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Öyvind Fahlström in translation aims to examine how Moderna Museet interpreted Öyvind 

Fahlström in Manipulate the World – Connecting Öyvind Fahlström; an exhibition that 

showcased pieces by the postwar artist Öyvind Fahlström together with works by 

contemporary artists. I understand the exhibition as a ’game of translation’, in which the 

artworks and the texts connected to Manipulate the World are put in play with previous 

interpretations of the artist. ’Game of translation’ is a concept that draws on Fahlström’s 

concept of game, as well as Mieke Bal’s and Susan Sontag’s different understandings on the 

power dynamics of interpretation. As in the works by Fahlström, Bal and Sontag, the viewer 

and her interpretations are placed in center of my analysis.  

 Manipulate the world aimed to ’activate’ Fahlström. Even though the exhibition presented 

Fahlström as an artist who tried to actively disrupt established narratives, I concluded that the 

translation of Fahlström presented in and as the exhibition relied heavily on the established 

history of that same artist. Within the framework of that history, Manipulate the world 

presented two relatively new readings of Fahlström’s art: they highlighted the presence of 

colonial and postcolonial criticism in Fahlström’s production and launched an understanding 

of the artist’s variable paintings as political models.  

Key words: Öyvind Fahlström; Mieke Bal; Susan Sontag; Moderna Museet; Manipulera 
världen – Aktivera Öyvind Fahlström / Manipulate the World – Connecting Öyvind 
Fahlström; översättning / translation; historiografi / historiography.  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INLEDNING 

Öyvind Fahlström i översättning är en undersökning av historieskrivningen kring Öyvind 

Fahlström. Undersökningen tar avstamp i utställningen Manipulera världen – Aktivera Öyvind 

Fahlström, som visades på Moderna Museet i Stockholm mellan den 21:a oktober 2017 och 

den 21:a januari 2018. Utställningen curerades av Moderna Museets intendent Fredrik Liew i 

samarbete med konstnärerna Simon Goldin och Jakob Senneby. Den var den avslutande delen 

av ett forskningsprojekt om Öyvind Fahlström, Fokus på Öyvind Fahlström, som Moderna 

Museet bedrev mellan 2015 och 2017. Utställningen visades i fem scenografiskt gestaltade 

utställningsrum och ackompanjerades av en större utställningskatalog. Curatorn Liew skrev så 

här om Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström på Moderna Museets webbplats: 

I en utställning som tar över museets båda våningsplan prövar 28 svenska och 
internationella konstnärer Öyvind Fahlströms idéer om manipulation och teatralitet. 
Fahlström (född 1928 i São Paulo, död 1976 i Stockholm) var en av 1900-talets mest 
innovativa och mångsidiga konstnärer. När han utvecklade en serie målningar med flyttbara 
delar på 1960-talet var tanken inte bara att göra målningens innehåll rörligt. Verken 
uttryckte också ett förhållningssätt till samhälle och politik. Fahlström var del av en 
tidsanda som ville göra upp med de statiska och auktoritära berättelserna. Han ville visa att 
världen kan vara manipulerbar för alla, att den får sin form genom deltagande och spel.  1

 I utdraget berättar Liew kortfattat om några av de teman, konstverk samt historiska och 

idéhistoriska kontexter som Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström innehöll och/

eller aktualiserade. Däribland Öyvind Fahlströms måleri med flyttbara delar; verk av tjugoåtta 

samtidskonstnärer; Öyvind Fahlströms idéer; ett tidstypiskt förhållningssätt till samhälle och 

politik; manipulation av statiska och auktoritära berättelser; om sextiotalet och om samtiden. 

Utställningens undertitel informerade besökaren om att utställningen syftade till att ”aktivera 

Öyvind Fahlström”. Utställningens verkförteckning förklarade att denna aktivering främst var 

tänkt att ske genom samtidskonstverk. 

 Hur aktiverar man ett konstnärskap genom andra konstnärskap, och vilka vidarebetydelser 

har ett sådant förfarande? Hur stor del av ’aktiveringen’ skedde genom de andra 

konstnärskapen respektive de andra involverade utställningsmaterialen – som pedagogiska 

trycksaker, katalog och utställningsrum? Hade utställningens olika ’material’ lika stor makt att 

 Moderna Museet, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, Moderna Museet, 2019, https://1

www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/manipulera-varlden/ (29-03-19).

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/manipulera-varlden/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/manipulera-varlden/


påverka det konstnärskap som de sammanfogats för att aktivera? Och hur förhöll sig 

utställningsmaterialet till tidigare producerat material om konstnärskapet i fråga? Sådana 

frågeställningar ledde mig in i uppsatsarbetet. 

 För att förstå Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström ville jag hitta ett begrepp 

och/eller en teori som tog till vara på samtliga av utställningens material, ’nivåer’ och trådar 

ut i det vidare konst- och konstvetenskapliga fältet. För att åstadkomma ett sådant begrepp 

sammanfogade jag flera olika röster i ett collagebegrepp som jag vill förstå som mitt eget.  

 Begreppet, som jag har valt att kalla översättningsspel, beskriver hur en utställning, men 

också hur ett konstvetenskapligt arbete kan vara uppbyggt. Det bygger på semiologen Mieke 

Bals och filosofen Susan Sontags resonemang om översättning och tolkning, men också på 

Öyvind Fahlströms och Fahlström-tolkaren Lars Hjelmstedts spel-begrepp. I uppsatsen 

använder jag begreppet för att förklara hur Manipulera världens uppsättning av ’material’ 

översatte Öyvind Fahlström i spel mot tidigare översättningar av Fahlströms konstnärskap. Ur 

detta spel faller en granskning av hur Moderna Museet skrev historien om Öyvind Fahlström i 

exemplet Manipulera världen, men också en vidare granskning av hur såväl svensk som 

internationell humaniora, svenska och internationella museer, översatt samma konstnär. Så 

hamnar Öyvind Fahlström i översättning.  

 Uppsatsens översättningsspel hade inte varit möjligt utan Anna Orrghen, som med en 

aldrig sinande kunskap om allt det där som gör en uppsats konstvetenskaplig handlett mig 

genom processen. Tack! 

SYFTE 
Uppsatsen syftar till att via mitt begrepp översättningsspel granska Moderna Museets 

historieskrivning om Öyvind Fahlström genom exemplet Manipulera världen – Aktivera 

Öyvind Fahlström.  

 Med detta syfte ämnar jag bidra med med konstvetenskaplig forskning om Öyvind 

Fahlström och ett nytt begrepp för historiografisk analys.   

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur översätts Öyvind Fahlströms konstnärskap i tidigare forskning, i utställningen 

Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, i tidigare retrospektiva utställnings-

kataloger, i Moderna Museets forskningsprojekt Fokus på Öyvind Fahlström och i 
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Manipulera världens utställningskatalog? Hur förhåller sig de olika materialens över-

sättningar av Fahlströms konstnärskap till varandra? Och vilken typ av historieskrivning 

författade Moderna Museet i och med Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström? 

MATERIAL OCH URVAL 
I uppsatsen analyserar jag ett material som på ett eller annat sätt bidragit till att skriva 

historien om Öyvind Fahlström. Materialet härstammar från svensk och internationell 

humaniora, samt svenska och internationella museer, med tonvikt vid det svenska. I fokus står 

det material som producerades inom ramen för utställningen Manipulera världen. Därifrån 

dras trådar ut till tidigare, liknande material. Den historieskrivning jag intresserar mig för är 

både materiell och textbaserad. 

 I uppsatsen analyserar jag konst- och litteraturvetenskaplig forskning om Öyvind 

Fahlström. Jag använder materialet för att identifiera vanligt förekommande vetenskapliga 

översättningar av konstnärskapet ifråga. Urvalet av återgivna Fahlström-tolkningar har 

baserats på hur vanligt förekommande tolkningarna är, vilket bland annat synliggörs genom 

hur ofta författaren citeras i andra sammanhang som behandlar Öyvind Fahlström. 

 Jag analyserar ett av Manipulera världens fem utställningsrum, samt de verk av Öyvind 

Fahlström och samtidskonstnärer som visades där i, för att undersöka vilken historieskrivning 

om Fahlström som tog materiell form i utställningen. Av fem utställningsrum innehöll det jag 

valt att analysera flest verk av Öyvind Fahlström. Av dem framhölls ett, Dr Schweitzers sista 

uppdrag, som en ”modell för utställningen som helhet”.   2

 Jag analyserar förordet till Manipulera världens utställningskatalog, bland annat i 

jämförelse med förord till tidigare utställningskataloger om Öyvind Fahlström. Jag använder 

materialet för att identifiera hur museer översätter Fahlström. De utvalda förorden hör till 

stora retrospektiva utställningar med Fahlströms konst, som framför allt ägt rum från mitten 

av nittiotalet fram till i dag. Av dem är tre svenska – Öyvind Fahlström (Moderna Museet, 

1979), Spelrum: Öyvind Fahlström och tiden efter (Uppsala konstmuseum, 1995), Öyvind 

Fahlström: med världen som spelplan (Mjellby konstmuseum, 2007) – och två 

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen: Aktivera Öyvind Fahlström” i Liew, Fredrik (red.), Manipulera världen: 2

Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna museet, Stockholm, 2017, 12.
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internationella: Öyvind Fahlström: Another Space for Painting (MACBA, 2000-01)  och 3

Öyvind Fahlström: The Installations (Gesellschaft für Aktuelle Kunst e.V., Breme, 1995, 

Kölnischer Kunstverien, Cologne, 1996).  

 Manipulera världen markerade finalen på ett sex delar långt forskningsprojekt om Öyvind 

Fahlström – Fokus på Öyvind Fahlström. I uppsatsen analyserar jag forskningsprojektet, med 

tonvikt vid de delar som på ett eller annat sätt knöt an till Manipulera världen, däribland 

textpublikationen Öyvind Fahlström: Monopol och utställningen Bildmaskiner (Moderna 

Museet, 2015). 

 Jag analyserar även curatorn Fredrik Liews text ”Manipulera världen: Aktivera Öyvind 

Fahlström”, som publicerades i utställningens katalog, med fokus på curatorns utsagor om 

Öyvind Fahlström.  

TEORI OCH BEGREPP  
Uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk utgår från semiologen Mieke Bals 

Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide. I boken ger Bal flera praktiska 

exempel på hur man kan tillämpa en begreppsorienterad tolkningsmodell, som Bal utvecklat 

för humanister som vill arbeta tvärvetenskapligt inom humanioras gränser.  Jag har valt att 4

utgå från den tolkningsmodell och de begrepp som Bal använder sig av i Travelling Concepts-

kapitlet ”Image”.  

 I ”Image” sammanfogar Bal fyra agenter – filosofen Walter Benjamins översättningsteori, 

Gilles Deleuzes veck-begrepp, konstnären Louise Bourgeois måleri och arkitekten och 

skulptören Giovanni Lorenzo Berninis Den heliga Teresas extas (1652) – för att svara på 

frågan om vad bilder ’är’.  Först introduceras Benjamin och Deleuze, sedermera Bourgeois 5

och Bernini, varpå texterna och verken sammanblandas, tolkas genom varandra, för att 

sammansmältas till ett möjligt svar på den övergripande frågeställningen. Undersökningen har 

en särskild form, där flera olika tolkningsverktyg aktualiseras parallellt. De teoretiska texterna 

 Utställningen Öyvind Fahlström visades Museum of Contemporary Art Barcelona, Barcelona, Spanien, 18:e 3

oktober 2000 – 8:e januari 2001; på Centro Studi sull’arte Foundazione Ragghitiani-Complesso Monomentale di 
An Micheletto i Lucca, Italien, 17:e mars – 15:e maj 2001; på Massachussets Museum of Contemporary Art, 
North Adams, USA, 15:e juni – 22:a oktober 2001; på Institute d’Art Contemporain Villeurbanne, Villeurbanne, 
Frankrike, 15:e februari – 26:e maj 2002; och på Baltic-Centre for Contemporary Art i Newcastle, England, 29:e 
september – 24:e november 2002. Manuel J. Borja-Villel var utställningens projektledare. Sharon Avery-
Fahlström, Jean-François Chevrier och Manuel J. Borja-Villel var utställningens curatorer. 
 Bal, Mieke, Travelling Concepts in the Humanities: A rough guide, University of Toronto Press, Toronto, 4

2002., 3-21, 61.
 Bal, Mieke, a. a., 2002, 56-95.5
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och konstverken behandlas likvärdigt och fyller växelvis funktionen av såväl empiri som 

teori.  

 Om texter och bilder kan vara både empiri och teori i Bals ”Image” är ett antal begrepp 

överordnade dito. Bal arbetar med en handfull begrepp, specifika för just ”Image”. Jag har 

valt att fokusera på begreppen översättning och veck som härstammar från Benjamins och 

Deleuzes respektive texter, och enligt Bals resonemang, även från Bourgeois och Berninis 

respektive verk. Begreppen är överordnade de andra undersökningsagenterna text och bild. I 

Öyvind Fahlström i översättning arbetar jag vidare med Bals ’översättning’ och ’veck’. Till 

min undersökning har jag också fogat två egna begrepp – översättningsspel och manipulation 

– som likt Bals begrepp härstammar från det material som jag undersöker i uppsatsen.  

 Kortfattat inbegriper en översättning två agenter, varav den ena översätter den andra. I 

uppsatsen förstår jag till exempel betraktarens tolkning av ett konstverk som en form av 

översättning. Översättningar föregås av veck. När jag skriver om veck refererar jag till Bals 

tolkning av filosofen Deleuzes begrepp, som i korthet refererar till en handling och/eller en 

tankefigur där olika agenter, exempelvis ett konstverk och en uttolkare eller ett konstverk och 

ett annat konstverk, viks samman och därför börjar översätta varandra.   6

 Översättningsspel är ett begrepp som jag har konstruerat för att beskriva hur olika agenter 

och översättningar spelar mot, tillika översätter varandra i såväl konstutställningar som 

konstvetenskap. Översättningsspel är ett collagebegrepp som uppstått då Mieke Bals och 

Susan Sontags respektive översättningsbegrepp, Öyvind Fahlströms och Fahlström-tolkaren 

Lars Hjelmstedts spelbegrepp vikts samman. 

 Fahlström återvände gärna till begreppet spel då han beskrev sitt eget konstnärskap. I texter 

som ”Manipulera världen”, ”Opera” och ”Spel – ur ”Korvar och pincetter – en löpande 

kommentar” beskriver Fahlström sina konstverk, såväl som skapandet och betraktandet av 

desamma som ett typ av spel eller spelande.  ’Spel’ har också kommit att bli en av de mer 7

tongivande konstvetenskapliga ingångarna till Fahlströms konstnärskap. Flera texter om 

Fahlström har spel som övergripande tema, däribland Lars Hjelmstedts ”Tecken, tid och spel 

 Se Deleuze, Gilles, Vecket: Leibniz & barocken, Glänta, Göteborg, 2004; Bal, Mieke, a. a., 2002, 57-59.6

 Fahlström, Öyvind, ”Manipulera världen” i Springfeldt, Björn (red.), Öyvind Fahlström, Moderna Museet, 7

Stockholm, 1979, 34; Fahlström, Öyvind, ”Opera” i Springfeldt, Björn (red.), a. a., 7-11; Fahlström, Öyvind, 
”Spel – ur ”Korvar och pincetter – en löpande kommentar.”” i Springfeldt, Björn (red.), a. a., 46. Se också 
Fahlström, Öyvind, ”Ta vara på världen” i Springfeldt, Björn (red.), 50; Fahlström, Öyvind, ”Efter Happenings” 
i Springfeldt, Björn (red.), a. a., 36. 
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– några nyckelbegrepp i Öyvind Fahlströms konst, på vilken text mitt begrepp 

översättningsspel är delvis baserat.  8

 Av tecken, tid och spel, åsyftar ’tecken’ Fahlström-verkens minsta beståndsdelar, i sig 

sammansatta på ett sådant vis så att de motsätter sig entydig tolkning. Tid åsyftar verkens 

’berättelser’, de händelseförlopp som utspelar sig på duken och i mötet mellan verk och 

betraktare. Det sista begreppet, ’spel’, syftar till de teckenrelationer som uppstår inom ramen 

för respektive verk.  Spelet är alltså en sammansättning av relationer mellan tecken, som 9

berättar någonting och/eller förändras över tid. 

 I ”Image” argumenterar Bal för att konstvetenskap praktiseras genom att konstvetaren 

viker ihop konstobjekt, historia och teoribildning till ett veck. Vecket påkallar översättning 

mellan de olika agenterna, och översättningen genererar ett samlat svar på den frågeställning 

som konstvetaren har ställt.  Konstvetenskap handlar alltså, enligt detta tankesätt, om att vika 10

ihop flera åtskilda företeelser till ett veck, för att därefter låta dem översätta varandra över tid. 

 Bals översättningsteori, Hjelmstedts och Fahlströms spel delar samma övergripande 

struktur, och denna är också den grundläggande strukturen i mitt begrepp översättningsspel. 

När författarnas och konstnärens ’spel’ blir mitt översättningsspel åsyftar det å ena sidan hur 

en utställningssituations olika ’tecken’, till exempel verk av Fahlström, verk av 

samtidskonstnärer, utställningskatalog och utställningsrum översätter och spelar mot varandra 

i mötet med betraktaren, här genom exemplet Manipulera världen. Å andra sidan åsyftar det 

hur en uppsats, ”Image” eller ett annat vetenskapligt arbete kan vara uppbyggt. Övergripande 

är översättningsspel ett begrepp som jag använder för att tala om en situation där ett antal 

agenter, analoga med Fahlströms/Hjelmstedts tecken, blivit sammanförda i ett spel där de på 

ett eller annat sätt översätter och på så sätt manipulerar varandra över tid.  

 Manipulation. Ur veck, översättning och översättningsspel följer manipulation. Begreppet 

härstammar från titeln på den utställning som utgör min empiri, Manipulera världen, som i 

 Hjelmstedt, Lars, ”Tecken, tid och spel – några nyckelbegrepp i Öyvind Fahlströms konst” i Nilsson, John 8

Peter & Thompson, Deborah (red.), Spelrum: Öyvind Fahlström och tiden efter, Uppsala konstmuseum, Uppsala, 
1995, 24-41. För fler referenser se exempelvis: Chevrier, Jean-François, ”Another Space for Painting: Concrete 
Lyricism and Geopoetics” i Chevrier, Jean-François, et. al. (red.), Öyvind Fahlström: Another Space for 
Painting, Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead, 2001, 8-30; Lee, Pamela M., a. a., 2017; Lee, Pamela 
M., New Games: Postmodernism After Contemporary Art, Routledge, New York, 2012, 141-157; Rolnik, Suely, 
”Oyvind [sic] Fahlström’s Changing Maps” i Chevrier, Jean-François, et. al. (red.), a. a., 333-340. Hjelmstedts 
begrepp är hämtade ur Fahlströms egna texter, och det är min bedömning att konsthistorikerns förklaringar av 
respektive begrepp överrensstämmer med hur Fahlström använder begreppen i diverse programförklaringar och 
manifest, däribland de som omnämnts ovan. 
 Hjelmstedt, Lars, a. a., 24-41. 9

 Bal, Mieke, a. a., 2002, 59, 61, 63.10
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sin tur refererar till en text av Öyvind Fahlström från 1964. För utställningens curatorer och 

för Fahlström handlar manipulation och att manipulera om att aktivt försöka förändra såväl 

’mening’ som ’världen’ genom både tolkning och handling.   11

 En av de centrala idéerna i Bals teori är att konstvetenskapens veckbildningar och 

översättningar – mellan verk och teori, teori och historia, verk och historia – inte bara 

synliggör redan existerande mening, utan också förändrar meningen hos de inblandade 

agenterna. Konstvetenskap/översättning framhålls sålunda som en meningsförändrande eller 

meningsmanipulerande process. Bal citerar filosofen Walter Benjamin, ur ”The Task of the 

Translator”: 

While content and language form a certain unity in the original, like a fruit and its 
skin, the language of translation envelops its content like a royal robe with ample 
folds.  12

 Bals Benjamin hävdar att översättningen frigör originalets potential genom att ’skingra’ 

detsamma. Översättningen reducerar originalets tidigare mening, utvecklar originalets redan 

etablerade mening och adderar ny tidigare ’omöjlig’ mening. Mellan översättningen och 

originalet finns ett mellanrum som inte kan överbryggas. Rummet mellan original och 

översättning öppnar för nya översättningar, och sålunda för ny mening och menings-

förändring.  Att översätta ett original kan alltså likställas med att skingra och manipulera 13

meningen hos detsamma. Översättning vidgar på så sätt mening genom manipulation. 

 Att översätta och på så sätt manipulera originalets mening kan tolkas som en 

maktutövning. I ”Against Interpretation” liknar Susan Sontag hermeneutisk tolkning vid 

översättning: 

Directed to art, interpretation means plucking a set of elements (the X, the Y, the Z, and so 
forth) from the whole of the work. The task of interpretation is virtually one of translation. 
The interpreter says Look, don’t you see that X is really – or, really means – A? That Y is 
really B? That Z is really C?  14

 Fahlström, Öyvind, ”Manipulera världen”, 34; Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, ”Förord” i Liew, 11

Fredrik (red.) a. a., 7-9; Liew, Fredrik, a. a., 17.
 Benjamin, Walter, ”The Task of the Translator” i Illuminations, Schocken, New York, 1968, 75.12

 Bal, Mieke, a. a., 2002, 58-59, 65, 76, 86.13

 Sontag, Susan, ”Against Interpretation” i Fernie, Eric (red.), Art History and its Methods: A critical anthology, 14

Phaidon, London, 1995, 217, min kurs.
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 Sontag förstår översättning på samma sätt som Bal. Båda hävdar att tolkning/översättning 

tillkommer på grund av diskrepanser och/eller mellanrum mellan verk och uttolkare/

översättare, och att tolkningar/översättningar skapar ytterligare diskrepanser och mellanrum 

mellan original, översättningar och översättare. Gemensam är också föreställningen om att 

översättningen förändrar, det vill säga manipulerar, originalet.  Författarna tillskriver däremot 15

manipulationen olika värden, och de förstår den också på delvis olika sätt. 

 Enligt Sontags tolkning syftar den hermeneutiska översättningen – från och med nu 

innefattas begreppet tolkning i begreppet översättning – till att överbrygga diskrepanser 

mellan läsaren och konstens ’text’. Likt Bal argumenterar Sontag för att översättningen 

manipulerar originaltexten, men hon utgår också från att viljan till att översätta springer ur 

översättarens missnöje med verkets ’egen’ text – verket så som det är i ’sig självt’. Sontag är 

”Against Interpretation” för att översättaren har makt att översätta och manipulera verket, 

medan motsatsen blockeras av den hermeneutiska tolkningen, som enligt Sontag ersätter 

verkets interna (formala) egenskaper med externa betydelser – ”don’t you see that X is really 

[…] A?”  16

 Sontags översättningssituation består av en underordnad och en överordnad agent, av 

vilken den senare besitter makten att manipulera den andra och på så sätt kvarstå som 

original, opåverkad av mötet. Den underordnade agenten manipuleras till den överordnades 

avbild. Sontag uttrycker en tro på att verk och översättare kan mötas utan att båda parter 

manipuleras och översätts. I det skiljer hon sig från Bal som inte bara förstår 

meningsmanipulation som oundviklig, utan även som en kraft att spela med. Det senare tar sig 

uttryck i hennes undersökningsform, där agenter viks samman till veck och därför börjar 

översätta och manipulera varandra över tid. Till skillnad från maktfördelningen i Sontags 

tolkning av den hermeneutiska översättningen, där översättaren manipulerar verket, eller 

samma författares tolkning av formalanalysen, där det i stället är verket som manipulerar 

översättaren, strävar Bals form av översättning efter jämlika förhållanden agenterna emellan. 

 När jag talar om översättning och översättningsspel åberopas såväl Bals som Sontags 

respektive förståelse av översättning, manipulation och makt. Genom att aktualisera frågan 

om maktfördelning och meningsmanipulationens värde ramar jag in översättning och 

översättningsspel, inte bara som ett spel om och med mening, utan även som ett spel av och 

 Se utställningstitel och Fahlström, Öyvind, ”Manipulera världen”, 34.15

 Sontag, Susan, a. a., 217.16
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om makten att översätta och manipulera. Författarnas olika ingångar till översättningens 

maktspel blir kritiska verktyg i mötet med empirin. Man kan förklara dem som två 

tolkningspolitiska modeller; en sontagsk ’diktatorisk’ modell, och en balsk ’demokratisk’. 

 I uppsatsen använder jag författarnas olika översättningsbegrepp för att undersöka 

maktförhållanden mellan utställningens olika agenter. Författarnas olika översättnings-

begrepp förstås då som motpoler av en symbolisk skala. Likt Bals och Sontags 

översättningsbegrepp baseras skalan på en gemensam och generell idé om hur översättning 

fungerar. Översättning reducerar originalets mening, omvandlar redan etablerad mening och 

adderar tidigare ”omöjlig” mening. Var en översättning placeras på skalan bestäms mot 

bakgrund av vilka maktrelationer som skapas i densamma. Präglas översättningen eller 

översättningsspelet av jämställda maktförhållanden, eller är en agent överordnad en annan? 

ÖVERSÄTTNINGENS OLIKA NIVÅER 

Bals översättningsbegrepp kan användas för att beskriva flera av konstvetenskapens ’nivåer’. 

Föreliggande avsnitt redogör för de fem nivåer som figurerar i min uppsats. Det handlar om 

(i.) konstverk som översättning, (ii.) konstnärskap som översättning, (iii.) utställning som 

översättningsspel, (iv.) historieskrivning som översättningsspel och slutligen, som redan 

diskuterats ovan, (v.) tolkning och konstvetenskap som översättningsspel. I det här avsnittet 

ordnar och utvecklar jag de översättningsnivåer som omnämns av Bal i samråd med andra 

författare, jag har därtill adderat ’utställningar’ och ’konstnärskap’ till  Bals 

översättningskomplex. 

 (i.) konstverk. I Bals ”Image” har översättningsbegreppet bäring på Bourgeois målningar 

och Berninis skulptur. Verken fyller i översättningsbegreppet, utvecklar det, och innehåller 

därtill översättningar i sig själva.  Till exempel innehåller Berninis skulptur en översättning 17

från text – det katolska helgonet Teresa av Ávilas skrifter – till tredimensionell form, Den 

heliga Teresas extas. Men ett verk behöver inte översätta ett annat verk för att betraktas som 

en översättning, det kan lika gärna översätta ’världen’. – avbilda om man så vill. 

