 

existens genom ett historiskt exempel. I en närliggande våldsam tid, såsom perioden mellan 

världskrigen och det kalla kriget, invaderar det mytiska populärkulturen och i synnerhet 

filmen. Myten har blivit bortjagad från det reella av verklighetens våldsamhet och tar istället 

plats i form av film. Idag är det historien som är prevalent inom filmkulturen därför att den 

försvunnit från vardagen till följd av en fredlig samexisterande globalisering.
44

  

I en intervju med Daniel Sjölin i samband med sin utställning på moderna museet i Stockholm 

berättar Villar Rojas om sitt besök i den gyllene salen i stadshuset: ”We have become so 

old.”
45

 Europa har blivit så gammalt, så skört fortsätter han. Den tanken ligger nära när vi 

betraktar Two suns, där ligger en gigant inom den västerländska kanon och sover i en värld av 

förfall. Detta öppnar för två tolkningar: antingen Europa ligger och sover medan världen 

förfaller runt oss eller så är det dags för det gamla Europa att gå och lägga sig. Hur som helst 

ser vi likt Baudrillards tes att något som blivit obsolet i det reella tagit reträtt i konsten.  

I Two suns är det inte den stora historiens våldsamhet som tagit tillflykt i konsten utan den 

stora konsten själv har sökt sin undanflykt i historien. Han som burit den stora 

konsttraditionen på sina axlar har lagt sig ner för att vila och glömts bort, för att återfinnas 

först ”hundra miljoner år in i framtiden.” 

Deleuze ställer upp två sätt att läsa världen: ”only that which resembles differs” och ”only 

differences can resemble each other.”
46

 Ett bjuder in oss till att tänka skillnad från en tidigare 

likhet eller identitets ståndpunkt; medan den andra låter oss se likhet och identitet som en 

produkt av en djupt rotad olikhet. Den första läsningen definierar kopiornas och 

representationens värld där världen är en ikon. Den andra placerar världen som fantasibild. 

När simulacrum stiger till ytan faller modellen och kopian under det falskas makt vilket 

omöjliggör hierarkins fastställande. Det etablerar världen i ständig rörelse. Alla grunder 
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 Baudrillard, 1994, s. 6. 
44

 Baudrillard, 1994, s.43. Det går att diskutera huruvida 1980-talet verkligen var en period av fredligt samlevnad 

runt hela jordklotet. Däremot går det att mena att det stora historiska våldet retirerat från den västerländska 

vardagen vid den här tiden. 
45 UR Samtiden – Stockholm Literature 2015, Adrian Villar Rojas + Daniel Sjölin 

(http://urskola.se/Produkter/192516-UR-Samtiden-Stockholm-Literature-2015-Adrian-Villar-Rojas-Daniel-

Sjolin). 
46

 Deleuze, 1990, s. 261. 
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slukas och ett universellt sammanbrott säkerställs, i form av en positiv händelse.
47

 Här måste 

vi se simulacrums positiva kraft att förneka kopian och originalet. I den förnekelsen finns bara 

skillnaden och det är i skillnaden som förändringens uttryck kan få sin verkan. När den Andre 

inte är det annorlunda och avvikande. När originalitet är meningslöst därför att hierarkierna är 

döda. 

Del 3  

Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka Davidstatyn i Adrían Villar Rojas’ installation Two 

suns, hur den ställer sig i relation till Michelangelos David och dess vara som simulacrum.  

Genom att inta ett poststrukturalistiskt synsätt och anpassa en dekonstruktivistisk metod har 

jag nedmonterat såväl konstverk som den teoretiska kontext i vilken jag ställt verket för att 

förhoppningsvis kunna nå ett svar på vad statyn representerar och vad Two suns säger till sina 

betraktare. Jag har försökt att se både verk och text som tomma tecken utan tidigare 

konnotationer och betydelser för att kunna skapa en betydelse genom analysens arbete. 

I analysens första fas presenterades Platons syn på förhållandet kopia – original och hur 

fantasibilden skiljer sig ifrån ikonen – vad som utgör ett simulacrum. Jag försökte precisera 

meningen i Michelangelos David och utifrån den upprätta ett förhållande mellan verkets 

förebilder, uppkomst och hur detta förhåller sig till den staty vi återfinner i Two suns. Med 

hjälp av Paolettis analys i dialog med Winckelmanns tankar om imitation av antika verk och 

Hegels syn på den klassiska konsten anser jag att Michelangelos David representerar ett 

konstideal mer än det avbildar en biblisk hjälte. I avsnittets avslutande stycke diskuterades 

Two suns David utifrån dess likhet med Michelangelos David och platonismen. Villar Rojas 

har skapat en paradoxal staty som både inbjuder till likhet samtidigt som likheten förkastas. 

Den andra fasen börjar med Deleuze vilja att omvända det som diskuterats i den första. Istället 

för hierarkin där ikonen står över fantasibilden manar Deleuze till simulacrums stigande. 

Deleuze menar att det som statuerar ett simulacrum är en internaliserad olikhet i from av en 

förändring eller perversion av det essentiella inre. Denna skillnad i den inre likheten sätter 

förståelsen av verket i rörelse. Istället för den bemästrande synen som Platon intar där 

olikheten är något negativt menar Deleuze att det finns en ständig rörelse i upplevelsen av 

simulacrum. Genom det konstanta skiftet mellan synvinklar inkluderas alla synvinklar i 
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simulacrumblivandet och det hierarkiska försvinner. Det samma och lika finns bara kvar som 

simulation. 

I just simulationen börjar den tredje fasen av analysen. Baudrillard menar att distinktionen 

mellan verklighet och representation har försvunnit och de kulturella tecknen pekar snarare 

mot en hyperreallitet. I Villar Rojas’ utställning skapas en hyperverklighet genom ren 

simulering utan koppling till verkligheten. Det som inte ryms i verkligheten, t.ex. historien, 

tar sin tillflykt till konsten och kulturen men i Two suns har konsten tagit sin tillflykt i 

historien. Avslutningsvis landar jag i simulacrums positiva verkan i förnekandet av kopian 

och originalet. Världen sätts i ständig rörelse och det är i skillnaden förändringen finns. 

Genom att använda mig av ett poststrukturalistiskt och dekonstruktivistiskt synsätt och 

monterat ned både verk och teori har jag inte bara nått förståelse för verket utan även bidragit 

till förståelse av teorin. Likt hur jag använt t.ex. Deleuzes tankar som en förklaringsmodell för 

hur simulacra verkar i Two suns har både Two suns och Michelangelos David fungerat som 

det samma för texten. Genom att ha en tydlig textpartner till verket och en tydlig verkspartner 

till texten har de båda öppnat sig mer än vad de hade gjort om de lästs eller beskådats i ett 

vakuum.  

I sann poststrukturalistisk anda har jag genom uppsatsen visat på att ett tecken, verk eller en 

text inte innehar en bestämd mening eller innebörd utan att det sker en glidning, en rörelse, 

mellan olika betydelser.  
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Bild 2 Adrían Villar Rojas, Two Suns Foto: Marian Goodman Gallery 
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Bild 3 Michelangelo, David Foto: Galleria dell’Accademia 
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 Bild 4 Michelangelo, David Foto: Galleria dell’Accademia 

 

 