Översättningsbegreppet deklarerar dock att konstverk följer ur tidigare uttryck, konstnärliga 

som världsliga, och här närmar sig ’översättning’ begreppet intertextualitet så som formulerat 

av lingvisten Julia Kristeva.  I uppsatsen undersöker jag hur fjorton samtidskonstverk och två 18

 Bal, Mieke, a. a., 2002, 68-85. 17

 Kristeva, Julia, The Kristeva Reader, Blackwell, Oxford, 1996, 35-61.18
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verk av Öyvind Fahlström översätter världen; jag undersöker vidare hur samtidskonstverken, 

då satta i översättningsspel, översätter Öyvind Fahlström. 

 (ii.) konstnärskap. Konstnärskapet är en samlad kropp av konstverksöversättningar, som 

tillsammans bildar en konstnärsspecifik översättning av världen. Konstnärskapet är i sig 

översättningsbart, och därför också skiftande beroende på vem – vilken översättare – som 

översätter det. I uppsatsen undersöker jag hur Manipulera världen, utställningens katalog, 

tidigare utställningskataloger, tidigare forskning om Fahlström och Moderna Museets 

forskningsprojekt om samma konstnär översatte Öyvind Fahlström. 

 (iii.) utställning. Konstnärskap översätts bland annat genom utställningar. Den tredje nivån 

gäller utställningen som översättningsspel och där opererar översättningar i ett stort komplext 

nätverk. Lars Hjelmstedt argumenterade för att Fahlströms verk är spel av inbördes 

teckenrelationer, i rörelse över tid.  Jag vill mena att utställningar, översättningsbegreppets 19

tredje nivå, kan förstås som en större version av samma spel.  

 När jag analyserar Manipulera världen utgår jag från den bild av utställningar och museer 

som Mieke Bal formulerar i en annan text: Double Exposures: The Subject of Cultural 

Analysis.  Där argumenterar hon för att utställningar är konstruerade narrativ, läsbara som 20

diskursiva utsagor. Hon menar vidare att dessa narrativ gärna reproducerar samhälleliga 

myter, ofta på ett positivistiskt sätt, genom ett ”Look! […] that’s how it is”.  21

Sammanfattningsvis argumenterar hon för att utställningar ofta gör anspråk på att förmedla 

omanipulerad sanning, samtidigt som denna sanning förmedlas genom ett konstruerat, 

manipulerat narrativ.   

 I likhet med mig, beskriver Bal utställningen som ett maktspel. Bals utställningssituation 

inbegriper tre ”personer”. ”In expositions a ”first person”, the exposer, tells a ”second 

person”, the visitor, about a ”third person”, the object on display, who does not participate in 

the conversation.”  Bals förståelse av utställningar har inspirerat min, men den skiljer sig 22

också från dito, eftersom jag, åtminstone inledningsvis, önskar förstå de personer/agenter som 

 Hjelmstedt, Lars, a. a.19

 Bal, Mieke, Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis, Routledge, New York, 1996, 3-4.20

 Bal, Mieke, a. a., 1996, 4-5. Se även, Liddchi, Helena, ”The Poetics and the Politics of Exhibiting other 21

Cultures” i Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean (red.), Representation, 2. ed., SAGE, London, 2012, 
120-185.

 Bal, Mieke, a. a., 3-4.22
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ingår i utställningen som mer jämställda i produktionen av utställningens övergripande 

betydelse.  

 (iv.) historieskrivning. Översättningsbegreppets fjärde nivå behandlar historieskrivning. 

Bal liknar historieskrivning vid översättning och tolkning.  Uppsatsen fokuserar på den 23

textbaserade historieskrivning som författats och författas inom humaniora och på museer, 

men också på den materiella historieskrivning som Moderna Museet författade i ett av 

Manipulera världens utställningsrum. I uppsatsen förstår jag Manipulera världen som endera 

bunden till den etablerade historieskrivningen om Öyvind Fahlström, endera potentiellt 

delaktig i författandet av en ’ny’. 

 Likt Bals utställningar, och Sontags och Bals översättningar, inbegriper historieskrivning 

olika maktrelationer. Det handlar om historieskrivarens makt över samtidens bild av historiska 

objekt, händelser och/eller personer. Historiografi riktar blicken mot vilken historia som har 

skrivits, hur den har skrivits och varför den har skrivits just så. Det handlar med andra ord om 

hur och mot bakgrund av vilka föreställningar den historiska ’verkligheten’ översatts till den 

historieskrivning den nu har blivit. Historiografi är en vanlig ingrediens i anglosaxisk ’ny’ 

konsthistoria. Feministiska konsthistoriker som Linda Nochlin och Griselda Pollock har riktat 

blicken mot kvinnliga konstnärers frånvaro i konsthistorien, medan postmoderna 

konsthistoriker som Donald Preziosi har ramat in konsthistorieämnet som en konstform i 

sig.  I inledningen till The Art of Art History: A Critical Anthology skriver Preziosi att:  24

Art history is one of a network of interrelated institutions and professions whose overall 
function has been to fabricate a historical past that could be placed under systematic 
observation for use in the present.   25

  

 I citatet hävdar Preziosi att konsthistorieämnet och konsthistorieskrivningen fabricerar ett 

historiskt förflutet som först och främst är användbart i samtiden. När översättningsbegreppet 

riktas mot Manipulera världens historieskrivning aktualiseras utställningens översättning av 

 Bal, Mieke, a. a., 2002, 60, 64; Bal, Mieke, a. a., 1996, 3-4, 87-135.23

 Nochlin, Linda, ”Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?” i Lindberg, Anna Lena 24

(red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Stockholm, 2014, 23-52; Pollock, Griselda, ”Det moderna och kvinnlighetens rum” i Lindberg, 
Anna (red.), a. a., 165-207; Preziosi, Donald, ”Art History: Making the Visible Legible”, ”Epilogue: The Art of 
Art History” och ”Coda: Plato’s Dilemma and the Tasks of the Art Historian Today”, samtliga i Preziosi, Donald 
(red.), The Art of Art History: A Critical Anthology, New ed., Oxford University Press, Oxford, 2009, 7- 11, 
488-510.

 Preziosi, Donald, ”Art History: Making the Visible Legible”, 7, min kurs.25
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den historiska personen Öyvind Fahlström och hans konstnärskap. Med utgångspunkt i 

Preziosis citat frågar jag mig hur utställningen positionerar sig gentemot tidigare forskning 

om Öyvind Fahlström, och hur de använder sig av Öyvind Fahlström för att konstruera en 

berättelse om vår samtid. Översättningsbegreppets fjärde nivå riktar även fokus mot Moderna 

Museet som historieskrivande agent. 

 (v.) uppsatsen. Begreppets femte nivå gäller det översättningsspel som är uppsatsens. Hit 

fogas frågor om vad en vetenskaplig översättning är, vad den vill och kan göra med 

materialet. I min konstvetenskapliga undersökning viks flera konstverk, en utställning, 

historieskrivning, begreppen veck, översättning, översättningsspel och manipulation samman 

till ett veck; ett översättningsspel initieras, och detta spel gör någonting med, manipulerar, 

samtliga inblandade agenter. En sådan veckbildning och ett sådant översättningsspel är, som 

bland andra Bal hävdat, varken naturligt eller neutralt, utan en konstruerad situation som vill 

någonting.  Uppsatsen syftar till att via mitt begrepp översättningsspel granska Moderna 26

Museets historieskrivning om Öyvind Fahlström genom exemplet Manipulera världen – 

Aktivera Öyvind Fahlström. Genom att benämna uppsatsen som en översättning, vill jag 

belysa min maktposition i förhållande till materialet. 

 Översättningsbegreppets olika nivåer tenderar att gå in i varandra. Meningen hos konstverk 

och konstnärskap präglas av konsthistorieskrivningen. Utställningar producerar och 

reproducerar sådan konsthistorieskrivning. Uppsatser kan analysera och granska såväl 

konstverk och konstnärskap som utställningar och konsthistorieskrivningar, samtidigt som de 

skriver just konsthistoria. I uppsatsen vill jag undersöka samspelet mellan dessa olika nivåer 

genom exemplet Öyvind Fahlström.  

AGENTER 
I föregående avsnitt användes begreppen original och agent synonymt för att påvisa relationen 

mellan Bals original och mina agenter. Omnämnd är också Bals ”utställningsagent” som 

åsyftar den första, talande personen i utställningssituationen.  Fortsättningsvis kommer jag 27

 Bal, Mieke, a. a., 1996, 7-12, 165-195. Se vidare: Gislén, Ylva, ”Handling som kunskapande: en 26

kunskapskritisk reflexion över konstnären och designern som forskare.” i Tidskrift för genusvetenskap;1-2, 2007, 
33-55; Haraway, Donna Jeanne, ”The Persistence of Vision” i Mirzoeff, Nicholas (red.), The Visual Culture 
Reader, 3., rev. ed., Routledge, London, 2013, 356-362; Haraway, Donna Jeanne, ”Situated Knowledges: the 
science question in feminism and the privilege of partial perspective”, Feminist studies, 14(1988):3, 1988, 
575-599; Lenz Taguchi, Hillevi, Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-aktiv 
pedagogik, 2012.

 Bal, Mieke, a. a., 1996, 3-7.27
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att referera till översättningsspelets agenter som just agenter, med anledning av att begreppet 

stämmer bättre överens med Bals översättningsteori. Man kan hävda att jag vidgar Bals 

utställningsagentsbegrepp till att gälla samtliga inblandade agenter – Fahlströms konstnär-

skap, samtidskonsten, utställningsrummen, katalogen och betraktaren, det vill säga.  

 Så varför stämmer agentbegreppet bättre överens med Bals översättningsteori? Bal menar 

att Benjamin opponerar sig mot ett logocentriskt förhållande till mening. Hon syftar då på en 

förståelse av mening som fast och stabil och på tolkning som söker fastställa eller konstatera 

sådan ’stabil’ mening; kom ihåg Sontags interpretation: X–A, Y–B, Z–C. Till skillnad från den 

meningsförståelse som bildar fond till den logocentriska översättningen förstår Bal mening, 

inte som fast, stabil och ’avkodningsbar’ utan som föränderlig, pågående och ’trasslig’. 

Mening visualiseras som ett flöde av teckenprocesser – det man inom semiotiken refererar till 

som semiosis.  28

 Bals meningsflöde problematiserar Benjamins originalbegrepp – för var börjar och slutar 

originalet i ett ständigt pågående flöde? När blir någonting en översättning? och när är det 

bara ’sig självt’?  Agentbegreppet duckar för originalbegreppets problematik, men kommer 29

med eget bagage, inte minst då det appliceras på objekt – texter, konstverk och rum i mitt fall. 

Begreppet används gärna inom senare feministisk teoribildning, feministisk materialism. 

Karen Barad, filosof och fysiker, talar till exempel om materialiteters agens, och menar då att 

det är materialiteter i sig, snarare än våra mentala koncept av samma materialiteter, som 

skapar mening. Hon vänder sig då mot en mycket lång tanketradition inom filosofisk 

representationalism.   30

 Och visst kan ett sådant bagage vara aktuellt för begreppet översättningsspel, som syftar 

till att beskriva hur en ansamling materiella agenter har bäring på varandra. Samtidigt är 

frågan om huruvida översättningsspelet uppstår på grund av materialen eller våra mentala 

koncept av desamma, inte direkt avgörande för uppsatsens frågeställningar. Oavsett, går 

agentbegreppet inte i konflikt med meningsflödet, så som originalbegeppet gör då draget till 

sin spets. Begreppet belyser att ett översättningsspel i form av såväl utställning som 

konstvetenskap uppstår i mötet mellan ett flertal agenter, och att dessa agenter vill och gör 

någonting med varandra. 

 Bal, Mieke, a. a., 2002, 65-66, 69-70,76.28

 Bal, Mieke, a. a., 2002, 66.29

 Barad, Karen, ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter” i 30

Signs, 28: 3, Gender and Science: New Issues, 2003, 801-831.
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 Samtidigt måste min granskning av historieskrivningen kring Öyvind Fahlström börja 

någonstans – i en agent som jag, inom ramen för uppsatsen, också måste teckna. I kapitel 1 

identifierar jag vanligt förekommande tolkningar av Fahlströms konstnärskap mot bakgrund 

av litteratur- och konstvetenskaplig forskning om konstnären i fråga. Tillsammans bildar 

dessa utsagor vad jag har valt att kalla ”originalagenten” Fahlström. Originalagenten är en 

konstruktion inom ramen för uppsatsen. Originalagenten är en ’nollpunkt’ som manipuleras 

då den sätts i översättningsspel med de andra agenterna – samtidskonstverken, utställnings-

katalogernas förord, etcetera.  

METOD 
Öyvind Fahlström i översättning är en kvalitativ fallstudie, som vilar mot Bals begreppsstyrda 

analys som övergripande metod. I ”Images” begreppsstyrda analys viker Bal samman flera 

egentligen skilda agenter till ett veck och ett översättningsspel initieras. Därpå sker 

närläsningar av översättningsspelets olika agenter; var för sig och tillsammans men alltid 

genom begreppen. Det handlar om hur de involverade agenterna svarar mot de centrala 

begreppen och hur de svarar mot varandra. Bals metod kan liknas vid en nätverkande 

jämförande analys.  Min uppgift består i att med hjälp av Bals metod och teori reda ut det 31

översättningsspel som initierades i Manipulera världen. Utställningen har studerats på plats 

och genom min och Moderna Museets dokumentation. 

 Öyvind Fahlström i översättning består av fem kapitel. Kapitlen analyserar varsin 

materialgrupp: konst- och litteraturvetenskaplig forskning; konstverk och utställningsrum; 

förord; forskningsprojektet Fokus på Öyvind Fahlström; och katalogen Manipulera världen: 

Aktivera Öyvind Fahlström. Så som undersökningen fortskrider ställs de olika materialen, och 

de utsagor om Fahlström som materialen innehåller, i översättningsspel med varandra. För att 

analysera materialet använder jag mig av två olika metoder – en för bildanalys och en för 

textanalys.  

 I ”2. Utställningen” gör jag bildanalyser av de Fahlström-verk och de samtidskonstverk 

som ställdes ut i ett av Manipulera världens utställningsrum, samt en analys av 

utställningsrummets scenografi. Lars Hjelmstedt menar att Fahlströms konstverk kan förstås 

som spel av inbördes teckenrelationer, i rörelse över tid. Jag förstår utställningsrummet på ett 

liknande sätt.  

 Bal, Mieke, a. a., 2002, 56-95.31
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 I mina bildanalyser reduceras konstverken i rummet till tecken i utställningsrummets 

’målning’. Bildanalyserna tar fasta på vilka översättningar av ’världen’ som ryms i verken och 

rummet, med avseende på såväl innehåll som form. Min metod har inspirerats av konstvetaren 

Hans Haydens tolkning av Fahlström-verket Dr Schweitzers sista uppdrag, i vilken han först 

anger verkets tematik – vad verket betyder – för att senare utmana det svaret genom att rikta 

fokus mot verkets representationsform – hur det betyder.  Mina bildanalyser följer samma 32

schema. Inledningsvis har jag ett semiotiskt fokus, som inte handlar så mycket om hur verken 

ser ut på detaljnivå – om formspråk – som vad de har för teman – vad de översätter – var för 

sig och tillsammans med de andra verken i utställningsrummet. Denna tolkning utmanas då 

jag likt Hayden riktar fokus mot verkens representationsformer – hur de betyder. Verken, 

tecknen, ordnas sedermera till en övergripande målning och/eller mening.  

 Precis som i en Fahlström-målning, där tecknen är sammansatta på ett sådant vis så att de 

motsätter sig entydig tolkning, innehåller de verk som analyseras i kapitel 2 klart fler 

meningar än vad jag kan formulera inom ramen för min analys av utställningsrummet.  Detta 33

är, som Sontag poängterat, översättningens dilemma.   34

 I ”1. Öyvind Fahlström”, ”3. Förorden”, ”4. Forskningsprojektet” och ”5. Katalogen” gör 

jag närläsningar av texter som handlar om Öyvind Fahlström – flera av dem knutna till 

Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström. När jag analyserar texterna söker jag bland 

annat efter en allmän översättning av Fahlström texterna emellan. Jag lyfter ut särskilda citat – 

som jag kallar för utsagor – och jämför dem med utsagor ur andra texter. Konstvetarna Annika 

Öhrner och Cilla Robach har använt sig av konsthistorieböcker för att, på ett liknande sätt, 

identifiera en vanligt förekommande översättning av ett konstnärskap, en epok eller grupp av 

objekt.  Konstvetaren Karolina Uggla har identifierat vanligt förekommande utsagor om 35

’kartor, 1970’ i utställningspublikationer för att bestämma hur ämnet översatts och 

 Hayden, Hans, Modernism as Institution: On the Establishment of an Aesthetic and Historiographic 32

Paradigm, Stockholm: Stockholm University, 2018, 285-301.
 Hjelmstedt, Lars, a. a., 24-41. 33

 Sontag, Susan, a. a., passim.34

 Öhrner, Annika, Barbro Östlihn & New York: konstens rum och möjligheter, Makadam, Diss. Uppsala : 35

Uppsala universitet, 2010, Göteborg, 2010, 183-203; Robach, Cilla, Formens frigörelse: konsthantverk och 
design under debatt i 1960-talets Sverige, Arvinius, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2010, Stockholm, 2010, 
295-317.
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manipulerats över tid. Ugglas undersökning vilar mot filosofen Michel Foucaults Vetandets 

arkeologi.   36

 Liknelsen mellan Hjelmstedts Fahlström-karaktäristik och utställningsrummet gäller även 

uppsatsen som helhet. I uppsatsens översättningsspel förstår jag de olika materialens 

berättelser om Öyvind Fahlström som tecken i en målning. I det avslutande kapitlet redogör 

jag för hur de olika översättningarna av konstnärskapet samspelar i uppsatsen, som i sin tur 

representerar det vidare forskningsfältet om Öyvind Fahlström. 

FORSKNINGSÖVERSIKT  
Föreliggande forskningsöversikt består av två delar. Den första delen behandlar svenska 

konstvetenskapliga avhandlingar som publicerats under tvåtusentiotalet och som på ett eller 

annat sätt aktiverar tre eller flera av uppsatsens huvudsakliga teman och angreppssätt. Det 

gäller Öyvind Fahlström, Fahlströms historiska och konsthistoriska kontext, utställnings-

analys och historiografi. Som vi snart ska se är denna kombination av företeelser inte helt 

ovanlig inom samtida svensk konstvetenskaplig forskning. Översiktens andra del redovisar ett 

urval av den forskning om Öyvind Fahlström som producerats utanför den svenska samtida 

konstvetenskapen. Det gäller forskning som publicerats inom den svenska litteratur-

vetenskapen, engelskspråkig humaniora, svenska och internationella utställningskataloger. 

KONSTVETENSKAPLIGA AVHANDLINGAR OCH POSITIONERING 

I Cilla Robachs konstvetenskapliga avhandling Formens frigörelse: konsthantverk och design 

under debatt i 1960-talets Sverige från 2010 tecknas förändringar på sextiotalets svenska 

designscen, delvis mot bakgrund av vad som hände i konstvärlden under samma period.  Den 37

samtida amerikanska design- och konstscenen bildar fond till den svenska. Moderna Museet 

framhålls som en tung aktör på nämnda scen, och Öyvind Fahlström omnämns i det korta, 

som konstparallell till textildesignern Margareta Halleks variabler.  Robachs studie 38

inbegriper utställningsanalys och historiografi, och bär på så sätt likheter med uppsatsen 

utöver den historiska period som studeras. 

 Uggla, Karolina, Konst och kartläggning kring 1970: modell, diagram och karta i konstens landskap, 36

Makadam, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2015, Göteborg, 2015, 39-61; Foucault, Michel, Vetandets 
arkeologi, 2., ombrutna, översedda uppl., Arkiv, Lund, 2011.

 Robach, Cilla, a. a.37

 Robach, Cilla, a. a., 233-235, 231.38
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 Anna Lundströms konstvetenskapliga avhandling Former av politik: tre utställnings-

situationer på Moderna Museet 1998-2008 från 2015 avhandlar maktfördelning i den 

pedagogiska relationen mellan betraktare och konstinstitution genom tre fallstudier.  39

Avhandlingen studerar utställningssituationer. Via Pontus Hulténs visningsmagasin, invigt 

2008, aktualiseras sextiotalets svenska konstscen och Moderna Museets tidiga historia, som 

till mångt och mycket präglades av svensk-amerikanska konstrelationer. Fahlström nämns i 

förbifarten, som en av flera konstnärer involverade i den nya öppna konst som fick utrymme 

på Moderna Museet under Pontus Hulténs ledning.  Lundströms analyser sker med avseende 40

på utställningarnas såväl visuella som textbaserade uttryck och tilltal, och hon intresserar sig 

för betraktarens agens i utställningssituationen. Avhandlingen ligger nära uppsatsens 

utställningsanalys både vad gäller studieobjekt och angreppssätt. Denna närhet tar sig inte 

minst uttryck i kapitlet om Pontus Hulténs visningsmagasin där ett samtida utställningsprojekt 

aktualiserar en historisk period.  41

 Konstvetaren David Rynell Åhlén disputerade 2016 på en avhandling om Konst på bästa 

sändningstid: konst i svensk television 1956—1969, i vilken han analyserade konstprogram 

sända på SVT under angiven tidsram.  Fahlström förekommer upprepade gånger i 42

avhandlingen, så också Moderna Museet under Hulténs ledning. Härigenom förs den 

amerikanska konstscenen på tal. Konst på bästa sändningstid belyser sambandet mellan 

framväxten av nya massmedier, den öppna konsten och konstnärer som Fahlström, och bidrar 

på så vis med historisk kontext till uppsatsens huvudperson. Förutom detta möts våra texter i 

ett intresse för hur konst förmedlas – i Rynell Åhléns fall hur SVT förmedlade konst till tv-

publiken, och i mitt fall, hur Manipulera världen förmedlade bland annat Öyvind Fahlström 

till utställningens besökare.. 

 I den konstvetenskapliga avhandlingen Barbro Östlihn & New York: konstens rum och 

möjligheter från 2010 tecknar Annika Öhrner Barbro Östlihns konstnärskap mot bakgrund av 

sextiotalets såväl amerikanska som svenska konstfält.  Eftersom avhandlingen behandlar 43

fältet kring Östlihn, och Fahlström var gift med Östlihn, är Fahlström en central gestalt i 

 Lundström, Anna, Former av politik: tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008, Makadam, 39

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2015, Göteborg, 2015.
 Lundström, Anna, a. a., 75.40

 Lundström, Anna, a. a., 49-81.41

 Rynell Åhlén, David, Samtida konst på bästa sändningstid: konst i svensk television 1956-1969, 42

Mediehistoria, Lunds universitet, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2016, Lund, 2016.
 Öhrner, Annika, a. a.43
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Öhrners undersökning. Öhrners Östlihn-porträtt tecknas bland annat genom analyser av 

Östlihns målningar, analyser av katalogtexter till Östlihn-utställningar och historiografiska 

analyser av hur konsthistoriska översiktsverk framställt Östlihn. Avhandlingen liknar på så 

sätt uppsatsen vad gäller såväl angreppssätt, som aktualiserade ”empirisorter” och historisk 

studieperiod, med undantag för att Öhrner studerar sextiotalets konstfält i bourdieusk 

mening.  44

 I konstvetaren Karolina Ugglas avhandling Konst och kartläggning kring 1970 från 2015 

förekommer Öyvind Fahlströms World Map (Världskarta, 1972) som ett exempel på en 

övergripande kartläggningsimpuls i amerikansk och svensk konst kring 1970.  Likt Rynell 45

Åhléns och Lundströms avhandlingar handlar Konst och kartläggning kring 1970 om 

förmedling – i Ugglas fall om hur konsten förmedlade världen inom angiven tidsram. Ugglas 

studie utmärker sig genom att lägga vikt vid sextio- och sjuttiotalens teoretiska kontext, inte 

minst vid den ’språkliga vändning’ som föreföll under samma historiska period. Avhandlingen 

liknar uppsatsen med avseende på vilka metodologiska verktyg och vilka empirisorter som 

aktualiseras. 

 De fem nämnda avhandlingarna har flera gemensamma nämnare. De behandlar sextiotalets 

konstscen som en period av förändringar, ofta med referens till Moderna Museet och den 

amerikanska samtida konstscenen. Gemensamt är också ett intresse för hur konst förmedlas. 

Robachs och Öhrners historiografiska analyser riktar fokus mot hur konsthistorieskrivningen 

förmedlat design respektive Barbro Östlihn; Lundströms och Rynell Åhléns avhandlingar 

behandlar hur en avsändare, Moderna Museet respektive SVT, förmedlat konst till en publik; 

och Uggla tecknar hur utställningskataloger förmedlade sjuttiotalets kartkonst, samt hur 

konsten förmedlade världen under samma period. 

 Som nämnt i anslutning till respektive avhandling är många av avhandlingarnas 

gemensamma hållpunkter också uppsatsens. Men om avhandlingarna strävar efter att teckna 

en bild av sextiotalet, Moderna Museet och den öppna konsten under samma period, vill jag 

istället undersöka hur just den berättelsen används och aktiveras i en konstutställning om och 

med Öyvind Fahlström. Min uppsats syftar alltså inte till att skriva historia, utan till att 

granska vår samtids bruk av Öyvind Fahlström och ’hans’ sextio- och sjuttiotal.  

 Öhrner har författat andra närliggande texter i ämnet, däribland: Öhrner, Annika, ”Barbro Östlihn arbetade 44

precist, med durkdrivet handlag på rekordtid och Öyvind Fahlström signerade” i Allgårdh, Sophie, (red.) Med 
världen som spelplan: Öyvind Fahlström, Mjellby konstmuseum, Halmstad, 2007, 86-97.

 Uggla, Karolina, a. a., Om World Map: 84-88.45
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 Samtliga av de ovan återgivna avhandlingarna behandlar Öyvind Fahlström som ett 

exempel på ett större fenomen – som en del av sextiotalets såväl svenska som amerikanska 

konstscen och fält, som en konstnär verksam under samma decenniums expanderande 

medieklimat eller som ett exempel på sjuttiotalets kartläggningsimpuls. I min uppsats är 

förhållandet mellan Fahlström och omvärlden omvänt. Här är det istället berättelsen om 

Öyvind Fahlström som leder fram till reflektioner över såväl sextiotalets, som vår tids konst- 

och samhällsklimat.  

 Detta fokus på Öyvind Fahlström skiljer min uppsats från nämnda avhandlingar. Och när 

jag sökt efter tidigare forskning om Öyvind Fahlström har jag inte kunnat lokalisera något 

större svenskt konstvetenskapligt arbete om konstnären. Det har kommit till min kännedom 

att en avhandling om Öyvind Fahlström påbörjades vid Uppsala Universitet runt 1995.  46

Doktoranden i fråga, nämnda Lars Hjelmstedt, publicerade då delar av sin forskning i 

utställningskatalogen till Spelrum: Öyvind Fahlström och tiden efter. Kärnan i denna 

forskning, ’tecken, tid och spel’, har, som klarlagt tidigare, inspirerat mitt begrepp 

översättningsspel.  

 Underligt kan tyckas, att ett större svenskt konstvetenskapligt arbete om konstnären så vitt 

jag vet aldrig publicerats. Kanske kan Öyvind Fahlström, i översättning vara ett utkast till ett 

sådant större arbete. 

OM ÖYVIND FAHLSTRÖM. ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN SVENSK LITTERATURVETENSKAP, 
INTERNATIONELL HUMANIORA & MUSEER 

Om den svenska konstvetenskapen fattas ett större verk om Fahlström ser det annorlunda ut 

inom den svenska litteraturvetenskapen där Jesper Olsson och Per Bäckström utmärker sig 

som Fahlström-kännare. Jesper Olsson disputerade 2005 på avhandlingen Alfabetets 

användning: konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal där han studerar den 

konkreta poesins framväxt i Sverige genom närläsningar av enskilda författarskap, däribland 

Fahlströms.  Olsson har skrivit flera texter om Fahlströms poesi.  Han har också behandlat 47 48

 Thompson, Deborah, ”Förord” i Nilsson, John Peter & Thompson, Deborah (red.), a. a., 9.46

 Olsson, Jesper, Alfabetets användning: konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, OEI editör, 47

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005, Stockholm, 2005.
 Se t.ex.: Olsson, Jesper, ”Kneaded Language: Concrete Poetry and New Media in the Swedish 1960s” i 48

Modernism/Modernity, 18(2), 2011, 273-288.
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de delar av Fahlströms produktion som faller utanför litteraturvetenskapens gränser.  Inom 49

ramen för Moderna Museets forskningsprojekt om Fahlström gjorde Olsson en närläsning av 

1950-talsmålningarna Ade-Ledic-Nander – Öyvind Fahlström: Ade-Ledic-Nander.  50

 Per Bäckström har likt Olsson skrivit ett flertal artiklar som behandlar Fahlströms konkreta 

poesi och ett fåtal artiklar om Fahlströms bildkonst. I ””tillinni jipiri riviri killiri birg mid 

riksmik”: Öyvind Fahlströms översättningsstrategier” undersöker Bäckström vilka metoder 

som Fahlström använde för att skapa konkret poesi.  Annars har han framför allt fokuserat på 51

att kartlägga efterkrigstidens konstfält med avseende på relationen mellan det svenska neo-

avantgardet och liknande internationella, främst amerikanska konstnärsgrupperingar.  I dag 52

arbetar Bäckström på en monografi över Fahlström.  53

 Innan jag vänder blicken mot internationell humaniora ska jag nämna Modernism as 

Institution och Öyvind Fahlström i etern – Manipulera världen. Under förstnämnda titel 

använder den svenska konstvetaren Hans Hayden Fahlströms Dr Schweitzers sista uppdrag, 

ett av de verk som visades i Manipulera världen, för att teckna skillnader mellan modernism 

och ’öppen konst’.  Öyvind Fahlström i etern är en monografi över Fahlström som skrivits 54

av den svenska kulturkritikern Teddy Hultberg. I monografin tecknar Hultberg en 

övergripande utvecklingsberättelse om Fahlströms verksamhet i samtliga medier, 

ackompanjerad av två närläsningar av ljudverk som Fahlström gjorde för radio.   55

 Fahlström har rönt internationellt intresse. En amerikansk monografi över Fahlström 

publicerades 2008, författad av den amerikanska curatorn och museologen Antonio Sergio 

Bessa. Monografin, Öyvind Fahlström: The Art of Writing, behandlar först och främst 

 Se: Olsson, Jesper, ”Mass Media Avant-Garde: Dislocating the Hi/Lo in the Swedish 1960s” i Bru, Sascha, et 49

al. (red.), Regarding the Popular: Modernism, the Avant-Garde and High and Low Culture, De Gruyter, Inc., 
2011, 445-453.

 Olsson, Jesper, a. a., 2017.50

 Bäckström, Per, ””tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik”: Öyvind Fahlströms översättningsstrategier” i 51

Holmberg, Claes-Göran & Ljung, Per Erik (red.) IASS 2010 Proceedings: Föredrag vid den 28:e 
studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010, Lund: 
Lund University Open Access, 2011, 1-10.

 Bäckström, Per, ”Fahlström stannade i Stockholm: «HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN» och 52

diktarkonferensen i Sigtuna 1953”, Edda, No: 106, 2019, 39-53; Bäckström, Per, Bäckström, Per, ”Kisses 
Sweeter than Wine. Öyvind Fahlström and Billy Klüver: The Swedish Neo-Avant-Garde in New York” i Artl@s 
Bulletin, 6(2), 2017, 139-152.

 Karlstad Universitet, ”Per Bäckström”, Karlstad Universitet, https://www.kau.se/forskare/per-backstrom 53

(2019-04-15).
 Hayden, Hans, a. a., 285-301.54

 Hultberg, Teddy, Öyvind Fahlström i etern - manipulera världen: Fåglar i Sverige, Den helige Torsten Nilsson 55

: bilder & manuskript = Öyvind Fahlström on the air - manipulating the world : Birds in Sweden, The holy 
Torsten Nilsson : pictures & manuscripts, Sveriges radio, Stockholm, 1999.
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Fahlströms konkreta poesi. I de avsnitt där bildkonsten står i fokus, läser Bessa desamma som 

fortsättningar på Fahlströms tidigare språkexperiment.   56

 I övrigt nämns Fahlströms konst som exempel på större fenomen; se till exempel ”Art and 

globalisation” där den brittiska konstkritikern Niru Ratnam behandlar framväxten av en global 

konstscen post Sovjet 1991, och New Games: Postmodernism After Contemporary Art där den 

amerikanska konsthistorikern Pamela M. Lee diskuterar den samtida konst- och kritikscenen 

mot bakgrund av postmodern teoribildning.  57

 Pamela M. Lee utmärker sig vidare som författare till Öyvind Fahlström: Monopol som 

publicerades inom ramen för Moderna Museets forskningsprojekt. Essän är en närläsning av 

Fahlströms Monopol-serie, från vilken två av de i utställningen utställda Fahlström-verken 

härstammar. Lee läser Monopol-målningarna mot bakgrund av Parker Brothers-spelets 

historia, ekonomisk teoribildning och den politiska kontexten kring 1968.  Sextiotalets 58

politiskt-historiska kontext är också central i den brittiska konsthistorikern David Bussels 

tolkning av Mao-Hope March (1966), ett av de verk som visades i Manipulera världen. I 

”’Are You Happy?’: Notes on Mao-Hope March” tolkar Bussel performancedokumentationen 

som en skildring av Vietnamkriget och kalla kriget.  59

 Mycket av den tidigare forskningen om Fahlström har publicerats för utställningskataloger. 

Ofta citerad är den amerikanska konstnären Mike Kelleys ”Mytforskning” från den tyska 

utställningen Öyvind Fahlström – Die Installationen / The installations utställningskatalog 

1995.  Kelley behandlar det fahlströmska konstnärskapets olika epoker och dess position vis-60

á-vis sextiotalets konstgrupperingar. Han tolkar såväl enskilda Fahlström-verk som 

produktionen till sin helhet, och argumenterar för att Fahlström ägnade sig åt att dekonstruera 

samtidens visuella språk och mytologier.   61

 Öyvind Fahlström: Another Space for Painting producerades i samband med en 

kringresande Fahlström-retrospektiv 2001. Katalogen innehåller reproduktioner av flertalet 

 Bessa, Antonio Sergio, Öyvind Fahlström: The Art of Writing, Northwestern University Press, Evanston, Ill., 56

2008.
 Ratnam, Niru, ”Art and globalisation” i Perry, Gillian & Wood, Paul (red.), Themes in Contemporary Art, Yale 57

University Press, New Haven, Conn., 2004, 277-310. Om World Map: 297-299. Lee, Pamela M., a, a., 2012, 
141-157.

 Lee, Pamela M., a. a., 2017.58

 Bussel, David, ”’Are You Happy?’: Notes on Mao-Hope March”, i Afterall: A Journal of Art, Context and 59

Enquiry, No: 17, 2008, 122-126.
 Jag refererar till den svenska översättningen ”Mytforskning” som publicerades i Allgårdh, Sophie (red.), a. a., 60

106-131.
 Kelley, Mike, a. a.61
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Fahlström-verk, Fahlströms manifest och lyrik; därtill skisser, processbilder och utdrag ur 

performance- och happening-manuskript sorterade under rubrikerna ”Words Image”, ”Signs 

Image”, ”Space World”, ”World Models” och ”Night Music”.  Dessutom introduktionstexter 62

till ett flertal verk, författade av Lars Hjelmstedt och Teddy Hultberg; en kort inledning av 

curatorn och konsthistorikern Manuel J. Borja-Villel; en längre konsthistorisk essä av Jean-

François Chevrier och tre ytterligare essäer, listade i fotnoten nedan.   63

 I nämnda Spelrum: Öyvind Fahlström och tiden efter bidrog doktoranden Lars Hjelmstedt 

med ”Tecken, tid och spel – några nyckelbegrepp i Öyvind Fahlströms konst”, där han som 

bekant bestämmer innebörden av tre för konstnärskapet centrala begrepp: tecken, tid och spel. 

Hjelmstedts text ger också kort introduktion till de verk som visades i utställningen Spelrum, 

däribland Världsbanken och två verk ur Monopol-serien som också visades i Manipulera 

världen.  I katalogen ingick ytterligare artiklar, listade i fotnoten nedan.   64 65

 En liknande framställning av konstnärskapet finns i konstkritikern och curatorn Sophie 

Allgårdhs ”Öyvind Fahlström: Med världen som spelplan” publicerad i en utställningskatalog 

med samma namn. Artikeln behandlar sextio- och sjuttiotalens konstscen och politiska klimat, 

Fahlströms konstnärliga epoker och hans verksamhet inom olika medier så som poesi, radio, 

performance, måleri, installation och film. Här omnämns Dr Schweitzers sista uppdrag, 

Monopol-serien och Världsbanken som visades i Manipulera världen. Allgårdh drar 

paralleller mellan sextiotalet och i dag, tillika Fahlströms konst och samtidskonsten.  I 66

samma katalog ingick texter av bland andra Annika Öhrner, Peter Bratt och Pontus Hultén.  67

 Flera författare betonar Fahlströms nära språkvetenskapliga förhållningssätt till, såväl som 

konstnärliga experimenterande med och/eller manipulerande av mening. Dessa dimensioner 

av Fahlströms konst kan förklaras ur ett historiskt-kontextuellt perspektiv. Konstvetarna Bia 

 Chevrier, Jean-François, et. al. (red.), a. a., 32-300. 62

 Borja-Villel, Manuel, J., ”Presentation” i Chevrier, Jean-François, et. al. (red.), a. a., 2001,, 7; Chevrier, Jean-63

François, a. a., 8-30; Rofes, Octavi, ””The Mechanisms of Play Go Beyond Aesthetics”: The Experience of Art 
and Social Relations” i Chevrier, Jean-François, et. al. (red.), a. a., 2001, 329-332; Rolnik, Suely, a. a.; 
Wallerstein, Immanuel, ”Century Past, Millennium Past: The Artist Who Makes Us Unthink our Past” i Chevrier, 
Jean-François, et. al. (red.), a. a., 2001, 325-327.

 Hjelmstedt, Lars, a. a., 24-37.64

 Nylén, Leif, ”Gränsöverskridande mångsysslare” i Nilsson, John Peter & Thompson, Deborah (red.), a. a., 65

19-23; Nilsson, John Peter, ”Ö.F. och tiden efter” i Nilsson, John Peter & Thompson, Deborah, a. a., 43-53; 
Thompson, Deborah, ”Förord” i Nilsson, John Peter & Thompson, Deborah (red.), a. a., 9. 

 Allgårdh, Sophie, ”Öyvind Fahlström: Med världen som spelplan” i Allgårdh, Sophie, (red.) a. a., 11-33.66

 Öhrner, Annika, a. a., 2007; Bratt, Peter, ”Maria Nyckelpiga och myten om det neutrala Sverige: Öyvind 67

Fahlström och IB-affären” i Allgårdh, Sophie (red.), a. a., 68-77; Hultén, Pontus, ”Fahlström i underlandet” i 
Allgårdh, Sophie (red.), a. a., 102-103.
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Mankell och Yvonne Eriksson har till exempel tecknat konstnärskapet mot bakgrund av 

semiotikens ökade inflytande inom sextiotalets akademiska kontext, och en liknande kontext 

finns i bakgrunden av Hans Haydens analys av Dr Schweitzers sista uppdrag.   68

 Semiotiken är också, om än indirekt, närvarande i sammanfattningar av hur verken 

fungerar. Jämför till exempel Lars Hjelmstedts sammanfattning av Fahlströms konst som spel 

av och om inbördes teckenrelationer med en liknande sammanfattning av semiotik, som grovt 

uttryckt kan hävdas studera hur tecken och relationer mellan dem bildar mening i det 

övergripande spelet ’(bild)språk’.  Men det handlar inte bara om semiotik. För om Mankell 69

och Eriksson lyfter fram semiotikens ökade inflytande som bakgrund till Fahlströms 

meningsexperiment, placerar Per Bäckström språkfilosofen Ludvig Wittgenstein och 

kommunikationsteoretikern Marschall McLuhan på samma position.  Pamela M. Lee vill se 70

Fahlströms variabler som en förlaga till filosofen Jean-François Lyotards postmoderna 

översättning av Wittgensteins språkspel, medan Antonio Sergio Bessa förstår Fahlströms 

poesi och bildkonst genom kulturantropologen Claude Lévi-Strauss begrepp bricolage.   71

 Oavsett om verken förstås som produkter av den vetenskapliga kontexten, som Fahlströms 

egna filosofi, eller som visualiseringar av någon annans filosofi, språk- eller medievetenskap, 

vill jag hävda att Fahlströms former för språkexperiment och meningsmanipulation utgör den 

tidigare forskningens mesta fokuspunkt. Öyvind Fahlström i översättning har ett annat, 

historiografiskt fokus. Min uppsats handlar om hur berättelsen om Öyvind Fahlström 

formulerats i en rad olika material, varav några behandlats ytligt ovan. Denna kritiska 

granskning av historieskrivningen kring Öyvind Fahlström, med fokus på Moderna Museets 

utställning Manipulera världen, är mitt bidrag till forskningen om samma konstnär.  

DISPOSITION 
I ”1. Öyvind Fahlström” identifierar och presenterar jag vanligt förekommande tolkningar av 

konstnärskapet med utgångspunkt i tidigare konst- och litteratur-vetenskaplig forskning. Den 

Fahlström som tecknas i kapitel 1 blir en originalagent, som översätts och manipuleras i 

följande kapitel. 

 Eriksson, Yvonne & Mankell, Bia, ”1950-2000” i Johannesson, Lena (red.), Konst och visuell kultur i Sverige 68

1810-2000, Signum, Stockholm, 2007, 237; Hayden, Hans, a. a., 287.
 Hjelmstedt, Lars, a. a., 24.69

 Bäckström, Per, a. a., 2011, 1. 70

 Lee, Pamela M., a. a., 2012, 141-157; Bessa, Antonio Sergio, a. a., xv-xviii.71
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 I ”2. Utställningen” analyserar jag ett av Manipulera världens utställningsrum, samt den 

samtidskonst och de verk av Öyvind Fahlström som visades där i. Jag jämför utställningens 

materiella historieskrivning med den originalagent som tecknats i kapitel 1. 

 I ”3. Förorden” gör jag en närläsning av förordet till Manipulera världens 

utställningskatalog. Jag använder mig av förordet för att identifiera museets egen berättelse 

om Manipulera världens utställningskoncept. Genom att jämföra Birnbaums och Norings 

förord med förord ur andra utställningskataloger till Fahlström-utställningar, söker jag också 

identifiera gemensamma drag i de olika förordens översättningar av konstnärskapet. Jag 

undersöker även om, och i så fall hur den översättningen av Fahlströms konstnärskap 

återspeglas i Manipulera världens utställningskoncept. 

 I ”4. Forskningsprojektet” undersöker jag vilken roll utställningen spelade i Fokus på 

Öyvind Fahlström och hur utställningen, som en del av forskningsprojektet, positionerade sig 

i det fahlströmska forskningsfältet. Här jämförs forskningsprojektet med den originalagent 

som jag tecknade i kapitel 1. 

 I ”5. Katalogen” gör jag en närläsning av de utsagor om Öyvind Fahlström som finns i 

Liews utställningsbeskrivning och relaterar de till tidigare forskning. Jag undersöker hur 

forskningsprojektets agenda återspeglas i utställningens såväl textbaserade som materiella 

översättning av Öyvind Fahlström.   

 I ”6. Sammanfattande slutdiskussion” redogör jag för hur de olika översättningarna av 

konstnärskapet samspelar i uppsatsen, som i sin tur representerar det vidare forskningsfältet 

om Öyvind Fahlström. Här redovisar jag svaren på mina frågeställningar. 

 I ”7. Sammanfattning” ger jag en kort sammanfattning av uppsatsen.  
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1. ÖYVIND FAHLSTRÖM 

I det här kapitlet konstruerar jag originalagenten Öyvind Fahlström; den agent som sedermera 

kommer att ställas i översättningsspel med utställningen Manipulera världen – Aktivera 

Öyvind Fahlström, förorden till tidigare retrospektiva utställningskataloger, Moderna Museets 

forskningsprojekt Fokus på Öyvind Fahlström, Manipulera världens utställningskatalog och 

dess förord. Avsnittet har som mål att teckna en allmängiltig, bred bild av konstnären, som 

kommer att problematiseras i senare kapitel. Originalagenten Fahlström tecknas genom att jag 

sammanfattar och ibland utvecklar fokuspunkter från tidigare forskning. På så sätt är det en 

förlängning och fördjupning av forskningsöversikten. 

ÖYVIND FAHLSTRÖM 1950–76. EN KONST- OCH STILHISTORISK ÖVERSÄTTNING 
I början av femtiotalet tecknade och målade Öyvind Fahlström informella motiv med 

filtspetspenna, olja och lack. Inspirerad av förcolumbianskt mexikanskt bokmåleri – 

långsmala sekvensmålningar hopvikta till bokform – började han foga samman sina 

filstspetsteckningar till en större komposition. Verket, Opera, som han började arbeta med 

1952 och enligt olika källor slutade arbeta med -53 eller -57, blev tio meter långt.  I ett brev 72

till den franska konstkritikern och poeten Edouard Jaguer från 1954 berättade Fahlström om 

den tidsdimension som han ville att teckningen skulle förmedla. Den tilltänkta metoden, att 

upprepa och förskjuta former för att uttrycka tid, hade sitt ursprung i det sekvensmåleri som 

inspirerat verket.  73

 Liksom flertalet av Fahlströms femtiotalsverk balanserar Opera på gränsen mellan det 

abstrakta och det föreställande. Fahlström adresserade detta ’mitt emellan’ som 

signifiguration.  Signifigurationen är karaktäristisk för Fahlströms femtiotalsverk, och Lars 74

Hjelmstedt och Jesper Olsson har förstått signifiguration som en särskild teckenkategori. 

Olsson kallar de signifigurativa tecknen för ’konstruktiva’, och menar att de föreställer 

någonting som börjar finnas, ’konstrueras’, i och med dem själva.  75

 Kelley, Mike, a. a., 116 (1957); Chevrier, Jean-François, a. a., 40-41 (1953).72

 Chevrier, Jean-François (red.), a. a., 40-41.73

 Fahlström förklarade begreppet i den opublicerade essän ”Signifiguration” från 1959. Olsson, Jesper, a. a., 74

2017, 18, 28.
 Hjelmstedt, Lars, a. a., 24; Olsson, Jesper, a. a., 2017, 18.75
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 De signifigurativa tecknen är ett av flera exempel på Fahlströms språk- och 

meningsexperiment – ett experimenterande som tog sig uttryck i Fahlströms bildkonst men 

också i hans konkreta poesi. Konkret poesi vänder sig bort från språkets vardagliga funktion, 

mot språkmaterialism, och olika former av översättningsstrategier var enligt litteraturvetaren 

Per Bäckström centrala verktyg i Fahlströms ’konkreta’ skrivprocess. I ”tillinni jipiri riviri 

killiri birg mid riksmik”: Öyvind Fahlströms översättningsstrategier” identifierar Bäckström 

tre av dessa metoder: ”ordknådande, spelmatriser och cut-ups.”  76

 Namnet på den första metoden härstammar från Fahlströms manifest för konkret poesi, 

Hätila ragulpr på fåtskliaben, som han skrev i tidsmässig närhet till Opera. I manifestet 

uppmanar Fahlström läsaren till att, som han skrev, ”knåda” eller ”krama språkmateria”.  77

Jesper Olsson och Bäckström återvänder gärna till manifestet för att betona det radikala i 

liknelsen mellan språket och det materiellt formbara.  Om än mindre radikalt att se bilden, 78

formen som formbar, kan Bäckströms första översättningsstrategi, ’knådandet’, urskiljas i 

Fahlströms tidiga bildkonst.  

  I femtiotalsmålningarna Ade-Ledic-Nander 1 (1955, 65 x 54 cm) och 2 (1955-57, 190 x 

211 cm) har Fahlström byggt upp parallella universum av signifigurativa tecken. I Öyvind 

Fahlström: Ade-Ledic-Nander gör Jesper Olsson en inventering av ett urval av de 

signifigurativa tecken som förekommer där i. Han härleder deras former till tecken som tillhör 

sfären av redan etablerad mening – raketer och bandspelare bland annat.  Liksom det 79

knådade ordet, kan det signifigurativa tecknet förstås som en manipulation av en redan 

etablerad form, utförd till den grad där den fortfarande refererar till den form den en gång var, 

men också till någonting annat.  

 Bäckströms tredje översättningsstrategi, cut up-tekniken, kan också urskiljas i Fahlströms 

tidiga bildkonst. Bäckström menar att Fahlström klippte ut material från olika källor för att 

sedan sammanfoga det till ord-collage. När Lars Hjelmstedt skriver om signifigurativa tecken 

i Fahlströms konst förklarar han de som just collagetecken, konstruerade av utklipp från andra 

 Bäckström, Per, a. a., 2011, 9, passim.76

 Fahlström, Öyvind, ”Hätila ragulpr på fåtskliaben: manifest för konkret poesi (1953)” i Springfeldt, Björn 77

(red.), a. a., 15.
 Olsson, Jesper, a. a., 2017, 14-15; Bäckström, Per, a. a., 2011, 2-4.78

 Olsson, Jesper, a. a., 2017, 50, 56-57.79
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etablerade tecken.  Hjelmstedt argumenterar för att collageteknikens övergripande syfte var 80

att leda den tolkande översättaren ut i ett nätverk av oändliga referenser.  81

 Om det signifigurativa tecknet syftade till att skapa mångfacetterade tolkningsmöjligheter 

för betraktaren, och på så vis rikta fokus mot de språkliga dimensionerna av vecket verk/

betraktare, skulle samma femtiotalsverk, Opera och Ade-Ledic-Nander 1/2, experimentera 

med de fenomenologiska, kroppsliga dimensionerna av konstupplevelsen. Tidigare forskning 

återger gärna följande citat ur det inledningsvis nämnda brevet till Jaguer från 1954: ”I 

wanted to get people to move not just their eyes but their whole person along and around in 

the picture as if they were reading a map or playing Monopoly or football”.  I citatet berättar 82

Fahlström att den tidsdimension som teckenupprepningen i Opera syftade till åstadkomma 

också var tänkt att manifesteras fysiskt, genom den tid som betraktarens rörelse längs med den 

tio meter långa teckningen upptog. Ett liknande, performativt förhållningssätt till 

konstupplevelsen beskrivs i det här citatet ur museimannen Pontus Hulténs essä ”Öyvind 

Fahlström, världsmedborgaren”: 

Varje fredagskväll brukade Öyvind inbjuda dem som ville att komma och titta på tavlans 
utveckling. Hans visningsteknik var mycket speciell. Han hade klippt hål i ett lakan som 

han hängt framför målningen och han talade och beskrev endast det parti som man kunde se 
genom hålet. Detta för att åskådarna inte skulle bli distraherade av andra delar av 
målningen och inte förfaras av estetiska eftergifter som t.ex. att beundra kompositionen i 

dess helhet.  83

Jesper Olsson har karaktäriserat visningarna av Ade-Ledic-Nander som en slags 

performance.  Tillsammans markerar citaten Fahlströms ur ett konsthistoriskt perspektiv 84

tidiga intresse för de fenomenologiska, teatrala och kroppsliga aspekterna av konst-

 Hjelmstedt, Lars, a. a., 24.80

 Hjelmstedt, Lars, a. a., 24.81

 Chevrier, Jean-François (red.), a. a., 40-41. Jesper Olsson, Pamela M. Lee, Mike Kelley, Sophie Allgårdh och 82

Jean-François Chevrier är exempel på författare som refererar till, utvecklar och använder Fahlströms ord på just 
det sättet. Olsson, Jesper, a. a., 2017, 16; Lee, Pamela M., a. a., 2012, 156; Kelley, Mike, a. a., 116; Allgårdh, 
Sophie, a. a., 17-18; Chevrier, Jean-François, a. a., 16-17.

 Hultén, Pontus, ”Öyvind Fahlström, världsmedborgaren” i Springfeldt, Björn, a. a., 102.83

 Olsson, Jesper, a. a., 2017, 10.84
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upplevelsen. Något som annars brukar förknippas med senare uttryck, framför allt den 

minimalistiska skulpturen.   85

 1962 skapade Öyvind Fahlström världens första variabla målning Sitting… Ett halvår 

senare (Version A). Verket utgjordes av fristående och magnetbeklädda ’tecken’ i vinyl 

flyttbara mot en målad bakgrund. Till skillnad från ’vanliga’ i-variabla målningar var 

målningen inte statisk, utan möjlig att förändra.  Efter 1962 kom majoriteten av Fahlströms 86

verk att vara just variabla.  Konceptet realiserades i en rad olika utföranden: som variabla 87

installationer, ’pooler’ med flytande tecken, som variabla målningar och spel. Samtliga 

variabler gick att förändra genom re-arrangemang av de fristående tecknen. En variabel kunde 

och kan på sätt innehålla ett nästintill oändligt antal meningar. I essän ”Manipulera världen” 

från 1964, som Fahlström skrev för att förklara sin nya bildidé, beskriver han variablerna, inte 

så mycket som en slags målningar, som maskiner som kunde användas för att göra flera olika 

bilder.  88

 De flyttbara tecknen hämtades allt som oftast från den samtida visuella masskulturen. 

Bilder som hade sitt ursprung i bland annat serietidningar, nyhetsmedia och pornografi fördes 

samman i nya konstellationer – inte sällan som direkta parafraser, men också som bearbetade 

till nya former. I de senare, variabla verken blev knådandet av de enskilda tecknen mindre 

påtagligt. Materialet överfördes i stället mer direkt från världen, in i målningarna. Bilderna, 

eller tecknen, klipptes ut ur sin kontext och berövades på så sätt sin plats i den större 

meningsuppbyggnaden. Det Bäckström kallar för ’cut up-teknik’ var alltså fortsatt 

praktiserad, men i större format. Klippen målades om och anpassades till Fahlströms ’egna’ 

popiga – lik väl ’parafrasiga’ – formspråk. Inte sällan var Fahlströms hustru, konstnären 

Barbro Östlihn, ansvarig för det senare steget i processen; ett samarbete som Annika Öhrner 

utrett i sin avhandling Barbro Östlihn & New York.   89

 Fried, Michael, ”Konst och objektalitet” i Wallenstein, Sven-Olov (red.), Minimalism och postminimalism, 85

Raster, Stockholm, 2005, 95-123; Harrison, Charles, ”Chapter 2. Conceptual Art, the Aesthetic and the End(s) of 
Art” i Perry, Gillian & Wood, Paul (red.), Themes in Contemporary Art, Yale University Press, New Haven, 
Conn., 2004, 59-65. Exempel på författare som refererar till Hultén: Olsson, Jesper, a. a., 2017, 8-10; Bessa, 
Antonio Sergio, a. a., 78; Kelley, Mike, a. a., 110; Hjelmstedt, Lars, a. a., 26.

 Fahlström, Öyvind, ”Manipulera världen”, 34.86

 Moderna Museet, ”Bildmaskiner", Moderna Museet, https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/87

utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/manipulera-varlden/ (2019-07-27).
 Fahlström, Öyvind, ”Manipulera världen”, 34.88

 Öhrner, Annika, a. a., 2007, passim.89
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 Fahlström var en av de konstnärer som ställde ut på vad som anses vara popkonstens 

genombrottsutställning, New Realists på Sidney Janis Gallery i New York 1962, och han har 

tidigare rubricerats som popkonstnär. Mer nutida forskning om konstnären har, till skillnad 

från tidigare konstkritik, argumenterat för att den rubriceringen är felaktig, konstnärens 

popiga, serieteckningsorienterade formspråk till trots. Som nämnt i slutet av forsknings-

översikten tenderar forskningen att fokusera på Fahlströms språk- och meningsexperiment, 

och konstnärskollegan Mike Kelley har hävdat att ”Fahlströms taktik har mer gemensamt med 

konceptualisternas än med popens ärende”.  90

 Lars Hjelmstedt och konstkritikern Leif Nylén har argumenterat för att variabeln ersatte 

Fahlströms experiment med signifigurativa tecken, vilket illustreras genom att tecknen blir 

figurativa kort inpå det att variabeln uppfinns.  Teddy Hultberg och Jesper Olsson benämner 91

det material som Fahlström klippte ut och återanvände i sina variabler som ’livsmaterial’.  92

Likt ’knåda’ är livsmaterial ett begrepp som hämtats från Fahlströms beskrivningar av sina 

egna verk. I ”Efter Happenings” berättar Fahlström att livsmaterial, ”Yves Klein, mellanölet, 

Tingsten-Lagercrantz, Tjorven”, ”finns överallt och känns igen på att det saknar 

”beläggning.”  Mot bakgrund av Fahlströms egen definition, förstår jag livsmaterial som 93

objekt och subjekt som kan ha sitt ursprung i såväl konsten som ’vardagen’, men vars 

metaforiska värde eller vidare betydelser inte utforskats djupare, till exempel konstnärligt.  

 Ur ett konsthistoriskt perspektiv kan Fahlströms vilja till att inkorporera livsmaterial i 

konsten förstås som typisk för den falang av sextiotalskonsten som sökte sig bort från den tro 

på konstens autonomi som präglade modernismen, inte minst så som den formulerades av 

konstkritikerna Clement Greenberg och Michael Fried.  Konsthistoriker som Paul Wood och 94

Kristine Stiles har menat att den typ av konstnärliga strategier som praktiserades av bland 

andra Fahlström omformulerade konsten på ett ontologiskt plan, genom att de vände sig mot 

föreställningen om att konstobjektet skulle höra till en ’högre’ och från det materiella livet 

 Kelley, Mike, a. a., 107-108, 115, 122. Citat, 110. Se även: Bussel, David, a. a., 126; Sergio Bessa, Antonio, a. 90

a., 109; Borja-Villell, Manuel J., a. a., 7; Chevrier, Jean-François, a. a., 10-11; ”Samlingsutställningar i urval” i 
Allgårdh, Sophie (red.), a. a., 190.

 Hjelmstedt, Lars, a. a., 25; Nylén, Leif, a. a., 20.91

 Olsson, Jesper, genom Bäckström, Per, a. a., 2011, 5; Hultberg, Teddy, a. a., 47.92

 Fahlström, Öyvind, ”Efter Happenings”, 36-37.93

 Se exempelvis Greenberg, Clement, ”Det modernistiska måleriet” i Beck, Ingamaj et. al. (red.), Konsten och 94

konstbegreppet, Konsthögsk., Stockholm, 1996, 25-39; Fried, Michael, a. a., passim. 
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frånskild dimension. Det handlade om att slå samman konstens och ’livets’ domän.  95

Fahlströms utklippta livsmaterial kan, mot bakgrund av den här kontexten, förstås som en 

strategi för att placera livet i konsten och vice versa. I en intervju för Dagens Nyheter 1971, 

berättade Fahlström att ”[d]et enda intressanta är att sudda ut gränserna mellan konst och 

liv.”  96

 Fahlström skapade inte bara variabla målningar och installationer, utan också ljudverk, 

happenings, performance- och videoverk – praktiker som man kunde ana konturerna av i 

redan nämnda Opera och Ade-Ledic-Nander 1 och 2 med avseende på visningsteknik. Särskilt 

uppmärksammat är performanceverket Kisses Sweeter than Wine (1966), som var en del av 

performanceprogrammet 9 Evenings: Theatre and Engineering som arrangerades av E. A. T. i 

New York 1966. Verket bestod av nio delar som var sammansatta på ett collageliknande sätt.  97

När Fahlström fick frågan om vad verket handlade om gav han ett lika collageartat svar; 

”New York, Kina, Indonesien, havsbottnen, rymden, framtidens värld […] Totalteater”, 

kommenterade han.   98

 Tre år senare regisserade och skrev Fahlström manus till filmen Du gamla, du fria. Filmen, 

som hade premiär 1972, handlar om en teatergrupp som genomför antikapitalistiska och 

antimilitaristiska aktioner på Stockholms gator. Gruppen bränner flaggor på svenska flaggans 

dag och demonstrerar utanför Stockholms enskilda banks kontor.   99

 I Sophie Allgårdhs ”Öyvind Fahlström: Med världen som spelplan” får skillnaderna mellan 

Kisses Sweeter than Wine och Du gamla, du fria illustrera två olika perioder i Fahlströms 

konstnärskap: en tidigare ’öppen’ period (ca. 1962–1968/69) och en senare politisk period (ca. 

1968/69–76). Fahlströms konsthistoria speglar på så vis konst- och kulturhistorien generellt, 

där åren kring 1968 ofta får representera ett skifte mellan ’öppenhet’ och politisk 

 Wood, Paul, ”Chapter 1. Inside the Whale: an introduction to postmodern art” i Perry, Gillian & Wood, Paul 95

(red.), Themes in Contemporary Art, Yale University Press, New Haven, Conn., 2004, 9; Stiles, Kristine, 
"Chapter 5. I/Eye/Oculus: performance, installation and video” i Perry, Gillian, Wood, Paul (red.), 185; O’Reilly, 
Sally, The Body in Contemporary Art, Thames & Hudson, London, 2009, 8, 15, 18 192-193.

 Romdahl, Margareta, ”Öyvind Fahlström hemma: ”Konstnären bör bli beslutsfattare””, Dagens Nyheter, 96

1971-07-11, 
 Bäckström, Per, a. a., 2017, passim.97

 Moderna Museet, ”Fokus Öyvind Fahlström – samtal om Kisses Sweeter than Wine”, Moderna Museet, 2019, 98

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/fokus-pa-oyvind-fahlstrom/ (2019-06-10).
 Allgårdh, Sophie, a. a., 30-31; Chevrier, Jean-François, et. al., a. a., 253-255.99
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vänsterradikalisering.  Även så i Allgårdhs essä, där Du gamla, du fria får markera hur ”den 100

öppna konsten hade inordnat sig i propagandaledet” i slutet av sextiotalet.   101

 Sådana översättningar av Fahlströms politiska period bestrids av bland andra Mike Kelley. 

I ”Mytforskning” argumenterar Kelley för att Fahlström, snarare än att ägna sig åt 

propaganda, ”leker med betraktarens tendens att skilja mellan politisk och formell förståelse”, 

och att Fahlström ”vägrar underkasta sig det diktat som säger att dessa termer måste stå emot 

varandra.”  Kelley menar fortsättningsvis att just sammanflätningen mellan form och politik 102

”är Fahlströms verkliga bidrag till det sena 60-talets konstvärld” – och att detta bidrag gick de 

med Fahlström samtida betraktarna förbi.  103

 Det sena sextiotalet öppnade inte bara för tydligare politiska inslag i Fahlströms 

produktion. Simultant blev också texter, ofta fakta men även skönlitteratur, ett allt vanligare 

inslag i Fahlströms konst.  I mitten av sjutiotalet fick poesin en framflyttad position i 104

måleriet och installationskonsten. I sviten Nattmusik (1975-1976) möter betraktaren 

fahlströmska bildvisioner om kärnkraft sammanslagna med utdrag ur bland andra Federico 

Garciá Lorcas och Sylvia Plaths poesi.  Målningarna i sviten Nattmusik var några av de sista 105

som Fahlström skapade innan han gick bort i cancer 1976. 

 Allgårdh, Sophie, a. a., 20; Eriksson, Yvonne & Mankell, Bia, a. a., 246-253; Sydhoff, Beate (red.), Sveriges 100

konst 1900-talet D. 2 1945-1975, Sveriges allmänna konstfören., Stockholm, 2000, 102, 106-108, 151-152.
 Allgårdh, Sophie, a. a., 29.101

 Kelley, Mike, a. a., 119.102

 Kelley, Mike, a. a., 119.103

 Kelley, Mike, a. a., 122; Chevrier, Jean-François, a. a., 22.104

 Chevrier, Jean-François, et. al. (red.), a. a., 302-305; Hjelmstedt, Lars, a. a., 38.105
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2. UTSTÄLLNINGEN 

I det här kapitlet analyserar och tolkar jag ett av Manipulera världens utställningsrum. Till 

skillnad från övriga utställningsrum, som innehöll varsitt verk av Fahlström, innehöll det rum 

jag valt att analysera flera verk av Öyvind Fahlström, däribland Dr Schweitzers sista uppdrag 

(1964-66) och Världshandelsmonopol (B, stort) (1970) – två verk som utställningens 

pedagogiska material, liksom jag själv, återkommer till för att förklara utställningen som 

helhet.   106

 Förutom de verk som visades i det utställningsrum som jag har valt att analysera, inbegrep 

utställningen Fahlström-verken Mao-Hope March (1966) och Världsbanken (1971). Öyvind 

Fahlström skapade de utställda verken mellan 1964 och 1971. Dr Schweitzers sista uppdrag 

stod klar samma år som Mao-Hope March producerades, 1966, och Världshandelsmonopol 

(B, stort) producerades ett år innan Världsbanken färdigställdes 1971. De utställda verken 

skapades i två ’tidskluster’, 1964-66 och 1970-71. Sett mot bakgrund av den Fahlström-

biografi som tecknades i kapitel 1, representerar respektive tidskluster varsin period i 

Fahlströms konstnärskap: den öppna perioden – Mao-Hope March och Dr Schweitzers sista 

uppdrag – och den politiska – Världsbanken och Världshandelsmonopol (B, stort). Eftersom 

zon 1 innehöll ett verk från vardera period var den representativ för det urval av Fahlströms 

konst som curatorerna hade gjort till Manipulera världen, varför jag också valt att analysera 

den zonen framför de andra. 

 I analysen tar jag fasta på utställningstiteln Manipulera världen – Aktivera Öyvind 

Fahlström. Jag frågar mig vilken världsbild som etableras i utställningsrummet och på vilket 

sätt verken kan påstås manipulera den värld som de tillsammans porträtterar. Först analyseras 

verken var för sig, först Fahlströms verk och sedan samtidskonst-verken, främst med 

avseende på vilka teman verken behandlar, men också med avseende på vilka relationer de 

skapar till betraktaren. I nästa avsnitt behandlar jag de representationsformer som dominerar i 

utställningsrummet. Tema och form slås samman till en övergripande mening i kapitlets tredje 

avsnitt, varpå jag avslutningsvis frågar mig vem som hade makten att ”manipulera världen” i 

Manipulera världen.  

 Se Lee, Pamela M., a. a., 2017; Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, 12.106
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ZON 1. SPEL, MAKT OCH MARKNAD 
Manipulera världen skapades genom ett samarbete mellan Moderna Museets intendent 

Fredrik Liew och konceptkonstnärerna Simon Goldin och Jakob Senneby. Tillsammans 

curerade dem en utställning där Fahlströms verk visades tillsammans med samtidskonst. I 

utställningen visades fyrtioen verk av tjugoåtta samtidskonstnärer och sju verk av Öyvind 

Fahlström i fem olika utställningsrum. Av dessa verk framhöll curatorerna fyra av Fahlströms 

verk som utgångspunkter för utställningen – Dr Schweitzers sista uppdrag, Mao-Hope March, 

Världshandelsmonopol (B, stort) och Världsbanken.  107

 Utställningen visades på samtliga av Moderna Museets två utställningsplan. Över dessa 

plan löpte tre tematiskt och rumsligt avgränsade zoner. ’Zon 1’ var belägen på entréplan, i en 

större utställningshall till vänster om entrén. I museets entré- och kafé-del visades ytterligare 

verk. En andra zon löpte från våning ett, via en bredare trappa ned till ett liknande 

utomsalsligt utrymme på våningen under.  En tredje zon var belägen i en långsmal 108

utställningshall på samma, nedre våningsplan. För Manipulera världen hade den långsmala 

hallen delats upp i två större och ett mindre utställningsrum. Utställningen visades i samtliga 

av dessa rum.  109

 I zon 1 samlades femton verk av nio samtidskonstnärer och fem verk av Öyvind Fahlström 

i en rumslig gestaltning. Rummet (fig. 1; fig. 2; fig. 3; fig. 4) var iordningställt som ett 

monopolspel, och som sådant en rumslig översättning av två av de Fahlström-verk som 

visades där i, som är pastischer på spelet i fråga. Utställningshallen var rektangulär, stor och 

väl belyst. I mitten stod ett mindre utställningsrum, av höga väggar avskiljt från det större, så 

att bara ’filer’ av den stora hallen blev kvar. Sedd som ett monopolspel, kunde den stora 

rektangulära hallens fyra filer liknas vid monopolspelets gator. Verken som visades i filerna 

blev hus och hotell; och det lilla utställningsrummet i mitten, ingemanslandet i spelbrädets 

mitt, där chans- och allmänningskorten finns. Som besökare blev du en spelare – eller en 

spelpjäs – som rörde sig längs med gatorna, runt mittenrummet, som i Monopol.  

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 11.107

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 24.108

 Moderna Museet, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, Moderna Museet, 2019, https://109

www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/manipulera-varlden/ (2019-07-10).
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ÖYVIND FAHLSTRÖM I ZON 1 

Zon 1 visade fem verk av Öyvind Fahlström. Två variabla Monopol-målningar, 

Världshandelsmonopol (A, litet) (1970) och Världshandelsmonopol (B, stort) (1970), den 

variabla installationen Dr Schweitzers sista uppdrag (1964-66), litografin Minneslista (till Dr 

Schweitzers sista uppdrag) (1964) och tusch- och temperamålningen Anteckningar till Dr 

Schweitzers sista uppdrag B1-2 (1966). Av dessa verk framhöll curatorn Liew 

Världshandelsmonopol (B, stort) och Dr Schweitzers sista uppdrag som ”utgångspunkter” för 

utställningen, och i följande analys kommer jag att fokusera på just dem.  110

 Världshandelsmonopol (B, stort) (92 x 128 cm, fig. 1) är en parafras på Parker Brothers 

Monopol-spel från 1935. I Fahlströms version spelar de världsledande kapitalistiska 

ekonomierna anno 1970 – Japan, Västtyskland och USA – om marknadsdominans i trettiofem 

nationer med stor geografisk spridning.  Av sju världsdelar är alla utom Antarktis och 111

Oceanien representerade. I mitten av spelbrädet finns världsbanken, lån och skulder, import- 

och exportvaror, samt två ’lyckohjul’. Spelet är spelbart och reglerna står angivna på brädet. 

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 11.110

 WawamuStats, Top 10 Country GDP Ranking History (1960-2017), [video], Youtube, 2018-09-06, https://111

www.youtube.com/watch?v=wykaDgXoajc&feature=emb_title (2019-12-11); Nationmaster, ”Economy > GDP 
in 1970: Countries Compared”, Nationmaster, https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/GDP-
in-1970 (2019-12-11).
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Fig. 1. Installationsbild Manipulera världen. Öyvind Fahlström, Världshandelsmonopol, 1970; Candice Lin, 
System for a Stain, 2016; Juan Castillo, En annan dag, 2014-2016. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
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För att vinna bör spelaren skaffa de mest fördelaktiga handelsavtalen och sådana förhandlas 

enklast fram med utvecklingsländerna i Sydamerika, Afrika och Sydostasien. De minst 

fördelaktiga, mest jämställda handelsavtalen, tecknas med de västerländska nationerna. 

Däremellan med de stora kommunistiska regimerna, så som Kina och Sovjet.   

 Världshandelsmonopol (B, stort) behandlar maktbalansen mellan länder, inte minst mellan 

Japan, de västerländska nationerna och deras före detta kolonier, med utgångspunkt i ojämlika 

villkor inom den globala handeln. De ojämlika villkoren är inskrivna i spelets regelverk, och 

alltså inte någonting som man som spelare ’spelar om’. Eftersom maktbalansen inte är 

förhandlingsbar, föreslår verket att maktbalansen i världen är cementerad, och fortsättningsvis 

att denna status quo, som i verket upprätthålls av det kapitalistiska system som Monopolspelet 

representerar, har sin utgångspunkt i historiska, koloniala relationer länderna emellan.  

 Genom spelets representationsform iscensätts Fahlströms världsbild performativt i mötet 

med betraktaren. Betraktaren/spelaren tvingas acceptera spelets (världens) regler (makt-

balanser) för att kunna spela Världshandelsmonopol (B, stort). Till skillnad från tidigare 

variabler som Den lille generalen (Flipperspel) (1967) och Planetariet (1963) kan betraktaren 

av Världshandelsmonopol (B, stort) inte re-arrangera målningens övergripande ’mening’, utan 

bara repetera den mening som Fahlström redan byggt in i verket. Detta gör Världshandels-

monopol (B, stort) till en ovanligt konstnärsstyrd variabel – vilket å ena sidan skulle kunna 

tolkas som en representation över den skenbara valfrihet och skenbara möjlighet till 

ekonomisk utveckling som kapitalismen, i Fahlströms tolkning, påstår sig erbjuda; å andra 

sidan som ett exempel på hur Fahlström potentiellt återtar makten från betraktaren i sina 

senare arbeten, till förmån för ett mer kontrollerat budskap, så som föreslagits av Sophie 

Allgårdh.   112

 Dr Schweitzers sista uppdrag (fig. 2) är en variabel installation där tecknen, istället för att 

fästas mot en målad bakgrund som i till exempel Världshandelsmonopol (B, stort), hängs upp 

fritt i rummet och direkt på väggen. Installationen består av sextioåtta ’serietidningstecknade’ 

tecken, som i Manipulera världen hängdes upp på en area om 450 x 120 x 225 cm. Bland 

tecknen märks en gorilla med uppspända käkar; en bambuorgel; blodiga händer; sprutor; 

plåster ’i kors’; och en elefantfot. Likt verkets titel refererar sådana tecken till den i verket 

avbildade läkaren Albert Schweitzer (1875-1965) liksom den missionsverksamhet och det 

 Allgårdh, Sophie, a. a., 112
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sjukhus, Hôpital Albert Schweitzer, som läkaren bedrev i före detta Franska Ekvatorialafrika 

mellan 1913 och 1965. Förutom de tecken som alluderar till Schweitzer märks ett spion- och 

ett rymdrelaterat teckentema, som båda faller inom ramen för kalla krigets ’ikonografi’. 

Bilder av människor som faller, tortyrscener och avsvimmade eller avlidna personer påkallar 

känslan av en pågående konflikt.  

 Receptionen av Albert Schweitzer är nära en variabel i sig själv. Han tilldelades Nobels 

fredspris 1952, men då Fahlström skapade Dr Schweitzers sista uppdrag, 1964-66, hade 

missionsläkaren blivit förknippad med vad Fahlström kallade en ”old fashioned, paternalistic 

colonialism”.  Han hade då uttryckt negativa känslor inför det sena femtiotalets 113

självständighetsrörelse i dagens Gabon. Likaså hade kritiska blickar börjat riktas mot Hôpital 

Albert Schweitzer som, nittonhundratalets teknologiska framsteg till trots, var och förblev 

enkelt utformat, utan moderna bekvämligheter som rinnande vatten eller elektricitet.   114

 I Fahlströms Schweitzer-porträtt, ett av installationens många tecken, avbildas läkaren i 

kolonialdräkt: safarijacka och tropikhjälm. Läkarens ansikte befinner sig i förgrunden och i 

bakgrunden tornar en nattsvart himmel. I mitten av bildrummet skjuts en raket upp i rymden. 

Schweitzer bevittnar raketuppskjutningen. Han gråter och verkar både stolt och avundsjuk 

över den moderna människans nya åtaganden. 

 I porträttet sammanförs två olika tiders koloniala projekt; det sena artonhundratalets, tidiga 

nittonhundratalets kolonialisering av Afrika, och det senare nittonhundratalets kolonialisering 

av rymden. I bilden blir Schweitzer en representant för den europeiska kolonialismen, vars 

officiella ’kollaps’, den afrikanska kontinentens juridiska självständighet, sammanfaller 

ungefärligt med kalla kriget och rymdkapplöpningen mellan Sovjet och USA. Verkets två 

övergripande teckenkategorier, som å ena sidan alluderar till Schweitzers missionsverksamhet 

i de franska kolonierna å andra sidan till kalla krigets maktspel, samspelar väl med den 

information som kan uttolkas ur Fahlströms Schweizerporträtt. Om platsen för det koloniala 

projektet skiftar under hundra år, är (den vita) människans vilja till att erövra Andra platser 

konstant.  

 Chevrier, Jean-François et al. (red), a. a., 200.113

 Davis, Katherine & Taithe, Bertrand, ”’Heroes of Charity?’ Between Memory and Hagiography: Colonial 114

Medical Heroes in the Era of Decolonization” i The Journal of Imperial and Commonwealth History, 42:5, 2014, 
912-935; Harris, Ruth, ”Schweitzer and Africa” i Historical Journal, 59:4, Cambridge University Press, 2016, 
1107; Hansson, Anders et al., ”Gabon”, Nationalencyklopedien, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/
uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gabon (10-07-19); Nationalencyklopedien, ”Franska ekvatorialafrika”, 
Nationalencyklopedien, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/franska-
ekvatorialafrika (10-07-19).
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 Till skillnad från Världshandelsmonopol (B, stort), där spelformen uppmanar betraktaren 

till att re-manifestera Fahlströms världsbild performativt i konstmötet, inför Dr Schweitzers 

representationsform, den variabla installationen, ett mått av osäkerhet till de tolkningar av 

verket som jag gjort ovan. För precis som receptionen av Albert Schweitzer, kan hängningen 

av verket förändras. Verkets sextioåtta tecken kan läsas i oändligt många ordningar, och 

informationen i verket når förmodligen bara fram till betraktaren som fragmenterad. 

Mångfalden av tecken och det variabla inslaget ställer frågor kring hur vår(a) världsbild(er) 

konstrueras – vad bortser vi från och vad tar vi fasta på i ett stort informationsflöde? hur 

skapar vi våra bilder av världen? och hur förändras dem över tid?  De frågor som mynnar ur 115

verkets form riktar fokus mot nyhetsmedia och dagens sociala medier, men också mot de 

institutioner i samhället som skriver historia – där i bland museet.  

SAMTIDSKONST I ZON 1 

Av de på våningsplanet utställda samtidskonstnärerna utmärkte sig flertalet med större 

installationer i blandmedia. Bland dem jordanska Lawrence Abu Hamdan med Earshot; tyska 

Hito Steyerl med Factory of the Sun; nordamerikanska Candice Lin med System for a Stain 

och nordamerikanska Jill Magid med Failed States. Sondra Perry från USA visade två 

interaktiva installationer i blandmedia: Graft and Ash for a Three Monitor Workstation och 

Wet and Wavy Looks – Typhon coming on for a Three Monitor Workstation. Svensk-chilenska 

Juan Castillo visade en mindre installation i blandmedia, En annan dag; och Aslı Çavuşoğlu 

från Turkiet deltog med neonskylten A Few Hours After the Revolution. Fransk-vietnamesiska 

Thu van Tran ställde ut den platsspecifika installationsmålningen Penetrable, videon Overly 

Forced Gestures (De Récolte à Révolte) och installationen Red rubber. Därtill deltog ungersk-

syrianska Róza El-Hassan med installationen Freedom Statue, träskulpturen How to Proceed? 

Human Collective, collaget Breeze, och gouachen Sphere Garden. 

 Aslı Çavuşoğlus A Few Hours After the Revolution (2010, 140 x 40 cm) är en neonskylt 

som utgår från en i Turkiet vanligt förekommande typ av graffiti. I verket såväl som i graffitin 

förenas två sidor av en konflikt i en gemensam form. Graffitin består av två lager; en aktion 

och en motaktion. Först skriver regimkritiska grupper ”devrim” på offentliga väggar. Genom 

att addera streck till bokstäverna gör regimtrogna grupper det första ordet – revolution på 

 Se Hayden, Hans, a. a., 285-301.115
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turkiska – oläsligt.  Meningen hos det första budskapet manipuleras och blir ett annat, som 116

om graffitin vore gatans motsvarighet till en av Fahlströms variabler.  

 Juan Castillos installation En annan dag (2014-2016, fig. 1) består av tre fotografier och 

tre bemålade stenar. De väggmonterade fotografierna dokumenterar ett händelseförlopp. I ’det 

första’ fotografiet står en ensam tygskärm med det handskrivna poetiska budskapet ”Te 

devuelvo tu imagen” – Jag ger dig din bild åter – placerad i det chilenska öppna landskapet. I 

det andra fotografiet har tygskärmen satts i brand, och i det tredje har skärmen och budskapet 

brunnit upp. Stenarna är monterade på väggen under fotografierna. De bär på ett handskrivet 

ord vardera. Tillsammans bildar orden på stenarna meningen ”el collage social” – det sociala 

kollaget. 

 Juan Castillo har arbetat med meningen ”te devuelvo tu imagen” i flera olika verk. Mellan 

1979 och 1983 var Castillo en del av ett konstnärskollektiv i Chile, C. A. D. A., som 

kritiserade den dåvarande chilenska diktaturen under Augusto Pinochets styre.  I 117

fotografierna, såväl som i den performance som de dokumenterar, översätts ord till bild. Det 

 Çavuşoğlu, Aslı, ”A Few Hours After the Revolution”, Aslı Çavuşoğlu, http://aslicavusoglu.info/2010/a-few-116

hours-after-the-revolution-2010/ (2019-12-11).
 Moderna Museet, Lärarhandling. Manipulera världen!, Moderna Museet, 10; Rana, Matthew, ”Drömmen om 117

rättvisa”, Kunstkritikk, 2016-09-19, https://kunstkritikk.se/drommen-om-rattvisa/ (2019-11-19).
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Fig. 2. Installationsbild Manipulera världen. Öyvind Fahlström, Dr Schweitzers sista uppdrag, 1964–1966; 
Sondra Perry, Wet and Wavy Looks – Typhon coming on for a Three Monitor Workstation, Foto: Åsa Lundén/
Moderna Museet
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skrivna budskapet eldas upp, de-materialiseras, för att istället blotta en både bildlig och 

bokstavlig horisont av möjligheter. Sett till den politiska kontext som format konstnärskapet 

kan En annan dag lyftas fram som ett konstverk som belyser den politiska motståndskraft 

som ryms i poesin, bildspråket och den poetiska handlingen. 

 Lawrence Abu Hamdans installation Earshot (2016, varierande mått, fig. 3) består av 

videon Rubber Coated Steel visad på en tv-skärm, sju fotografier monterade på block av 

polyuretan och ett väl synligt högtalarsystem. Samtliga installationselement är vägg- eller tak-

hängda, och i Manipulera världen sträckte sig installationen över en av utställningsrummets 

fyra filer. Verket utgår från en händelse på Västbanken 2014, då israelisk militär sköt två 

palestinska civila tonåringar till döds. Soldaten hävdade att han hade skjutit gummikulor mot 

pojkarna.  Men genom att analysera ljudinspelningar från händelsen kunde Abu Hamdan 118

bevisa att soldaten hade skjutit skarpa skott. Abu Hamdans ljudanalys och de visualiseringar 

som skapades utifrån den blev ett centralt bevismaterial i rättegången mot soldaten, som 

dömdes för morden.   119

 I videon Rubber Coated Steel (21:00) ställs betraktaren inför en lång tunnel. Bevismaterial 

förs fram mot betraktaren med hjälp av fem takhängda mekaniska armar. Fotografier och 

filmat material från brottsplatsen, visualiseringen av audioanalysen och fakta om 

gummikulors egenskaper värvas med annat bevismaterial. Delar av videon har undertexter 

som delger dialogen ur rättssalen, utan att för den delen ackompanjeras med ljudinspelningen 

därifrån. Installationen som omger videoverket återger det bildrum som finns i videon, där 

visualiseringen av ljudanalysen visas på sju skärmar.   120

 Verkets titel, Earshot, ”hörhåll” på svenska, kan referera till den ljudanalys som avslöjade 

morden; men också till de skott, ’shots’, som avfyrades mot pojkarna. Videons tystade 

ljudspår riktar i sin tur fokus mot de unga pojkarnas tystade röster som på grund av händelsen 

är ’utom hörhåll’, men som via Abu Hamdans ljudanalys hamnat ’inom hörhåll’ igen. I verket 

blir konsten och vetenskapliga tekniker verktyg för att, inte bara, som utställningstiteln 

föreslår, ”manipulera världen”, utan även för att motbevisa andra individers, institutioners och 

 Mackey, Robert, "Israel Suspends Soldier in West Bank Shooting Investigation”, New York Times, 118

2014-05-28, https://www.nytimes.com/2014/05/29/world/middleeast/israel-suspends-soldier-in-west-bank-
shooting-investigation.html (2019-11-19). 

 Hamdan, Lawtence Abu, ”Earshot”, Lawrence Abu Hamdan, http://lawrenceabuhamdan.com/new-page-1 119

(2019-11-19).
 Hamdan, Lawrence Abu, Rubber Coated Steel (Trailer), [video], Vimeo, 2016, https://vimeo.com/157655639 120

(2019-11-18). 
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nationers manipulationer av sanningen. Earshot deltar i att upprätta juridisk rättvisa i en 

pågående politisk, infekterad konflikt. Denna kamp för rättvisa repeteras i utställningsrummet, 

där betraktaren ställs öga mot öga med det bevismaterial som visades i rättegångssalen, om än 

i formen av en scenisk konstnärlig gestaltning.  

 Hito Steyerls Factory of the Sun (2015, varierande mått) visas i en särskild blackbox, som i 

Manipulera världen var belägen ’i mitten’ av utställningshallens spelbräde. Blackboxens 

väggar, tak och golv är täckta av ett rutnät i isblå neon, vilket skapar en rumslighet som för 

tankarna till 3D-modelleringsprogram. På golvet står ett trettiotal solstolar; en video visas på 

storduk. Som betraktare får man slå sig ned i solstolarna, luta sig tillbaka och ta del av 

videoverket. Videon berättar historien om dataspelsprogrammeraren Yulia som har flytt från 

Sovjetunionen efter att hennes familj blivit förföljd. I det nya landet (ett framtida dystopiskt 

Tyskland?) har hon fått arbete i ’solskensfabriken’, där hon tvingas till att producera solsken i 

en motion capture-studio. För att fly verkligheten programmerar Yulia ett spel i vilket 

solskensfabrikens arbetare kan slå tillbaka mot fabriksägarna och Deutsche Bank. Gränsen 

mellan spel och verklighet är flytande. I videon sammanflätas bilder från fabriken, nyhets-

sändningar, klipp från Yulias spel och YouTube, till en berättelse om arbete, övervakning och 
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Fig. 3. Installationsbild Manipulera världen. Lawrence Abu Hamdan, Earshot, 2016; Thu van Tran, Penetrable, 
2017. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet



möjligheter till motstånd i en inte alltför avlägsen virtuell värld styrd av ’big data’. I 

installationsrummet förstärks videons budskap av den avspända betraktarpositionen. 

Kontrasten mellan betraktarens tillbakalutade läge i solstolen och informationen om 

övervakning och big data ger upphov till reflektioner kring hur ’vi’ agerar i relation till 

exempelvis persondatainsamling på internet.  121

 Jill Magids Failed States (2011-2012, varierande mått) består av en bil, pistolkulor, 

repliker från ett teatermanus som författats av Magid och en tv-skärm som visar 

mediarapporteringen från en skjutning utanför Texas Capitol Hill i Austin, USA. Failed States 

tar utgångspunkt i skjutningen, som konstnären bevittnade. I nyhetsinslaget intervjuas hon av 

en reporter; konstnären berättar om dådet och rädslan hon kände när det inträffade. Den bil 

som ingår i installationen var tidigare Magids privata. Efter skjutningen bestämde hon sig för 

att bepansra bilen, så att den skulle kunna stå emot den typ av pistolkulor som 

gärningsmannen, Fausto Cardenas, använde sig av. Bilen var tidigare placerad på parkeringen 

utanför Texas Capitol Hill, men kom senare att inkorporeras i installationen.  I 122

teatermanuset, som återges bitvis på de väggar som omger installationen, utforskar konstnären 

kopplingen mellan skjutningen, gärningsmannen Fausto och Johann Wolfgang von Goethes 

pjäs Faust från 1808. Installationen, placeringen av bilen, kulorna, tv-skärmen och manuset 

för tankarna till en teaterscen. I verket översätts en verklig dramatisk händelse i konstnärens 

liv till en scenisk gestaltning som laborerar med gränsdragningen mellan verklighet och 

fiktion, konst och liv. 

 Sondra Perrys Wet and Wavy Looks – Typhoon coming on for a Three Monitor Workstation 

(2016, fig. 2) består av en roddmaskin, tre skärmar, en video (5:43) och ett ljudspår (5:43).  123

Verket är interaktivt, och betraktaren bjuds in till att använda roddmaskinen samtidigt som 

hon tittar på videon och i hörlurar lyssnar till installationens ljudspår. Roddmaskinens 

vattenbehållare är fylld av hårgelé, som kan användas för att stajla den ’wet and wavy look’, 

som verkets titel alluderar till. I videon varvas foto från ett lila hav med animerade närbilder 

på det målade havet i William Turners Slave Ship (Slavers Throwing Overboard the Dead and 

 Moderna Museet & Steyerl, Hito, Hito Steyerl. Manipulera världen, [video], Youtube, 2017-12-20, https://121

www.youtube.com/watch?v=hYec6Ba2R4M&vl=sv (2019-11-29).
 Magid, Jill, ”Failed States”, Jill Magid, http://www.jillmagid.com/projects/failed-states-2 (2019-11-18); the 122

Texas Observer, A Shooting at the Capitol, [video], Youtube, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=C-
UvXMqqWSg (2019-11-29).

 Perry, Sondra, Wet and Wavy Looks – Typhoon coming on for a Three Monitor Workstation, [video], https://123

drive.google.com/file/d/1fd28We51HXxd4cQjqpklk4JqG6Kj9vVc/view, (2019-11-18).
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Dying, Typhoon coming on) (1840), ett verk som också citeras i Perrys undertitel. Turners 

målning avbildar slavhandelns grymheter utifrån en händelse 1781, då kaptenen på det 

brittiska slavskeppet Zong beordrade besättningen att kasta hundratrettio sjuka slavar 

överbord, för att kunna samla in försäkringsvärdet.  Verkets ljudspår utgörs av en 124

slowmotionversion av rapparen Missy Elliots The Rain (Supa Dupa Fly) (1997), vars ’hook’ 

”I can’t stand the rain”, är samplad från soulsångerskan Ann Peebles I Can’t Stand the Rain 

från 1974.  När ”I can’t stand the rain” som i ett Fahlström-verk klipps ut ur sitt 125

sammanhang för att istället sammanfogas med Turners verk, blir ’hookens’ budskap en 

kommentar till de i Turner-verket avbildade slavarnas dödsorsak. 

 Verkets olika delar – frisyren, Turner-målningen och ’hooken’ – skapar en berättelse om 

vattnets och havets symboliska betydelse för den afroamerikanska befolkningen från 1781 

fram till i dag. Missy Elliots rap blir en motståndssång i sammanhanget. Men eftersom The 

Rain spelas i slowmotion blir referensen nära omöjlig att upptäcka. Detsamma gäller 

referensen till Turner, där inzoomning och animering försvårar igenkänning. Betraktaren 

håller sig visserligen över ytan genom att ro maskinen, men  hon rör sig samtidigt inte framåt, 

fast i ett limboliknande stadium. På så sätt arbetar verket performativt för att illustrera hur den 

afroamerikanska befolkningens kollektiva minnen manipuleras, tystas, genom bland annat 

historieskrivning. 

 Candice Lins System for a Stain (2016, fig. 1; fig. 4) är en destilleringsmaskin 

sammanställd av träställningar, glasburkar och kokkärl. Maskinen kokar koloniala råvaror 

som te och socker till en blodröd vätska. Vätskan leds genom ett smalt plaströr, inte helt olikt 

ett blodkärl, för att pumpas ut på ett marmorerat vitt plastgolv beläget på en plats avskild från 

maskinen. Liksom Världshandelsmonopol (B, stort) kommenterar verket ojämlika 

maktförhållanden mellan kolonier och kolonialmakter med utgångspunkt i handel och 

ekonomi. Verkets fläcksystem är ’a-historiskt’, och Lin likställer därför dagens postkoloniala 

senkapitalistiska värld med historiens koloniala. Så som betraktaren vandrar längs plaströret, 

från destilleringsmaskinen till blodfläcken, iscensätts avståndet mellan råvarorna och 

blodspillan på ett teatralt sätt. 

 Museum of Fine Arts Boston, ”Slave Ship (Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon 124

Coming On)”, Museum of Fine Arts Boston, https://collections.mfa.org/objects/31102 (2019-11-18).
 Moderna Museet, Lärarhandledning. Manipulera världen!, 12.125
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 Thu van Trans installation består av tre delar: Penetrable (2017, fig. 3; fig. 4), en abstrakt 

muralmålning av gummi och kemiskt pigment; videon Overly Forced Gestures (2017, 2:21); 

och Red Rubber (2017), fyra skulpturer av vax och ekträ. I installationen används den 

koloniala råvaran gummi som ingång till Vietnams historia som fransk koloni mellan år 1887 

och 1954. Gummiträdet fördes till de franska kolonierna i Sydostasien runt sekelskiftet 

nittonhundra, där gynnsamma växtförhållanden ledde till att flera stora gummiplantager 

etablerades.  I Vietnam, som i övriga Sydostasien, exploaterades den kolonialiserade 126

befolkningen som billig arbetskraft. På grund av de missförhållanden som rådde på 

plantagerna, blev de också grogrunder för organiserat motstånd gentemot kolonialismen och 

plantageägarna.  127

 Skulpturerna Red Rubber föreställer gummiträd. De är placerade på packlådor, som 

indikerar hur gummi färdats, och fortfarande färdas över världen som en global handelsvara. 

Av de fyra skulpturerna är tre vita och en röd. Den röda färgen refererar till de uppror som 

 Nationalencyklopedin, ”Gummi”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/126

encyklopedi/l%C3%A5ng/gummi (2019-11-29).
 Christiansen, Paul, ”The Harrowing History of Vietnam’s Rubber Plantations”, 2019-09-07, Saigoneer, 127

https://saigoneer.com/saigon-culture/17206-the-harrowing-history-of-vietnam-s-rubber-plantations, 
(2019-11-19); Nationalencyklopedien, ”Vietnam”, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/l%C3%A5ng/vietnam#historia (2019-11-19). 
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skedde på de vietnamesiska plantagerna och bildandet av kommunistiska grupperingar som 

FNL.  Upproren på gummiplantagerna är likaledes tema i videon Overly Forced Gestures, 128

som består av två bildfält. I det vänstra fältet visas filmat bildmaterial från vietnamesiska 

gummiplantager, och i det högra fältet visas bilder på avgjutningar av händer, som frusits fast 

i gester som hämtats från filmmaterialet i det vänstra fältet. Gesterna kan kopplas till de 

sysslor som utfördes på plantagerna – skördandet av gummi – men också till uppror och 

revolution.    129

 Muralen Penetrable, som van Tran refererar till som en ”fläck”, skapas direkt på 

museiväggen av gummi och pigment. Pigmentet tränger in i den vita galleriväggen och bildar 

en abstrakt målning i olika lila nyanser. När pigmentet fläckar väggen förenas de koloniala 

berättelser som gummit bär med sig och museets arkitektur. Muralen kan betraktas som en 

kritik mot det västerländska museet, som inte sällan framhålls som en agent i formationen av 

koloniala föreställningar under arton- och nittonhundratalet.  Sammantaget använder Thu 130

van Tran handelsvaran gummi för att aktivera postkoloniala frågeställningar om minne och 

historieskrivning, både utanför och innanför museets väggar. 

 Róza El-Hassans träinstallation Freedom Statue (2014) består av två vägghängda delar: en 

solid träkropp som liknar både en människa och ett jordbruksföremål, samt ett ’galler’ av 

pinnar som ger samma jordbruksassociationer, samtidigt som det alluderar till ett fängelse. I 

träskulpturen How to Proceed? Human Collective (2017, fig. 4), möter betraktaren en grupp 

människor i skala 1:1. Skulpturen leder tanken till människor på flykt. Kropparna som står 

närmast betraktaren är tredimensionella och målade, och sticker därför ut från bakgrunden, ett 

träplank. Andra kroppar, som står längre bak i skulpturens bildrum, är endast avtecknade som 

silhuetter mot bakgrunden. Människornas organ, framför allt deras hjärtan, har markerats med 

olika färger.  

 Moderna Museet & van Tran, Thu, ”Thu van Tran. Manipulera världen. Fördjupning”, Moderna Museet, 128

[video], https://www.youtube.com/watch?v=wWaxH5Fj93E&vl=sv, (2019-11-19).
 Moderna Museet & van Tran, Thu, a. a., (2019-11-19).129

 Moderna Museet & van Tran, a. a., (2019-11-19). För museets koloniala arv se t.ex.: Simpson, Moira G., 130

”Revealing and Concealing: Museums, Objects and the Transmission of Knowledge in Aboriginal Australia”, 
Marstine, Janet. (red.), New museum theory and practice: an introduction, Blackwell, Malden, Mass., 2005, 
152-155; Conn, Steven, ”Science Museums and the Culture Wars”, i Macdonald, Sharon (red.), A companion to 
museum studies, Blackwell, Malden, Mass., 2006, 497-599; McGee, Julie L., ”Restructuring South African 
Museums: Reality and Rhetoric Within Cape Town”, Marstine, Janet, (red.), New museum theory and practice: 
an introduction, Blackwell, Malden, Mass., 2005, 179-190; Preziosi, Donald, ”Epilogue: The Art of Art 
History”, 488-503.
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 I gouchen Sphere Garden (2017) och collaget Breeze (2014) presenterar El-Hassan möjliga 

lösningar på den migration som adresseras i träskulpturen. I de tvådimensionella verken ger 

El-Hassan förslag på byggnadstyper som skulle kunna bilda hem till människor på flykt. El-

Hassans arkitektur är en samtida klimatanpassad bearbetning av traditionell syrisk 

arkitektur.  I Sphere Garden och Breeze jobbar El-Hassan som en designer, som med 131

utgångspunkt i dagens världsläge tecknar såväl socialt som ekologiskt hållbara sätt att leva på. 

ZON 1:S TEMATISKA ’MÅLNING’: KONFLIKT, KOLONIALISM & HANDEL 
Liksom Dr Schweitzers sista uppdrag, behandlar samtliga av de i zonen utställda verken 

konflikter; konflikter mellan nationer och inom nationer, mellan olika politiska grupperingar 

och mellan olika etniciteter. Konflikterna är utspridda över såväl tid som rum. 

Utställningsrummet rymmer vittnesmål från Israel/Palestina-konflikten; det splittrade 

politiska läget i Turkiet; skjutningar i USA och kriget i Syrien; från historiska konflikter i 

Vietnam och Chile; den transatlantiska slavhandeln; Franska Ekvatorialafrika; och från ett 

framtida dystopiskt Tyskland. Vissa verk, som A Few Hours After the Revolution, 

dokumenterar en pågående konflikt, medan konstnärerna till andra verk, till exempel Abu 

Hamdan i Earshot, är aktörer i den konflikt som verket adresserar. Liksom Abu Hamdan är 

konstnärerna Juan Castillo, Jill Magid och Róza El-Hassan ett slags aktörer i, eller vittnen till, 

de konflikter som de genom poetiska och konstnärliga verktyg försöker bearbeta kognitivt. I 

El-Hassans verk Breeze och Sphere antar viljan till att förändra världen en mer handfast, 

designorienterad form. Sondra Perrys, Candice Lins och Thu van Trans vittnesmål gäller 

historiska konflikter, som ur ett postkolonialt perspektiv också kan förklaras som samtida, i 

mening av ’bakgrunder till’ konflikter i världen av i dag. 

 Liksom i Världshandelsmonopol (B, stort) är världshandeln ett centralt tema i Candice 

Lins, van Trans, Perrys och Hito Steyerls verk. Sondra Perrys kommentar till den 

transatlantiska slavhandeln behandlar hur människor köpts, sålts och mördats som 

handelsvaror. Perrys historiska reflektion flankeras av Steyerls dystopiska framtidsvision, där 

personuppgifter och kroppar är handelsvaror igen. van Tran tecknar Vietnams historia utifrån 

den koloniala råvaran gummi. Konsekvenserna av den koloniala exploateringen synliggörs i 

Lins System for a Stain, där koloniala råvaror destilleras till blodfläckar på ett från 

 Vasvani, Bansie, ”Róza El-Hassan’s Activist Art”, 2015-02-27, The Nomadic Journal, https://131

thenomadicjournal.com/2015/02/27/roza-el-hassans-activist-art/ (2019-11-19). 
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produktionen avlägset marmorgolv. I Earshot dokumenterar Abu Hamdan hur samtida 

koloniala projekt, så som Israels bosättningar på Västbanken, ständigt skördar nya liv. Flera 

av de utställda samtidskonstverken behandlar koloniala och postkoloniala frågeställningar på 

ett sätt som återspeglar den utsaga om kolonialismens kontinuitet som Fahlström ger uttryck 

för i Dr Schweitzers sista uppdrag och Världshandelsmonopol (B, stort). Detta var en av 

utställningsrummets mer framträdande översättningar av Öyvind Fahlströms verk.  

 Om zonens sammansättning av verk tolkas mot bakgrund av den Fahlström-biografi som 

tecknades i kapitel 1, framstår dess kritik av koloniala och postkoloniala relationer som ett 

relativt nytt fokus för Fahlström-forskningen, trots att zonens tematik är klart förankrad i de 

Fahlström-verk som visades där i. Konstkritikern Niru Ratnam läser visserligen verket 

Världskarta (1971) genom ett liknande perspektiv.  Infallsvinkeln är också närvarande i 132

Hans Haydens tolkning av Dr Schweitzers sista uppdrag, även om författaren snabbt skiftar 

fokus till att redogöra för ’hur’ verket betyder.  133

 Utställningens översättning av Fahlström underbyggdes av vecket Fahlström/samtidskonst. 

Den koloniala kritiken i Fahlströms verk tydliggjordes då hans verk veks samman med 

samtidskonst på samma tema. Vecket genererade också en brygga mellan Fahlströms sextio-, 

sjuttiotal och vår samtid. Zonen inbegrep på så vis en historieskrivning, författad under två 

historiska tidpunkter, Fahlströms sextio- och sjuttiotal och vår samtid, i sin tur innefattandes 

händelser från 1781 fram till i dag. Utställningsrummets historieskrivning argumenterade för 

att det finns en kontinuitet mellan dåtidens och samtidens geopolitiska maktförhållanden, 

vilket satte ett frågetecken efter effektivitetsgraden i de politiskt-poetiska motaktioner som 

flera av verken består av. Den världsbild som utställningsrummet gav uttryck för leder tanken 

till Fahlströms porträtt av Albert Schweitzer, i vilket det europeiska koloniala projektet, så 

snart som det på pappret avslutats, ersatts av nya koloniala åtaganden. Snarare än att, likt 

utställningstiteln föreslår, ”manipulera världen”, tycktes sammansättningen av verk 

argumentera för att världen är fast och stabil, omöjlig att manipulera.  

 Tidigare forskning om Fahlström har, som behandlat i forskningsöversikten och i kapitel 1, 

handlat om hur Fahlströms konstverk utmanar betraktaren, bland annat genom att bestå av 

väldigt många, alternativt flyttbara tecken – ibland både och. Mening i ett verk av Fahlström 

är enligt dessa författare aldrig enkel eller statisk, utan mångfacetterad och rörlig. Dessa 

 Ratnam, Niru, a. a. 132

 Hayden, Hans, a. a.133
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kvaliteter härleds allt som oftast till verkens form, det vill säga hur verken betyder, snarare än 

det som tecknen var för sig eller tillsammans kan hävdas avbilda – vad verken betyder.  134

Kanske prövas den dystra, statiska världsbild som zon 1 ger uttryck för tematiskt, om 

analysen istället behandlar hur verken betydde det som jag angivit ovan? I följande avsnitt 

undersöker jag just det. 

ZON 1:S FORMALA ’MÅLNING’: VÄRLD OCH VÄRLDSBILD 
Likt Fahlströms Dr Schweitzers sista uppdrag är majoriteten av de i zon 1 utställda 

samtidskonstverken installationer. Konsthistorikern Gill Perry karaktäriserar installations-

konsten som en radikal konstpraktik med rötterna i det sena sextio- och sjuttiotalet.  135

Flertalet av de i zonen utställda samtidskonstverken inkluderar även video, som tillsammans 

med installation och performance är ett av de medier som konsthistorikern Kristine Stiles 

lyfter fram som särskilt viktiga för samtidskonstens utveckling. De medier som var 

överrepresenterade i zon 1 spelar alltså en särskild roll i samtidskonstens utveckling, och kan 

därtill härledas till det sextio- och sjuttiotal som var Öyvind Fahlströms.  

 I ”I/Eye/Oculus: performance, installation and video” förklarar Stiles hur de tre medierna 

bryter mot äldre tiders mimesis-centrerade avbildningsideal genom att ersätta metaforen, som 

Stiles förstår som den dominerande representationsformen fram till sextiotalet, med 

metonymi. Till skillnad från metaforen, som representerar någonting genom att ’vara som x’ 

och samtidigt ’inte som x’ – ”du är en ros” – representerar metonymin någonting genom att 

’vara som x’ samtidigt som det har en konkret koppling till dito. Så blir till exempel att ”ta sig 

ett glas” en metonym för att dricka alkohol. I Stiles text framhålls övergången från metafor till 

metonymi som sextiotalskonstnärernas, liksom de generationer av samtidskonstnärer som följt 

sedan dess, främsta verktyg för att, som Fahlström sa, ”sudda ut gränserna mellan konst och 

liv”.  136

 Flera av de i zon 1 utställda konstnärerna arbetar med material som har en faktisk, fysisk 

koppling till det de behandlar; ett material som står i metonymiskt förhållande till ’världen’, 

 Se exempelvis: Lee, Pamela M., a. a., 2012, 141-157; Bessa, Antonio Sergio, a. a., passim; Hayden, Hans, a. 134

a., passim; Hjelmstedt, Lars, a. a., passim; Chevrier, Jean-François, a. a., passim; Kelley, Mike, a. a., passim; 
Olsson, Jesper, a. a., 2017, passim; Bäckström, Per, a. a., passim; Nylén, Leif, a. a., passim. 

 Perry, Gill, ”Chapter 6. Dream Houses: installations and the home”, i Perry, Gillian & Wood, Paul 135

(red.), Themes in Contemporary Art, Yale University Press, New Haven, Conn., 2004, 234.
 Stiles, Kristine, a. a., passim; Romdahl, Margareta, a. a.; Nationalencyklopedin, ”Metonymi”, 136

Nationalencyklopedien,  https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/metonymi 
(2019-11-22).
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och som skulle kunna förstås i termer av vad Fahlström talade om som ”livsmaterial”.  I 137

Failed States återanvänder Jill Magid bilen och nyhetsrapporteringarna från den dramatiska 

händelse som är verkets utgångspunkt, i Earshot spelar det bevismaterial som användes i 

rättegången mot den israeliska soldaten en central roll och i A Few Hours After the Revolution 

approprieras den turkiska graffiti som annars syns på Istanbuls offentliga väggar. 

Livsmaterialet bidrar till att skapa metonymiska länkar mellan verken, de konkreta händelser 

de adresserar – skjutningen, morden, skapandet av graffitin – och den större politiska konflikt 

som den konkreta händelsen är en produkt av – vapenvåld i USA, Israel/Palestina-konflikten 

och politiska meningsskiljaktigheter i Turkiet. I Candice Lins och Thu van Trans installationer 

är livsmaterialen socker, te och gummi direkta metonymier för världens koloniala historia, 

medan Sondra Perry adresserar den transatlantiska slavhandeln genom kulturhistoriska och 

populärkulturella referenser. Likt Fahlström har de utställda samtidskonstnärerna ’klippt ut’ 

material från den vardagliga världen för att sammanfoga det i nya collage och konstnärliga 

meningsuppbyggnader. Ur denna relation mellan material och ’värld’ följer också ett 

förhållande mellan verk och värld präglat av metonymi. 

 Liksom livsmaterial, kan installationer betraktas som metonymier för de tredimensionella 

rumsligheter som våra vardagliga liv utspelar sig i. Till skillnad från det tvådimensionella 

bildrummet omsluter installationens tredimensionella bildrum betraktarens kropp. Eftersom 

betraktandet är fysiskt, rumsligt, utspelar det sig även över tid, så som betraktaren rör sig 

genom verket.  Installationskonsten inbegriper på så sätt även den fjärde dimension, 138

rörelsen, som liksom de övriga tre, hör den vardagliga världen till. I ”Dream Houses: 

installations and the home” skriver Gill Perry att ”[m]odern installations have often been 

charactarized by the way they situate the spectator within the frame, confusing the sense of 

space between the object and its viewer”.  Bristen på gränsdragning mellan objektets och 139

betraktarens rum var den främsta anledningen till att modernistkritikern Michael Fried 

avfärdade minimalism som ’teatral’ icke-konst i ”Konst och objektalitet” från 1967. I essän 

’tvingar’ de minimalistiska skulpturerna Fried att reflektera över såväl utställningsrummet 

 Fahlström, Öyvind, ”Efter Happenings”, 36-37.137

 Perry, Gill, a. a., 234-235.138

 Perry, Gill, a. a., 246.139
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som det egna betraktandet.  I dag är Frieds kritiska fenomenologiska analyser tongivande 140

för hur vi förstår vår samtids konst.   141

 För mig adresserar Frieds teatralitetsbegrepp – en produkt av metonymi mellan konstens 

och betraktarens rum – ett tillstånd då ’allt’ omkring verket, rummet men också betraktar-

jaget, aktiveras som potentiella meningsskapande agenter på en scen.  Majoriteten av de i 142

zon 1 utställda samtidskonstverken gav upphov till sådana konstupplevelser. Lins System for a 

Stain bygger på att betraktaren rör sig längs med hela utställningsrummet; Failed States är en 

bokstavlig teaterscen; Hito Steyerls omslutande blackbox-dystopi förflyttar betraktaren till ett 

CAD-program; Perrys roddmaskin byggde på kroppslig, nära meditativ interaktion; och van 

Trans enorma mural riktar blicken mot utställningsrummet, den museivägg som verket fläckar 

ned. Denna typ av kroppsligt och rumsligt betonande konstmöten var också, som nämnt 

tidigare, något som utforskades och iscensattes av Öyvind Fahlström. 

 I Fahlström-kapitlet redogjorde jag för Öyvind Fahlströms ur ett konsthistoriskt perspektiv 

tidiga intresse för just betraktandet och utställningsrummet – ett intresse som var likaledes 

riktat mot de semiotiska meningsorienterade, som de fenomenologiska kropp- och känslo-

orienterade aspekterna av konstupplevelsen. Liksom tidigare forskning lade jag särskild vikt 

vid den tio meter långa tuschteckningen Opera, som sin tvådimensionalitet till trots, 

åberopade installationskonstens ideala betraktare genom att neka betraktaren tillgång till 

bilden från en statisk betraktarposition.    143

 I installationer som Dr Schweitzers sista uppdrag syns den konstupplevelse som  

Fahlström sökte iscensätta med Opera utvecklad till fullo. Likaså bjuder det variabla inslaget i 

Världshandelsmonopol in till reflektion över relationen mellan verk och betraktare – även om 

målningens narrativ är kontrollerat av konstnären. Fahlströms verk och de i zon 1 utställda 

samtidskonstverken spelade alltså på samma teatrala strängar. Fahlströms konst och 

samtidskonsten liknade därför varandra med avseende på både innehåll och form. 

Kontinuiteten verken emellan gjorde det enkelt för betraktaren att dra en utvecklingslinje 

 Fried, Michael, a. a., passim.140

 Ward, Ossian, Ward, Ossian, Ways of Looking, London: Laurence King, 2016, 171.141

 Fried, Michael, a. a., passim.142

 Olsson, Jesper, a. a., 2017, 16; Lee, Pamela M., a. a., 2012 156; Kelley, Mike, a. a., 116; Allgårdh, Sophie, a. 143

a., 17-18; Chevrier, Jean-François, a. a., 16-17.
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mellan Fahlströms sextiotal och vår samtids konst – en utvecklingslinje som, likt nämnt 

inledningsvis och i kapitel 1, också är konventionell inom konsthistorieskrivningen.  144

 Konsthistorikern Sally O’Reilly har föreslagit att samtidskonstens ökade grad av teatralitet 

beror på att konstnärer och museer har börjat ’erkänna’ sina betraktare och sin publik, och 

därför också börjat uppmuntra individers vilja och potential till att skapa mening, inte minst 

genom att rikta fokus mot själva betraktandet och gallerirummet.  I zon 1 fick det äldsta 145

verket, den med Fried samtida Fahlström-installationen Dr Schweitzers sista uppdrag, inleda 

denna konsthistoriska utveckling, som kanske också kan beskrivas som en demokratiserings-

process inom konstens och konstmuseets domän. När utställningsrummets utvecklings-

berättelse tolkas mot bakgrund av den Fahlström-forskning som betonar Fahlströms tidiga 

intresse för det teatrala, produceras en konsthistoria som positionerar Fahlström, inte så 

mycket som en del av det sena sextiotalets konstklimat, som en portalgestalt för dito, liksom 

för den samtidskonst som så småningom skulle följa där ur. 

 Zon 1 visade samtidskonst som var metonymier för enskilda händelser och större 

skeenden. Livsmaterial och installationsmedium genererade starka kopplingar mellan konsten 

och den vardagliga världen – värld och världsbild. Känslan av att som betraktare stå ’mitt i’ en 

hybrid av konst och liv förstärktes av utställningsrummets scenografi – som jag i början av 

kapitlet talade om som en rumslig översättning av Fahlströms Världshandelsmonopol (B, 

stort).  

RUMSLIG GESTALTNING. VÄRLDSBILD TILL VÄRLD 
Zon 1:s utställningsrum var iordningställt som ett monopolspel. Utställningshallen var stor 

och rektangulär. I mitten stod ett mindre utställningsrum, av höga väggar avskiljt från det 

större, så att bara ’filer’ av den stora hallen blev kvar. Sedd som Fahlströms 

Världshandelsmonopol (B, stort), kunde den stora rektangulära hallens fyra filer liknas vid 

monopolspelets gator. Verken som visades i filerna blev nationer; och det lilla 

utställningsrummet i mitten, ingenmanslandet i spelbrädets mitt, där spelreglerna, 

världsbanken, import- och exportvaror finns. I utställningsrummet visades samtidskonst som 

dokumenterade det politiska läget på olika geografiska platser, under olika historiska 

 Se exempelvis: Perry, Gill, a. a., 234-235; Stiles, Kristine, a. a., 183-225; Ward, Ossian, a. a., 171; Wood, 144

Paul, a. a., 4-43; Harrison, Charles, a. a., 45-83.
 O’Reilly, Sally, a. a., 192.145
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tidpunkter, genom rumsliga installationer. När betraktaren stannade vid ett verk/en nation fick 

hon en fördjupad lägesrapport om just den platsen och/eller tiden. Så som hon vandrade 

genom utställningsrummet fogade hon samman de olika verken till en övergripande mening. 

Tillsammans genererade verken en bild av världen som korresponderade väl mot Fahlströms 

världsbild i Världshandelsmonopol (B, stort). 

 Eftersom utställningsrummet var ordnat som ett monopolspel, om än ’närmre’ den 

vardagliga världen än Fahlströms Världshandelsmonopol (B, stort), blev utställningsrummet 

ett slående exempel på hur inramningar – faktiska ramar, utställningsrum eller 

utställningstexter – bildar en brygga mellan värld och omvärld, en tanke som utforskats 

närmre av filosofen Jacques Derrida i The Truth in Painting.  Utställningsrummets 146

scenografi förstärkte släktskapet mellan Fahlströms verk och omvärlden. Som i en tredelad 

rysk docka översatte Manipulera världens curatorer den tvådimensionella världsbilden 

Världshandelsmonopol till en tredimensionell världsbild i utställningsrummet, som stod i ett 

liknande förhållande till den vardagliga värld som omger museet. De översättningar som löpte 

mellan ’nivåerna’ verken, utställningen och omvärlden betonade likheten mellan verk och 

modell, modell och värld. 

 Reflektioner kring förhållandet mellan den ’verkliga’ världen, människan och våra 

representationer av världen har en särskild plats i den västerländska idéhistorien.  Ur ett 147

samtida socialkonstruktivistiskt perspektiv, som Stuart Halls representationsteori, är 

människan oförmögen att se och förstå världen genom någonting annat än språket, bilden och 

andra representationer.  Om ett sådant perspektiv anläggs på zon 1:s experimenterande med 148

gränsdragningen mellan värld och världsbild, värld och representation, kan utställnings-

rummet tolkas som en visualisering av hur vi, de facto, förstår världen – som bild, som 

modell. 

  Museologen Eilean Hooper-Greenhill menar att museer har varit särskilt duktiga på att 

underbygga föreställningen om att världen går att uppfatta som en enhetlig bild – som ett 

ordnat system.  Museer skapar bilder av världen genom sina samlingar av historiska, ibland 149

 Marstine, Janet, ”Introduction”, i Marstine, Janet (red.), a. a., 4-5. Se även: Derrida, Jacques, The Truth in 146

Painting, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1987.
 Summers, David, ”Representation”, i Nelson, Robert S. & Shiff, Richard (red.), Critical Terms for Art 147

History, 2. ed., University of Chicago Press, Chicago, 2003, 3-19.
 Stuart Hall, ”The Work of Representation”, i Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean (red.), a. a.,  1-45.148

 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the Shaping of Knowledge, London: Routledge, 1992, 45.149
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samtida artefakter; samlingar som när de ordnas, gärna kronologiskt, är att betrakta som 

materiella historieskrivningar.  Med referens till filosofen Michel Foucault härleder 150

Hooper–Greenhill det samtida museets praktik till upplysningstidens samlande av såväl 

naturalia och artificialia, och den typ av organiserande av dito som vetenskapsmän likt Carl 

von Linné ägnade sig åt.  Frågan om förhållandet mellan värld och världsbild är alltså 151

särskilt relevant i relation till museet och museets historia, i vilken kontext den gärna länkas 

samman med en särskild ’ordnande’ praktik.  

 Hall erbjuder inte bara en teori om hur människor förstår världen. Eftersom 

representationer står i direkt relation till vår förståelse av världen, tilldelar perspektivet även 

representationer makten att skapa och/eller ”manipulera världen”.  Vårt ordnande av världen 152

i enlighet med särskilda diskursivt formulerade system är ett av flera sätt som världen kan 

”manipuleras” på – och till samma ordnande ’system’ räknas historieskrivning. Med referens 

till filosofen Martin Heidegger hävdar Hooper-Greenhill att det är i relation till dessa ordnade, 

konstruerade världsbilder som människan framträder som subjekt.  Tesen underbyggs av 153

litteratur som tecknar hur västerländska nationella självbilder växt fram ur det tidiga 

artonhundratalets europeiska museer.  Detta gör museer till essentiella, men också otroligt 154

komplicerade rum. Inte minst ur det postkoloniala perspektiv som gör gällande att den 

västerländska självbilden krävt en negativ motsats, ’en Andre’, för att kunna konstrueras.  155

Museologen Crispin Paine har bland andra visat att det viktorianska museet ordnade sina 

samlingar i ’evolutionsstegar’, vilka underbyggde och argumenterade för den brittiska 

imperialismen.  Andra, däribland Donald Preziosi, menar att vår samtids museer och 156

konsthistoria är ordnad på ett liknande sätt.  157

 Macdonald, Sharon, ”Collecting Practices”, Macdonald, Sharon, (red.), a. a., 81-97; Giebelhausen, Michaela, 150

a. a., 229-231; Bennet, Tony, ”Civic Seeing: Museums and the Organization of Vision”, i Macdonald, Sharon 
(red.), a. a., 270, 276; Preziosi, Donald, ”Epilogue”, 492.

 Hooper-Greenhill, Eilean, a. a., 45; Marstine, Janet, a. a., 23-34. Se även: Foucault, Michel, a. a., 2011.151

 Hall, Stuart, a. a., 1-45.152

 Hooper-Greenhill, Eilean, a. a., 45.153

 Duncan, Carol, Civilizing Rituals: inside public art museums, Routledge, London, 1995, 7-20; Macdonald, 154

Sharon, a. a., 84-88; Marstine, Janet, a. a., 23-24; Gable, Eric, ”How We Study History Museums: or Cultural 
Studies at Monticello”, Marstine, Janet (red.), a. a., 110.

 Preziosi, Donald, ”Epilogue: The Art of Art History”, 488-503; Marstine, Janet, a. a., 14-16; Liddchi, Helena, 155

a. a., passim. För museers koloniala arv, se: Simpson, Moira G., a. a., 152-155; McGee, Julie L., a. a., passim.
 Paine, Crispin, Religious Objects in Museums: Private lives and public duties, English ed., Bloomsbury 156

Academic, London, 2013, 5.
 Preziosi, Donald, ”Epilogue”, 492-494.157
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 Genom att sätta ett likhetstecken mellan värld och världsbild, gav utställningens 

sammansättning av verk upphov till reflektioner som skulle ta oss tillbaka till utställningens 

centrala tema ’konflikt’, inte minst med avseende på den postkoloniala kritik som yttrades i 

flera av de verk som var utställda i zon 1. Samtliga av de konflikter som togs upp till 

diskussion i utställningsrummet kan ses som produkter av världsbilder som ordnat nationer, 

etniciteter och/eller individer utefter likheter och skillnader, i ett ’vi’ och ’de’. Thu van Trans 

mural Penetrable, som ’fläckar ned’ den vita museiväggen med koloniala berättelser, placerar 

ansvaret för dessa globala konfliktsituationer på en av de platser där det hör hemma – det vill 

säga museet, i egenskap av ’världsbildskonstruktör’.  

VEM MANIPULERAR VÄRLDEN? 
De representationsformer som var dominerande i zon 1 samspelade alltså väl med zonens 

tema. Samtidskonstverken var såväl tematiskt som formalt sammanlänkade med de 

Fahlström-verk som visades där i. Sammansättningen av verk, endera sextio- och 

sjuttiotalsverk, endera tvåtusen- och tvåtusentiotalsverk, tecknade en konsthistorisk 

utvecklingslinje från Fahlströms verk till vår samtids konst. Eftersom verken liknade varandra 

framställdes Öyvind Fahlström som den pionjär, från vilken gruppen av samtidskonstnärer 

följde, både vad gäller det konstnärliga uttrycket och kritiken av koloniala/postkoloniala 

relationer i världen. Den utvecklingslinje som zon 1 drog från Fahlströms verk till 

samtidskonst samspelar väl med den konventionella konsthistorien, där sextiotalet gärna 

framhålls som samtidskonstens födelsedecennium.  Detta var zon 1:s konsthistoria.  158

 Sammansättningen av verk riktade, såväl tematiskt som formalt, blicken mot historie-

skrivning – framför allt ur ett postkolonialt perspektiv. Läst mot bakgrund av den Fahlström-

biografi som tecknades i kapitel 1, framstår zon 1:s kritik av koloniala och postkoloniala 

relationer som ett nytt fokus för Fahlström-forskningen, trots att zonens tematik är klart 

förankrad i de Fahlström-verk som visades där i. Genom det postkoloniala perspektivet kunde 

museet och utställningen även rikta ett kritiskt fokus mot ’sig själva’, som historieskrivande 

agenter. I zon 1 visades samtidskonstnärer från flera olika nationer, som genom sina 

konstverk aktiverade platser med stor geografisk spridning – i de andra zonerna visades verk 

av konstnärer från bland annat Thailand, Ghana, Nigeria, Brasilien, Australien och Iran. En 

 Wood, Paul, a. a.; Stiles, Kristine, a. a.; O’Reilly, Sally, a. a., 8, 15, 18 192-193.158
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postkolonial kritik av den historieskrivning som bland andra museer ägnar sig åt var som 

klarlagt en central ingrediens i flera av de verk som curatorerna hade valt till utställningen. 

Genom att ta utgångspunkt i röster som på grund av ojämlika sociala och/eller ekonomiska 

maktförhållanden har tystats, tystas just nu, eller kommer tystas i framtiden, författade 

konstverken i zon 1 en gemensam materiell historia över världens konflikter, från 1781 in i 

framtiden. Som sådan var zonens berättelse också en motaktion gentemot det eurocentriska, 

men också patriarkala narrativ som museologer tillskrivit det västerländska museet.   159

 Eftersom motaktionen utspelade sig inuti Moderna Museet blev zonen också ett exempel 

på hur museet försöker skapa mer globala, jämlika världsbilder. Genom att visa zon 1, och till 

mångt och mycket också konstruera den berättelse som zonen berättade, kunde utställningens 

curatorer porträttera Moderna Museet som en plats som visserligen producerar historia och 

världsbilder, men som också bidrar till att aktivt omförhandla de historier och världsbilder 

som de en gång bidragit till att producera. På så sätt föreslog zon 1 att vi kan förändra 

ojämlika villkor i världen genom att granska och ’demokratisera’ de institutioner, den historia 

och de ideologier som producerat dem. Historier och de institutioner som förmedlar dem, har 

med andra ord, makt att manipulera världen.  

 Zon 1:s postkoloniala självkritik gjorde motstånd mot den maktbalans som annars 

associerats med det eurocentriska museet. Med avseende på vilka berättelser som fick ta plats 

i utställningsrummet, var utställningen ett balskt demokratiskt översättningsspel. 

Utställningen var alltså klart intresserad av att manipulera historiska bestämmelser över vem 

som får tala på museet. Men hur tog det sig uttryck konkret i relationen till betraktaren? Hade 

den enskilda besökaren makt att manipulera världen? 

 Till skillnad från Fahlströms variabla målningar var inga av de samtidskonstverk som 

ställdes ut i zon 1 möjliga att re-arrangera faktiskt, fysiskt. Hängningen omöjliggjorde även 

re-arrangemang av Världshandelsmonopol (B, stort), som var monterad bakom skyddsglas. 

Variabiliteten, betraktarens förmåga att ’manipulera världen’, var alltså inte förankrad i de 

materiella verken, utan låg snarare i hennes immateriella tolkning.  

 Zon 1 iscensatte ’vår’ vilja till att ordna världen på ett teatralt sätt. Hans Hayden har 

noterat hur Dr Schweitzers sista uppdrag, vars sextioåtta tecken är svåra att ordna till en 

 Preziosi, Donald, ”Epilogue: The Art of Art History”, 488-50; Marstine, Janet, a. a., 7-8, 14-16, 18; Liddchi, 159

Helena, a. a., passim; Simpson, Moira G., a. a., 152-155; McGee, Julie L., a. a., passim; Duncan, Carrol, a. a., 
7-20, 102-132; Bennet, Tony, a. a., 278; Conn, Steven, a. a., 499-500; Paine, Crispin, a. a., 5.
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övergripande, ’självklar’ mening, leker med betraktar-jagets jakt på ordning. I Haydens 

tolkning är betraktaren dömd till att misslyckas med att ordna och läsa de många tecknen, 

vilket i sin tur uppmanar till reflektion kring betraktarens egna vilja till att just ordna och läsa 

verket.  Detsamma kunde i förlängning sägas gälla zon 1, för att inte säga utställningen som 160

helhet, där mångfalden av konstverk skulle kunna ge upphov till liknande svårigheter för 

betraktaren. Verkets och utställningens mångfald skulle i sin tur kunna vara representativ för 

världen, som ju myllrar av potentiell mening – däribland verkets och utställningsrummets – 

och som därför är svår att ordna till en enhetlig stabil bild.  

 Eftersom varken variablerna eller samtidskonstverken i zon 1 var möjliga att re-arrangera, 

och den immateriella tolkningen av verken och utställningen ledde betraktaren ut i ett eller 

flera ’misslyckanden’, var betraktarens makt att påverka utställningens och verkens mening 

begränsad. Även om museet laborerade med villkoren för vem som får tala i museet, var talet 

bildligt och bokstavligt curerat av museet. Det var alltså genom auktoriteten museet, och inte 

dess publik, som den balska demokratiseringsprocessen ägde rum, varför maktdynamiken i 

museirummet också kunde benämnas som sontagsk. Makten att manipulera världen var med 

andra ord inte betraktarens, kanske inte heller de enskilda verkens, utan Moderna Museets. 

Makten att manipulera världen tillskrevs alltså en av de institutioner som skulle/ska granskas 

– det vill säga museet.  

 Hayden, Hans, a. a., 285-301.160
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3. FÖRORDEN 

I ”2. Utställningen” behandlade jag den materiella delen av Moderna Museets historie-

skrivning om Öyvind Fahlström – hur utställningen översatte Fahlström genom samtidskonst 

och utställningsrum. Jag noterade att utställningen lade fokus vid koloniala och postkoloniala 

frågeställningar, som ryms inom de utställda Fahlström-verken, men som inte behandlats i 

någon större utsträckning i tidigare forskning om konstnären. Samspelet mellan 

samtidskonstverk och Fahlströms verk förstärkte museets översättning av Fahlström. De 

utställda verken liknade varandra, varför Fahlström kunde porträtteras som en pionjär för vår 

samtids konst – så väl tematiskt som formalt.  

  Genom analysen kunde jag visa att Manipulera världen behandlade frågor om 

historieskrivning och att utställningen därför riktade fokus mot ’sig själv’. Jag argumenterade 

för att Manipulera världens materiella historieskrivning utmanade de koloniala narrativ som 

gärna tillskrivs det västerländska museet och därför ”manipulerade” världen och bilden av 

dito från en position inifrån systemet. I det här kapitlet frågar jag mig hur Moderna Museets 

textbaserade historieskrivning om Fahlström såg ut, med utgångspunkt i utställnings-

katalogens förord. 

 Ett förord till en utställningskatalog är kort – oftast en eller två sidor. Det introducerar 

utställningskonceptet och en eller flera av de utställda konstnärerna. Förordet är placerat 

längst fram i utställningskatalogen, och är därför också läsarens första möte med museets 

översättning av den egna utställningen. Som första katalogtext är det en slags ’originalagent’ i 

den berättelse som fortskrider katalogen igenom. Förordet ger en komprimerad information 

som utvecklas och därför också problematiseras i de senare texterna. Till skillnad från övriga 

katalogtexter, som ofta författas av curatorerna eller externa experter, är förordet gärna 

undertecknat museiledningen. 

 ”In expositions a ”first person”, the exposer, tells a ”second person”, the visitor, about a 

”third person”, the object on display, who does not participate in the conversation” skriver Bal 

i Double Exposures.  Kanske blir den röst som Mieke Bal kallar för ’den första personens’ 161

sällan så tydlig som i just utställningskatalogers förord. I det här kapitlet använder jag mig av 

förordet till Manipulera världens utställningskatalog för att teckna hur museet – ”den första 

 Bal, Mieke, a. a., 1996, 3-4.161
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personen” – översatte den egna utställningen, och vidare hur ”den första personen” därigenom 

instruerade ”den andra personen” till att översätta ”den tredje” – utställningen, Fahlström – på 

ett specifikt vis. Vad sa Manipulera världens utställningskatalogs förord om Manipulera 

världen? Vad sa det om Öyvind Fahlström? Hur återspeglades utsagorna om Öyvind 

Fahlström i utställningskonceptet? Och hur återspeglade dem utsagor ur andra förord? 

FÖRORDET 
Förordet till Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlströms utställningskatalog är författat 

av den dåvarande museiledningen Daniel Birnbaum (2010-2018) och Ann-Sofi Noring. 

Texten löper över två och en halv sida, och mer än hälften tillägnas Öyvind Fahlström. 

Förordet inleds med en Fahlström-biografi och en generell beskrivning av hans konstnärliga 

gärning. Särskilt fokus läggs vid Fahlström-essän ”Manipulera världen” från 1964 där 

Fahlström förklarar sin nya uppfinning variabelt måleri. Därifrån löper utställningskonceptet. 

Titeln förankras i Fahlströms essä. De utställda Fahlström-verken Dr Schweitzers sista 

uppdrag, Mao-Hope March, Världshandelsmonopol (B, stort) och Världsbanken introduceras. 

Ur Fahlströms konstverk följer utställningens två centrala teman. I samband med dessa nämns 

fjorton av de tjugoåtta medverkande samtidskonstnärerna vid namn, grupperade i kluster 

under ett av de teman som följer ur Fahlströms verk. Undantaget är curatorerna 

Goldin+Sennebys verk Zero Magic, som får en längre introduktion. Därefter återgår texten till 

att berätta om Öyvind Fahlström. Curatorn Fredrik Liew introduceras och det 

forskningsprojekt som curatorn och Moderna Museet bedrev om Öyvind Fahlström mellan 

2015 och 2017. Utställningen förankras i forskningsprojektet om Fahlström, varpå förordet 

avslutas med ett tack till de inblandade.  162

 Birnbaum och Noring berättar att utställningen står på två tematiska ben: ”manipulation, 

fiktion och sanning” och ”fördelningen av pengar och makt i världen”.  Om utställningens 163

teman ses i ljuset av kapitel 1 och de Fahlström-verk som ställdes ut i zon 1, kan vi se att 

utställningens teman också är teman i Fahlströms konst. Sedda mot bakgrund av föregående 

kapitel, som behandlade handel, postkoloniala internationella relationer, ’världsbilder’, 

sanning och historieskrivningens manipulationer, framstår utställningens uttalade teman 

dessutom som problemformuleringar – företeelser önskvärda att förändra, manipulera. 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7-9.162

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 8.163
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 I förordet flankeras redovisningen av utställningens teman av ett Fahlström-porträtt  i 

vilket konstnären liknas vid en filosof eller kulturkritiker. Öyvind Fahlström ”undersökte hur 

verklighet och mening skapas”; han var ”ständigt forskande, ifrågasättande, rörlig[…] och 

intellektuell[…]”. Han ”uppmanar oss […] till att inte acceptera förenklingar utan att förhålla 

oss kritiskt aktiva”. ”Han uppmanar oss […] att tänka”, kommenterar Moderna Museet 

dåvarande ledning.  De tycks samtidigt föreslå att Fahlströms konst är en potentiell väg ’ut 164

ur’ de problem som tecknades i zon 1. 

 Vid jämförelse överensstämmer Birnbaums och Norings Fahlström-porträtt med det som 

tecknas i andra förord. I förorden till både Öyvind Fahlström: Monopol och Öyvind 

Fahlström: Ade-Ledic-Nander skriver Liew att ”Fahlström uppmanar oss att inte passivt 

acceptera auktoritära och förenklade berättelser utan förhålla oss aktiva och kritiska: att 

tänka.”  I förordet till Öyvind Fahlström hävdar Olle Granath att det ”var […] behovet av att 165

förstå det skedda och ge det dess rätta plats i helheten som utgjorde [Fahlström-]verkens 

nerv”.  I förordet till Öyvind Fahlström: Med världen som spelplans (Mjellby 166

konstmuseum, 2007) utställningskatalog menar Karolina Peterson att Fahlström försökte 

”förstå och kartlägga världen”.  I förordet till Spelrums katalog (Uppsala konstmuseum, 167

1995) hävdar Deborah Thompson att Fahlström introducerat ”självklara förhållningssätt till 

den ombytliga värld vi lever i”.  I förordet till Öyvind Fahlström: Another Space for 168

Painting (MACBA, 2001) hävdar Manuel J. Borja-Villel att Fahlström utforskade ”narrative 

and discursive structures”.  169

 I andra utsagor definieras Fahlströms ämnesområde ytterligare. Liew skriver att 

”[d]rivkraften bakom hans omfångsrika verksamhet var att undersöka hur verklighet och 

mening skapas, något som i den senare delen av konstnärskapet omsattes till ekonomiska, 

politiska och sociala sammanhang.”  Thompson menar att Fahlström kunde ”blotta system, 170

maktstrukturer och politiska spel” och Peterson hävdar att Fahlström ”tecknar komplexa 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7.164

 Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol” i Lee, Pamela M., a. a., 2017, 4; Liew Fredrik, ”Öyvind 165

Fahlström: Ade-Ledic-Nander” i Olsson, Jesper, a. a., 2017, 4.
 Granath, Olle, ”Öyvind Fahlström” i Springfeldt, Björn (red.), a. a., 3.166

 Peterson, Karolina, ”Förord” i Allgårdh, Sophie (red.), Med världen som spelplan: Öyvind Fahlström, 167

Mjellby konstmuseum, Halmstad, 2007, 6.
 Thompson, Deborah, a. a., 9.168

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7-8; Thompson, Deborah, a. a., 9; Peterson, Karolina, a. a., 6; 169

Borja-Villell, Manuel J., a. a., 7.
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sociala och politiska fenomen”.  Samtliga utsagor känns igen från från forskning som 171

framställer konstnären som en filosof och/eller kulturkritiker – från det Fahlström-porträtt 

som tecknades i kapitel 1.  Utsagorna porträtterar konstnären som en uttolkare av världen, 172

verkligheten och meningsproduktionen; inte sällan tillskrivs han en ’uppmanande’ stämma, 

som är intressant i relation till den marginella makt att ”manipulera världen” som betraktaren i 

zon 1 befogade över. 

 Om Manipulera världens form skrev museiledningen såhär:  

Vi är […] mycket glada över att museets intendent Fredrik Liew har valt den svåra vägen 
för att göra denna utställning. En lättare väg kunde ha varit en mer traditionell retrospektiv 
över konstnärskapet delvis baserad på museets egna betydelsefulla verk. I stället har Fredrik 
Liew curerat en intrikat och mångbottnad utställning med Fahlström som fixpunkten för vår 
tids stora frågor, bearbetade av ett antal av vår tids mest intressanta konstnärer.   173

 I utdraget berättar Birnbaum och Noring att Moderna Museet är glada över att curatorn 

Liew har valt den ”svåra vägen för att göra denna utställning.” Motpolen, ”en lättare väg”, 

skulle ha varit en mer traditionell retrospektiv över Öyvind Fahlström beståendes av verk ur 

museets egna samling. Curatorns utställningskoncept låter istället ”vår tids mest intressanta 

konstnärer”, inte ställa eller svara på, utan bearbeta de frågor som den historiska konstnären 

Fahlström har ställt. Resultatet blev en utställning där Öyvind Fahlström var ”fixpunkten”, 

inte för sin tids, utan för ”vår tids stora frågor”.  En central aspekt av Manipulera världen 174

utställningskoncept tycktes med andra ord bestå i att vika samman Fahlström och hans 

sextio-, sjuttiotal med vår samtid, kanske för att, som föreslagits ovan, låta konstnären ’reda 

ut’ nutida problem. 

KONSTHISTORIA. FAHLSTRÖM SOM HISTORISK PIONJÄR 

Museiledningen presenterar två utställningsalternativ i citatet som återges ovan: ”den lätta” 

och ”den svåra” vägen; den mer traditionella retrospektiven över Fahlströms konstnärskap och 

Manipulera världen. Att författarna väljer att tala om alternativen som vägar indikerar att de 

leder till ett gemensamt mål. Den lätta vägen till målet är en utställning som visar Fahlströms 

 Thompson, Deborah, a. a., 9; Peterson, Karolina, a. a., 6.171

 Lee, Pamela M., a. a., 2012, 141-157; Bessa, Antonio Sergio, a. a., passim; Hayden, Hans, a. a., passim; 172

Hjelmstedt, Lars, a. a., passim; Chevrier, Jean-François, a. a., passim; Kelley, Mike, a. a., passim; Olsson, Jesper, 
a. a., 2017, passim; Bäckström, Per, a. a., passim; Nylén, Leif, a. a., passim. 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 8. Min kurs. 173

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 8. Min kurs. 174
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historiska konst allena medan den svåra vägen ersätter flera av Fahlströms konstverk med 

samtidskonstverk. Utifrån uppsatsens centrala begrepp skulle ”den svåra vägen” kunna 

förklaras som ett veck mellan Fahlströms konst och samtidskonst, som vidare vek samman två 

olika historiska tidpunkter – Fahlströms efterkrigstid och vår samtid.  

 Manipulera världen visade fyrtioen verk av tjugoåtta samtidskonstnärer och sju verk av 

Öyvind Fahlström. Baserat på fördelningen av antalet samtidskonstverk och Fahlström-verk 

var Manipulera världen en utpräglad samtidskonstutställning. Men då utställningen var en del 

av museets forskningsprojekt om Öyvind Fahlström och då  bland annat utställningstiteln – 

som är endera parafras på konstnärens essä från 1964, endera en uppmaning att i presens 

”aktivera Öyvind Fahlström” – riktade fokus mot samma konstnär, förmedlades efterkrigstids-

konstnären som utställningens huvudperson.  

 Genom att tillägna Fahlström majoriteten av förordet ger förordsförfattarna uttryck för 

samma fokus. Medan Fahlströms konst och biografi beskrivs ingående, omnämns 

samtidskonstnärerna framför allt som en grupp om ”28 samtidskonstnärer”. Hälften av dem 

omnämns visserligen vid namn, om än grupperade i kluster underordnade ett eller två av 

Fahlströms verk.   175

 Om tolkade tillsammans med utställningstiteln och utställningens förankring i 

forskningsprojektet om Fahlström, förmedlar dessa skillnader i hur samtidskonstnärerna och 

Fahlström behandlas några centrala saker om museiledningens översättning av Manipulera 

världen. För det första, att samtidskonstnärerna inte primärt deltog i utställningen som 

enskilda agenter, utan snarare som ett antal ’gruppagenter’. För det andra, att samtids-

konstnärerna, i egenskap av ’gruppagenter’, var underordnade, inte bara konstnärskaps-

agenten Fahlström utan också hans fyra verk, som var agenter i sig själva. Och för det tredje, 

att det primära syftet med utställningens veck inte var att låta samtidskonstverken berätta om 

sig själva, utan att låta dem berätta om Öyvind Fahlström i allmänhet och det Fahlström-verk 

som de var underordnade i synnerhet. Samtidskonstverken ramades på så sätt in som ett slags 

översättningar av Fahlströms konst; som ’stand ins’ för Fahlströms egna verk, i en inte mer 

men däremot mindre traditionell retrospektiv över just Öyvind Fahlström.  

 Även om Birnbaum och Noring-citat som ”28 konstnärer med vitt skilda praktiker är 

inbjudna för att sätta dessa [Fahlströms] tankar i rörelse” föreslår att översättningen av 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7-8.175
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Fahlströms konst var aktiv från samtidskonstnärernas sida, innehåller utställnings-materialet 

inga indikationer på att samtidskonstnärerna ägnade sig åt en tilltänkt översättning av 

Fahlströms idéer då de skapade de verk som curatorerna lånade in till Manipulera världen. Av 

de utställda verken skapades en dryg fjärdedel under utställningsåret 2017; av dem 

producerades bara ett verk för utställningen på Moderna.  Utställningens två platsspecifika 176

verk, Thu van Trans mural Penetrable (2017) och curatorerna Goldin+Sennebys Zero Magic, 

hade till exempel visats på andra platser tidigare, om än med viss variation i utförandet.  177

Undantaget var Detanico Lains Timezonetype (2017), som hade producerats till utställningen i 

marknadsföringssyfte. Översättningen Fahlström/samtidskonst var med andra ord inte 

beroende av att samtidskonstnärerna översatte Fahlström i nyproducerade verk. 

Översättningen fanns redan ’där’.  

 De utställda Fahlström-verken skapades mellan 1964 och 1971, samtidskonstverken mellan 

2000 och 2017, främst under tvåtusentiotalet. Även om urvalet av samtidskonstverk i sig 

tecknade en konsthistorisk ’utveckling’ över sjutton år, var det de dryga trettio, fyrtio och 

femtio åren som skiljer ”Fahlströms idéer” från ”i dag” som var utställningens fokus. 

Birnbaums och Norings förord betonar det historiska mellanrummet agenterna emellan, och 

framhåller samtidigt Fahlström som en ”nyckelgestalt för förståelsen av vår samtids konst”.   178

Utställningen förmedlade på så sätt Fahlström som den utgångspunkt, det original, från vilken 

gruppen av samtidskonstnärer följde som översättningar.  

 Tidigare utställningskatalogers förord porträtterar gärna Fahlström som en förgrundsgestalt 

inom sextiotalets öppna konst genom att lyfta fram konstnärens verksamhet inom olika 

medier. Granath skriver att Fahlström ”rörde […] sig fritt mellan alla de tänkbara medier och 

uttrycksmedel som tiden tillhandahöll.”  ”Filmare, poet, målare, ljudkonstnär – Fahlström 179

var en förnyare helt enkelt”, kommenterar Thompson i Spelrum.  Borja-Villel berättar att 180

”[e]ven though he [Fahlström] was initially attracted by concrete poetry, his painting soon 

acquired theatrical air, which undoubtedly came from his sensitivity to opera, performance 

 Liew, Fredrik (red.), ”Verkförteckning” i a. a., 113-116; Liew, Fredrik (red.), a. a., passim.176

 Thu Van Tran, ”Exhibitions, Venice Biennale”, Thu Van Tran, https://thuvantran.fr/exhibitions/venice-177

biennale (2019-08-02); Goldin+Senneby, ”Practice, Zero Magic”, Goldin+Senneby, https://goldinsenneby.com/
practice/zero-magic/ (2019-08-02).
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and, of course, music.”  Peterson noterar att ”denna gränsöverskridande multikonstnär kom 181

under sitt relativt korta liv att arbeta med en rad olika genrer som måleri, teckning, 

installationer; happenings, film, prosa och poesi, ljud och radio-kompositioner.”  I förordet 182

till Ade-Ledic-Nander skriver Liew att Fahlström ”[s]narare än att utveckla en sammanhållen 

stil arbetade […] med en mängd medier och tekniker: poesi, teater, jounalistik, kritik, 

teckning, måleri, film, tv, happenings, radio, objekt, grafik och installationer.”  Birnbaum 183

och Noring understryker därtill att ”Öyvind Fahlström undersökte hur verklighet och mening 

skapas, oavsett om han tecknade, målade, gjorde film, skrev poesi och kritik, gjorde 

happenings, tv eller radio.”   184

 Som behandlat i kapitel 1 och 2 förhåller sig mycket av den konsthistoria och den 

konstvetenskapliga forskning som skrivs om samtidskonst till det tidevarv och de konstnärliga 

miljöer som Fahlström vistades i eller i närheten av under sextiotalet.  Som tecknat i 185

forskningsöversikten omnämns Fahlström i flera av de svenska avhandlingar där brottet 

mellan modernism och samtidskonst är ämne eller bakgrund.  I internationell forskning 186

framhålls flera av de medier som Fahlström arbetade med under sextiotalet som särskilt 

signifikanta för vår samtids konstscen, däribland performance-, video-, och installations-

konst.  I utställningsanalysen noterade jag att majoriteten av de utställda konstnärerna 187

arbetade i dessa för sextiotalet karaktäristiska ’nya medier’, framför allt installation, och att 

detta genererade en särskild konsthistorisk koppling mellan Fahlströms tid och vår samtid.  

 Men förorden fokuserar inte bara på ’nya medier’, utan också, och kanske framför allt på 

hur Fahlströms konstnärliga praktik sträcker sig över ett flertal såväl bildkonstnärliga som 

litterära och scenkonstnärliga medier. Just detta ’hoppande’ mellan medier har även det 

framhållits som karaktäristiskt för vår samtids konst. I katalogen till utställningen Traffic 

(CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, 1996) – som lanserar relationell estetik som 

samtidskonstbegepp – hävdar till exempel curatorn Nicholas Bourriaud att den ’sanna’ 
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samtidskonstnären varken är videokonstnär eller skulptör, utan att hon arbetar i det medium 

som passar bäst för det verk som hon vill skapa.  Som noterat i förorden hade Fahlström 188

alltså ett liknande förhållningssätt till sin konstnärliga praktik redan trettio, fyrtio år tidigare.  

 Fahlström, ”[d]enna nyckelgestalt för förståelsen av vår samtids konst”, skriver Birnbaum 

och Noring om Fahlström i förordet till Manipulera världens utställningskatalog.  Som 189

redogjort för ovan finns det mycket material som ramar in Fahlström som en banbrytande 

sextiotalskonstnär, typisk för den öppna konsten och den expandering av konstbegreppet som 

var aktuell just då. Som sådan också en slags personifiering av ’samtidskonstens födelse’.  

 Genom att presentera Manipulera världen som en mindre traditionell retrospektiv över 

Öyvind Fahlström iscensatte museiledningen och curatorerna samtidskonstverken som 

översättningar av Fahlströms konst. Översättningen av Fahlström, som alltså inte var tilltänkt 

utan inneboende i samtidskonsten, förklarades som en produkt av konsthistorisk utveckling. 

Utställningen inbegrep på så så vis en kronologisk konsthistoria, från Fahlströms sextio- och 

sjuttiotal fram till i dag. I den berättelsen framhölls Fahlström som en historisk pionjär, klart 

oumbärlig för ”för förståelsen av vår samtids konst.”  Den mindre traditionella retrospektiva 190

utställningen inbegrep med andra ord en mer traditionell konsthistoria, som stod i viss 

kontrast till det problematiserande av historieskrivning – det historiografiska perspektiv – som 

genomsyrade zon 1. Sett mot bakgrund av hur väl denna konsthistoria underbyggde 

berättelsen om Öyvind Fahlström, både den ur Birnbaum och Norings och andra författares 

förord, verkade samma kritiska förhållningssätt till etablerade narrativ inte nödvändigtvis 

gälla det om utställningens huvudperson.  

EN MINDRE TRADITIONELL RETROSPEKTIV. AKTIVERA ÖYVIND FAHLSTRÖM 

Om Manipulera världen var ett alternativ till det som Birnbaum och Noring kallar för en mer 

traditionell retrospektiv ”delvis baserad på museets egna betydelsefulla verk”, var det just en 

sådan utställning som utgjorde den första delen av Moderna Museets forskningsprojekt om 

Öyvind Fahlström. I Bildmaskiner, som öppnade den 27:e februari 2015, visades Fahlström-

verk ur Moderna Museets samling i museets samlingssalar. Utställningen behandlade samma 

kapitel av Fahlströms konstnärskap som Manipulera världen, den öppna och den politiska 

 Bourriaud, Nicolas, ”Traffic: Space-times of the Exchange”, MAY Revue, https://www.mayrevue.com/en/188

traffic-espaces-temps-de-lechange/ (2019-12-17). 
 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 8.189
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perioden, och Bildmaskiners utställningsbeskrivning cirkulerar kring tre av de verk som var 

utgångspunkter för Manipulera världen – Dr Schweitzers sista uppdrag, Mao-Hope March 

och Monopol-sviten. Den första delen av forskningsprojektet Fokus på Öyvind Fahlström tog 

med andra ord avstamp i samma historiska empiri som Manipulera världen. De olika 

utställningarna berättade däremot om den empirin på väldigt olika sätt.  

 Så här introducerades Bildmaskiner på Moderna Museets webbplats:  

Denna första del i en serie med presentationer av Öyvind Fahlström på Moderna Museet 
startar i samband med att han flyttar till New York 1961. Presentationen ger också en 
introduktion till några grundläggande idéer och metoder i konstnärskapet. Här kan vi följa 
framväxten av figurativa och rörliga element, och i samband med detta också en ökande 
grad av kontakt mellan hans konst och den omgivande världen.  191

 I utdraget berättar museet att utställningen ”startar” i samband med en historisk händelse, 

att den syftar till att teckna ”framväxten” av särskilda element i Fahlströms konstnärskap och 

att utställningen, inte bara tecknar Fahlströms konstnärskap, utan också den ”omgivande 

värld[…]” som konsten föreslås stå i nära kontakt med. Texten som följer efter utdraget 

beskriver Fahlströms konstnärliga utveckling under sextio- och sjuttiotalen. Särskilda verk ger 

författaren anledning till att berätta om den ”omgivande världen” – den allmänna historiska 

kontexten. Objekten i Bildmaskiner ramades på så vis in som portaler till konstnärens 

historiska tid och rum. Genom konstverken kunde den samtida publiken i Moderna Museets 

samlingssalar färdas tillbaka till New York 1961, och så vidare genom den konsthistoria som 

är Öyvind Fahlströms.  

 I Manipulera världens katalog skriver Birnbaum och Noring att: 

Med fyra av de mest centrala verken av Fahlström ur museets samling som utgångspunkter 
prövar utställningen vad Fahlströms idéer kan betyda i dag, i en tid av alternativa fakta, 
relativa sanningar och fragmenterade narrativ. 28 konstnärer med vitt skilda praktiker är 
inbjudna till att sätta dessa tankar i rörelse.   192

 Författarna berättar inledningsvis att fyra av de Fahlström-verk som hör till museets 

samling är utgångspunkter för utställningen. Begreppsanvändningen skiftar, och nästa gång 

verken påtalas är de översatta till ”idéer”. Birnbaum och Noring förklarar att utställningen 

 Moderna Museet, ”Bildmaskiner”, Moderna Museet, https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/191
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64

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/manipulera-varlden/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/manipulera-varlden/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/manipulera-varlden/


handlar om att pröva dessa ”idéer” mot samtiden, och att tjugoåtta konstnärer bjudits in för att 

sätta Fahlströms och/eller utställningens ”tankar i rörelse”. 

 Om Bildmaskiner förflyttade den samtida publiken till den historiska konstnärens dåtid, 

”New York 1961”, tycktes den mindre traditionella retrospektiva utställningen Manipulera 

världen sträva efter att tvärtom förflytta den historiska konstnären till publikens nutid. I andra 

Birnbaum och Noring-citat, där Fahlström till exempel framhålls som ”fixpunkten för vår tids 

stora frågor”, presenteras konstnärens ”idéer” som fullständigt applicerbara på vår tid – som 

’samtidsidéer’ lösryckta från sitt historiska sammanhang. Begreppet ”aktivera”, som 

förekommer i Manipulera världens undertitel, betonar just den dimensionen av utställnings-

konceptet. 

 ”Aktivera Öyvind Fahlström” kan läsas som en referens till curatorernas arbete med att i 

utställningen aktivera Öyvind Fahlströms idéer för en samtida publik. Man kan tycka att 

aktivering av objekt – i mening av att visa, berätta, producera kunskap om, och på så vis göra 

objekt relevanta här och nu – redan är, eller åtminstone borde vara, en kärna i museers 

utställningsverksamhet, varför det också skulle kunna betraktas som ett icke-begrepp i 

sammanhanget. Samtidigt betonar begreppet att ’vi’ – museer, curatorer, betraktare – gör 

någonting med objekt när vi hanterar och/eller betraktar dem – ett förhållningssätt till 

konstmötet som korresponderar väl mot Fahlströms konstnärskap, som, likt angivet tidigare, 

blanda annat kretsat kring att omformulera relationen mellan verk och betraktare. Att 

Manipulera världen iscensatte samtidskonstverk som översättningar av Fahlströms idéer är ett 

exempel på hur utställningens aktivering av Fahlströms idéer fungerade i praktiken; att den 

koloniala/postkoloniala kritik som ryms i Dr Schweitzers sista uppdrag och Världshandels-

monopol (B, stort) blev ett tema för zon 1, är ett annat. 

 I början av det här kapitlet redogjorde jag för utsagor ur förord som, likt tidigare forskning, 

presenterar Fahlström som en filosof eller kulturkritiker.  Fahlström kartlägger ”narrative 193

and discursive structures” och ”blotta[r] system, maktstrukturer och politiska spel”.  194

”Fahlström uppmanar oss att inte passivt acceptera auktoritära och förenklade berättelser utan 

förhålla oss aktiva och kritiska”.  Utsagorna om Fahlström ska vid jämförelse korrespondera 195

 Lee, Pamela M., a. a., 2012, 141-157; Bessa, Antonio Sergio, a. a., passim; Hayden, Hans, a. a., passim; 193

Hjelmstedt, Lars, a. a., passim; Chevrier, Jean-François, a. a., passim; Kelley, Mike, a. a., passim; Olsson, Jesper, 
a. a., 2017, passim; Bäckström, Per, a. a., passim; Nylén, Leif, a. a., passim. 

 Borja-Villell, Manuel J., a. a., 7; Thompson, Deborah, a. a., 9.194

 Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol”, 4; Liew Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Ade-Ledic-Nander”, 4.195
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väl med den historiografiska praktik som curatorerna ägnade sig åt i zon 1, där museets 

eurocentriska narrativ ’manipulerades’ till förmån för ett mer inkluderande. Mot bakgrund av 

denna korrespondens, skulle curatorernas kritiska förhållningssätt till etablerade narrativ – 

som bland annat skulle kunna riktas mot det konsthistoriska narrativ som Bildmaskiner 

byggde på – kunna tolkas som ett ytterligare exempel på hur aktiveringen av Fahlströms 

”idéer” eller tillvägagångssätt fungerade i praktiken.  

 Att utställningen aktiverade, snarare än som Bildmaskiner, presenterade Fahlströms idéer, 

gav upphov till en annorlunda relation mellan historia och samtid i utställningen. Genom att 

aktivera Fahlströms idéer tilldelade curatorerna den historiska konstnären makt att definiera 

vår samtid, istället för tvärtom, som är brukligt i en mer traditionell historieskrivning där den 

samtida historikern definierar det som varit. På så sätt inverterade Manipulera världens 

utställningskoncept de maktförhållanden som finns i historieskrivningens traditionella 

översättningssituation. 

 När man läser utställningskatalogers förord ter det sig inte helt slumpartat att just 

Fahlströms idéer och konstnärskap skulle kunna lösgöras från historien, och aktiveras som 

samtida i en utställning som Manipulera världen. 1979, tre år efter konstnärens bortgång, 

visades en stor retrospektiv över Fahlströms konst på Moderna Museet. Olle Granath skrev 

förordet till katalogen, och hävdade redan då att ”[d]et fanns ett drag av siare över Öyvind 

Fahlström”.  Sexton år senare, 1995, visades utställningen Spelrum: Öyvind Fahlström och 196

tiden efter på Uppsala konstmuseum. Utställningen liknade Manipulera världen då den visade 

samtidskonstnärers verk tillsammans med Fahlströms. När den dåvarande museichefen 

Deborah Thompson skulle förklara och underbygga utställningskonceptet i katalogens förord 

skrev hon att ”[e]n stark samtidskänsla genomsyrar Öyvind Fahlströms konst” och 

spekulerade vidare i om det kunde vara så ”att vårt allmänna bildvetande […] nu, två 

decennier efter hans död, äntligen hunnit ikapp honom”.   197

 Samma typ av utsagor om konstnärskapet uttrycktes i förordet till den mer traditionella 

retrospektiva tyska utställningen Öyvind Fahlström: The Installations katalog från samma år. 

Där hävdade curatorerna Udo Kittelman och Eva Schmidt att Fahlströms konst förmodligen 

bara kan ”be valued today – on the basis of our knowledge of more recent developments in 

 Granath, Olle, a. a., 3.196

 Thompson, Deborah, a. a., 9.197
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art”.  2007 skrev museichefen på Mjellby konstmuseum Karolina Peterson att Fahlströms 198

konstnärskap ”i dag [framstår] som mer aktuellt än någonsin” och att Fahlström ”på många 

sätt [var] före sin tid”.  2017 argumenterade Birnbaum och Noring för att Fahlströms konst 199

”fortsätter att aktivera omvärlden” och att ”[r]elevansen av hans verk […] bara [tycks] 

öka”.  Liknande utsagor om Fahlströms relevans för samtiden, vare sig 1979, 1995, 2007 200

eller 2017, återfinns i konstvetenskaplig forskning. Pamela M. Lee och Niru Ratnam är 

exempel på konstvetare som, likt författarna ovan, porträtterar Fahlström som en siare av för 

honom framtida filosofiska och geopolitiska skiften.  201

 Manipulera världens aktivering av Fahlströms idéer, från sextiotalet in i samtiden, kan 

alltså förklaras som en respons på en länge uttryckt föreställning om att Fahlström hör 

framtiden till. Manipulera världens Fahlström-översättning följde på så sätt naturligt ur 

tidigare översättningar av Fahlströms konst.  

ORIGINALET FAHLSTRÖM – HISTORISK PIONJÄR ELLER SAMTIDSKONSTNÄR? 
Förordet till Manipulera världens utställningskatalog framstår initialt vara museiledningens 

översättning av Öyvind Fahlström och Manipulera världen.  Men om det Fahlström-avsnitt 202

som inleder Birnbaums och Norings ”Förord” jämförs med Liews förord till de andra 

böckerna som publicerades inom ramen för Moderna Museets fleråriga forskningsprojekt om 

Öyvind Fahlström, Pamela M. Lees Öyvind Fahlström: Monopol och Jesper Olssons Öyvind 

Fahlström: Ade-Ledic-Nander, framstår det förra snarast som en omskrivning av de senare. 

Om perspektivet vidgas och Liews, Birnbaums och Norings Fahlström-introduktion jämförs 

med andra utställningskatalogers dito, ska man märka att den berättelse som förmedlas i dem 

är snarlik de andra utställningskatalogernas. Den Fahlström som introduceras i Liews, 

Birnbaums och Norings olika förord bör med andra ord förstås, inte så mycket som Moderna 

Museets museilednings och intendents översättning av Fahlström, som konsthistoriens 

traditionella översättning av Manipulera världens huvudperson. 

 Utställningsidén följde naturligt ur tidigare översättningar av Öyvind Fahlström, som 

porträtterar konstnären som en banbrytande filosof, med blick för världens strukturer i 

 Kittelman, Udo & Schmidt, Eva, ”Acknowledgements” i Avery-Fahlström, Sharon (red.) a. a., 8.198

 Peterson, Karolina, a. a., 6.199

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7-8.200

 Lee, Pamela M., a. a., 2012; Ratnam, Niru, a. a. 201

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7.202
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allmänhet och språkets strukturer i synnerhet; endera typisk för det öppna sextiotalet, endera 

samtida – med idéer som bara kan förstås till fullo av oss, tvåtusentalsmänniskor. Birnbaum 

och Noring presenterade Fahlström som Manipulera världens originalagent. Ibland som en 

historisk pionjär, i egenskap av urfader till den samtidskonst som visades i utställningen. 

Ibland som en samtidskonstnär, med idéer ’samtida’ nog att vara ”fixpunkten för vår tids stora 

frågor”.  

 Utställningskonceptets iscensatta översättning var enkelriktad, från originalet Fahlström, 

till en uppsättning av grupperade, underordnade översättningar av det originalet. Det 

översättningsspel som följde var därför präglat av ojämlika maktförhållanden, men inte 

nödvändigtvis sontagskt, eftersom det var ordnat på så sätt att det främst var originalet 

Fahlström som utövade makt över vår tid och översättningarna samtidskonsten. 

Maktdynamiken var däremot densamma som den som gäller i Sontags förståelse av 

översättning, där översättningen sker från en given punkt. I Manipulera världen utgjorde den 

historiska personen Öyvind Fahlström och hans lika historiska konstnärskap just den punkten. 

 Den udda maktdynamiken, som visserligen gav upphov till en klassisk utvecklings-

berättelse ’från Fahlström, till samtidskonst’, uppstod genom curatorernas val att aktivera, 

snarare än presentera Fahlströms konstnärskap. Detta förfarande skiljde Manipulera världen 

från den mer traditionella retrospektiven Bildmaskiner. Samtidigt vilade aktiveringen av 

Fahlström på en etablerad föreställning om att Fahlström hör ’nutiden’ till. Aktiveringen av 

Fahlström kan med andra ord förstås som en översättning i linje med den traditionella 

översättningen av Öyvind Fahlström. Eftersom samma översättning porträtterar konstnären 

som en utforskare av diskursiva strukturer, kunde även zon 1:s historiografiska curatoriella 

praktik förstås som ett av de sätt som utställningen aktiverade Fahlström på.  

 Mot bakgrund av det kritiska förhållningssätt till etablerade narrativ som jag i föregående 

kapitel tillskrev zon 1, och som alltså också kan tillskrivas Öyvind Fahlström, är det intressant 

att utställningens översättning av Fahlström, i så väl förord som utställningsrum, 

korresponderar så väl med de översättningar av konstnären som vi hittar i andra förord. 

Formuleringar som Fahlström ”uppmanar oss till att…” tilldelar Fahlström stor makt i 

utställningens översättningsspel, och framhåller konstnären som en originalagent som de 

andra agenterna, däribland museiledningen, curatorerna och betraktaren, lyder under.  203

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7; Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol” i Lee, Pamela 203

M., a. a., 2017, 4.
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Eftersom Fahlströms uppmaningar också förmedlas som vägar till essentiella och positivt 

kodade praktiker, som ”att tänka”, tycks Liew, Birnbaum och Noring argumentera för att 

Fahlströms maktposition i utställningens översättningsspel var oproblematisk.  204

 Det historiografiska perspektiv som curatorerna ’aktiverade’ genom utställningens 

huvudperson, var med andra ord inte riktat mot översättningen av just Öyvind Fahlström, som 

fick stå fast som ’original’. Med det sagt handlade Manipulera världen, åtminstone inte ytligt, 

om att omtolka Fahlström, även om utställningen förstärkte vissa dimensioner av hans 

konstverk, så som den koloniala/postkoloniala kritiken av bland annat världshandeln i Dr. 

Schweitzers sista uppdrag och Världshandelsmonopol (B, stort). Trots att världen förändrats 

under de fyrtio, femtio år som skiljer Manipulera världen från Fahlström, var Fahlströms 

kritiska kulturstudier alltså fortsatt aktuella – inte som historiskt signifikanta studieobjekt, 

som i Bildmaskiner, utan som tolkningsmodeller fullständigt applicerbara, ’aktiver-bara’, på 

och i vår samtid. Utställningen rymde med andra ord en konflikt mellan den fahlströmska 

historiografiska praktiken och viljan till att förmedla den etablerade, geni-förklarande 

översättningen av samma konstnär. 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7; Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol” i Lee, Pamela 204

M., a. a., 2017, 4.
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4. FORSKNINGSPROJEKTET 

I ”3. Förorden” kunde jag förstå Manipulera världens utställningskoncept som en 

översättning av flera vanligt förekommande utsagor om Fahlströms konstnärskap, varav en 

gällde Fahlströms kritik av etablerade narrativ. Jag kunde också se att den översättning av 

Fahlström som aktiverades i utställningen till mångt och mycket exemplifierade just ett sådant 

etablerat narrativ, även om historiografiska perspektiv applicerades på andra ämnen, däribland 

museets roll i formationen av koloniala föreställningar genom historien. I utställningen 

rymdes därmed en konflikt mellan viljan till att aktivera Fahlström historiografiska praktik 

och viljan till att förmedla den geni-förklarande översättningen av samma konstnär.  

 Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström var den avslutande delen av ett tre år 

långt forskningsprojekt om Öyvind Fahlström som Moderna Museet bedrev under Fredrik 

Liews ledning – Fokus på Öyvind Fahlström. Det här kapitlet handlar om utställningens roll i 

forskningsprojektet. I kapitlet undersöker jag hur Moderna Museets forskningsprojekt 

positionerade sig i det forskningsfält som handlar om Öyvind Fahlström. 

FOKUS PÅ ÖYVIND FAHLSTRÖM 
Fokus på Öyvind Fahlström bedrevs av Moderna Museet från 2015 till 2017.  205

Forskningsprojektet var det sjätte i ledet av liknande forskningsprojekt. Projekten har 

bedrivits av museet sedan tidigt tvåtusental och har förutom om Fahlström handlat ”Om 

Moderna Museet 1958-2000”; om ”Duchamp och Sverige”; ”Robert Rauschenberg och hans 

relation till Moderna Museet”; kvinnliga modernister ”I skuggan av” (Duchamp, 

Rauschenberg och Fahlström?); och om ”Representation och regionalitet”, könsfördelning i 

samlingarna på svenska konstmuseer.  Sedan 2015 driver museet ett forskningsprojekt om 206

curatorn och den före detta museichefen Pontus Hultén.   207

 På Moderna Museets webbplats står det att museets forskningsprojekt ska ”ha sin 

utgångspunkt i museets utställningar, historia och samling och använda museets kompetens 

inom curating, konservering, teknik och pedagogik”; att ”olika former för forsknings-

 Moderna Museet, ”Fokus på Öyvind Fahlström”, Moderna Museet, https://www.modernamuseet.se/205

stockholm/sv/utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/ (2020-01-06).
 Moderna Museet, ”Tidigare forskningsprojekt”, Moderna Museet, 2018, https://www.modernamuseet.se/206

stockholm/sv/samlingen/forskning/tidigare-forskningsprojekt/ (2019-07-22).
 Moderna Museet, ”Pontus Hultén och Moderna Museet”, Moderna Museet, 2017, https://207

www.modernamuseet.se/stockholm/sv/samlingen/forskning/pontus-hulten-och-moderna-museet/ (2019-07-22).
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relaterade projekt har prövats” och att ”[r]esultaten redovisas genom interna och externa 

seminarier, större symposier, artiklar i nationella och internationella tidskrifter, i monografier 

och antologier, samt genom utställningar och kataloger.”   208

 Förutom Manipulera världen, bestod forskningsprojektet om Öyvind Fahlström av en 

”närläsning” av performanceverket Kisses Sweeter than Wine; en programdag om Fahlströms 

poesi och happenings; två mindre utställningar curerade av Fredrik Liew, Ade-Ledic-Nander 

och Bildmaskiner; därtill två redan omnämnda textpublikationer, Jesper Olssons Öyvind 

Fahlström: Ade-Ledic-Nander och Pamela M. Lees Öyvind Fahlström: Monopol..    209

 Projektets olika delar kan ’ordnas’ som kapitel i en Fahlström-biografi, även om de inte 

följde på varandra i historiskt-kronologisk ordning. Boken (2017) och utställningen 

(2016-2017) om Ade-Ledic-Nander och programdagen om hans konkreta poesi (2016) kan ses 

behandla den del av produktionen som kretsade kring att ’knåda’ tecken. Tillsammans 

behandlade boken, utställningen och programdagen den signifigurativa perioden.  I 210

utställningen Bildmaskiner (2015-2016) behandlades framväxten av den variabla målningen, 

från Sitting…, till Sitting… Sex månader senare (Version A) och den senare Life-span no 3 

(Marilyn Monroe) (1967), men utställningen visade också verk ur den politiska perioden, så 

som den i-variabla Sketch for World Map från 1973. Även om den politiska perioden fanns 

representerad i Bildmaskiner, var den öppna perioden, tidigt till sent sextiotal, fokus för 

utställningen.  Under programdagen om poesin, Kalas på BORD, riktades fokus mot 211

Fahlströms happenings, och tillsammans med ”närläsningen” av performanceverket Kisses 

Sweeter than Wine, en publikation av ett radioreportage där Fahlström ”likt en 

sportkommentator” berättar om innehållet i sitt eget verk, avhandlade dessa delar av projektet 

den ’teaterkonst’ som Fahlström skapade under samma öppna period som behandlades i 

Bildmaskiner.  Pamela M. Lees Öyvind Fahlström: Monopol behandlade den senare 212

 Moderna Museet, ”Forskning på Moderna Museet”, Moderna Museet, 2019, https://www.modernamuseet.se/208

stockholm/sv/samlingen/forskning/ (2019-07-22).
 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, ”Förord” i Liew, Fredrik (red.) a. a., 2017, 7-9.209

 Moderna Museet, ”Ade-Ledic-Nander”, Moderna Museet, 2019, https://www.modernamuseet.se/stockholm/210

sv/utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/ade-ledic-nander/, (2019-07-22); Moderna Museet, ”Kalas på 
BORD”, Moderna Museet, 2019, https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/i-samlingen-
oyvind-fahlstrom/kalas-pa-bord/ (2019-07-23).

 Moderna Museet, ”Bildmaskiner”, Moderna Museet, 2019, https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/211

utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/manipulera-varlden/ (2019-07-22).
 Moderna Museet, ”Kisses Sweeter than Wine”, Moderna Museet, 2019, https://www.modernamuseet.se/212

stockholm/sv/utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/radiorepotage-av-fahlstrom/ (2019-07-22); Moderna 
Museet, ”Kalas på BORD”, Moderna Museet, 2019, https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/
i-samlingen-oyvind-fahlstrom/kalas-pa-bord/ (2019-07-23).
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politiska perioden, med fokus på Monopol-sviten, och så tecknade museet en nästintill 

heltäckande Fahlström-biografi – med undantag för den poetiska period som brukar 

exemplifieras av sviten Nattmusik (1975-1976) och hans verksamhet som regissör och manus-

författare därtill.   213

 Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström markerade finalen på det tre år långa 

forskningsprojektet och utmärkte sig vidare som den tveklöst största av projektets publika 

redovisningar. Att Manipulera världen var den sista delen av forskningsprojektet om 

Fahlström ramade in den ”aktivering” av Öyvind Fahlström som utställningen sade sig vilja 

åstadkomma, inte så mycket som en aktivering av konstnären generellt, som en redovisning 

och aktivering av de forskningsresultat som projektet dittills genererat. Eftersom samtliga 

kapitel av Fahlströms konstnärskap redan ’täckts in’ av forskningsprojektets tidigare delar, var 

Manipulera världen att betrakta som en fördjupning av ett eller flera av de kapitel som redan 

hade behandlats.  

  

ÖPPEN KONST, POLITISK KONST 
Manipulera världen utgick från fyra verk av Öyvind Fahlström: Världshandelsmonopol (B, 

stort), Mao-Hope March; Dr Schweitzers sista uppdrag och Världsbanken. Verken skapades 

mellan 1964 och 1971. I förordet till utställningens katalog berättade Daniel Birnbaum och 

Ann-Sofi Noring att Manipulera världen handlade om ”manipulation, fiktion och sanning” 

och ”fördelningen av pengar och makt i världen”.  Som i sammanfattning berättade curatorn 214

Liew att Fahlströms fyra verk ”bildar en spelplan för utställningen där Fahlströms 

iscensättningar av fakta och fantasi omsätts i ett samtida »spel« om politik och ekonomi.”  215

Sett till urval av Fahlström-verk och produktionsteam:ets utsagor, och mot bakgrund av den 

konsthistoria som tecknades i kapitel 1, valde Manipulera världens curatorer alltså att 

fördjupa sig i Fahlströms endera ’öppna’, endera ’politiska’ period – som tillsammans löper 

över sextio- och sjuttiotalen.   

 Curatorernas urval av Fahlström-verk och Fahlström-perioder speglar aktuella forsknings-

områden inom det mer allmänna konstvetenskapliga fältet. I forskningsöversikten kunde jag 

visa att de svenska sextio- och sjuttiotalen utgör en fokuspunkt för svensk samtida konst-

 Lee, Pamela M., a. a., 2017; Chevrier, Jean-François, a. a., 27; Kelley, Mike, a. a., 125; Allgårdh, Sophie, a. 213

a., 28-31. 
 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 8.214

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen: Aktivera Öyvind Fahlström”, 11.215
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vetenskaplig forskning, inte minst med avseende på det utbyte mellan svensk och amerikansk 

konstscen som arrangerades på Moderna Museet under Pontus Hulténs ledning.  Museets 216

känslighet inför samtida forskningstrender speglas också i deras pågående forskningsprojekt, 

som handlar om just Hultén. 

 Inom ramen för forskningsprojektet curerade Fredrik Liew tre utställningar med 

Fahlströms konst. I utställningarna Bildmaskiner och Ade-Ledic-Nander visade Liew ett urval 

av de verk som hör till museets Fahlström-samling om dryga 150 verk –  som mestadels 

består av teckningar, en del lito- och seriegrafier, tre installationer varav en är en modell för 

ett senare arbete, och så en handfull såväl variabla som i-variabla målningar.   217

 I Manipulera världens utställningskatalogs förord menar Daniel Birnbaum och Ann-Sofi 

Noring att Manipulera världen, på samma sätt som Bildmaskiner och Ade-Ledic-Nander, hade 

”fyra av de mest centrala verken av Fahlström ur museet samling som utgångspunkter.”  Det 218

gällde som nämnt Världshandelsmonopol (B, stort), Mao-Hope March; Dr Schweitzers sista 

uppdrag och Världsbanken.  Katalogens verk-förteckning visar däremot att Världshandels-219

monopol (B, stort) var inlånad från en privat samlare; detsamma gällde Världshandels-

monopol (A, litet), som visades i utställningen, men som aldrig förmedlades som en av 

Manipulera världens utgångspunkter.  Genom en sökning i museets digitala samlingsdata-220

bas får jag reda på att det inte finns några Monopol-målningar i museets Fahlström-

samling.   221

 Världshandelsmonopol (B, stort) och (A, litet) var de enda Fahlström-verk som lånades in 

till forskningsprojektets utställningar. Mot bakgrund av att museets forskningsprojekt syftar 

till att generera kunskap om samlingen och att museets samling dessutom innehåller, om inte 

flera, så åtminstone ett till internationellt känt Fahlström-verk, Nattmusik 2: Scenario för 

cancerepedimi (Ord av Trakl, Lorca och Plath) (1975), framstår valet att ställa ut två 

målningar ur Monopol-serien i Manipulera världen, och framför allt tillägna serien en av 

 Lundström, Anna, a. a., passim; Öhrner, Annika, a. a., 2010, passim; Rynell Åhlén, David, a. a., passim; 216

Uggla, Karolina, a. a., passim; Robach, Cilla, a. a., passim. 
 Moderna Museet, ”Sök i samlingen: Öyvind Fahlström”, Moderna Museet, http://sis.modernamuseet.se/sv/217

view/objects/asimages/search$0040?t:state:flow=e4f79b4e-e75d-4cc7-9bb9-7f22a28ba30e (2019-07-31).
 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7. Min kurs.218

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7-8.219

 Liew, Fredrik (red.), ”Verkförteckning” i a. a., 114. 220

 Se: Moderna Museet, ”Sök i samlingen”, Moderna Museet, https://sis.modernamuseet.se/sv/ (2019-12-03).221

73

https://sis.modernamuseet.se/sv/
http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asimages/search$0040?t:state:flow=e4f79b4e-e75d-4cc7-9bb9-7f22a28ba30e
http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asimages/search$0040?t:state:flow=e4f79b4e-e75d-4cc7-9bb9-7f22a28ba30e
http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asimages/search$0040?t:state:flow=e4f79b4e-e75d-4cc7-9bb9-7f22a28ba30e


forskningsprojektets större text-publikationer, Öyvind Fahlström: Monopol, vara av särskilt 

’hög’ meningsdensitet.  

 Monopol-målningarna är några av de mest framträdande exemplen på Fahlströms politiska 

period. Men så även installationen Världsbanken, som hör till samlingen och som också, likt 

behandlat, visades i Manipulera världen.  I följande avsnitt vill jag argumentera för att 222

Monopol-målningarna var särskilt betydelsefulla för den forskning om Fahlström som 

Moderna Museet bedrev mellan 2015 och 2017, inte minst med avseende på hur museet 

positionerade sig i det allmänna fahlströmska forskningsfältet. 

POSITIONERING. MONOPOL OCH POLITIKEN 
Monopol-sviten består av nio variabla målningar, pastischer, eller som Fahlström skrev, 

”varianter på det klassiska Monopolspelet, som ju naturligtvis är kapitalismens verkliga 

spel”.  Förutom världshandeln handlar spelen om Världspolitik (1970) och de för femtio, 223

sextio och sjuttiotalen centrala konflikterna i Indokina (1971). Samtliga verk behandlar, likt 

Världshandelsmonopol (B, stort), fördelningen av makt och pengar i världen, förhållandet 

mellan geopolitik och geoekonomi.  

 I förordet till Pamela M. Lees bidrag till forskningsprojektet, Öyvind Fahlström: Monopol, 

skriver Fredrik Liew att ”[Lee-t]exten är oumbärlig för förståelsen av Öyvind Fahlströms 

utvecklande av en konstnärlig metod som genom information, fakta och statistik förhåller sig 

till geopolitiska frågor”.  I Liews beskrivning får ”information, fakta och statistik” företräda 224

geopolitik. När han sedermera skriver att införlivandet av just fakta och statistik var resultatet 

av en ny konstnärlig metod, förmedlar han Monopol-serien, inte så mycket som ett av flera 

exempel på en av Fahlströms konstnärliga perioder, utan som ett portalverk ’in i’ den 

politiska, eller som Mike Kelley kallar den, den ”faktiska” perioden – som vore den analog 

med den första variabla målningen Sitting… Sex månader senare (Version A).  Betraktad 225

som just ett portalverk för utvecklandet av en ny konstnärlig metod – inte bara för Fahlström 

utan för konsthistorien generellt – framstår Monopol-serien som en ”oumbärlig” del av den 

konsthistoria som forskningsprojektet ville skriva i och med Manipulera världen. 

 Hjelmstedt, Lars, a. a., 36.222

 Fahlström, Öyvind, ”Monopol-spelen” i Springfeldt, Björn (red.), a. a., 72.223

 Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol”, 4.224

 Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol”, 5. 225
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 Att som Liew och Lee betona den nya konstnärliga metoden, formen, framför seriens 

politiska dimensioner inbegriper en positionering i det fahlströmska forskningsfältet. Om man 

kan tala om olika traditioner inom Fahlström-forskningen, följer Pamela M. Lees essä i 

Öyvind Fahlström: Monopol, ”Historiemåleri från kalla kriget. Fahlström mot Monopol” i 

fotspåren av den tolkningstradition som utstakades av konstnären Mike Kelley och hans essä 

”Mytforskning”. I essän gör Kelley upp med två enligt honom felaktiga bedömningar av 

Fahlströms konst. Den första gäller idén om att Fahlström skulle vara en popkonstnär; 

”Fahlströms taktik har mer gemensamt med konceptualisternas än med popens ärende”, 

kommenterar han.  Som redovisat i kapitel 1 är rubriceringen av Fahlström som 226

popkonstnär inte särskilt underlig, sett till verkens popiga formspråk, återbruk av 

populärkulturella bilder, medverkan i New Realists (1962) eller att pop-galleristen Sidney 

Janis representerade honom under majoriteten av hans karriär. Post-Kelley finns det dock en 

bred opinion mot en sådan rubricering. David Bussel, Antonio Sergio Bessa, Manuel J. Borja-

Villel och Jean-François Chevrier är exempel på författare som betonar vikten av att se 

skillnaden mellan Fahlströms verk och ytlig ”cool” pop.  Så även Lee, som skriver att 227

”tanken att Fahlström först och främst var popkonstnär” är ”populär” men felaktig.  Kelley-228

traditionen återspeglas även i övriga delar av forskningsprojektets pedagogiska material, i 

vilket popen lyser med sin frånvaro. Att som Birnbaum och Noring lyfta fram de ”idéer” som 

Fahlströms verk representerar, snarare än det formspråk de representeras via, är ett av flera 

exempel på hur Kelleys tolkningstradition tog sig uttryck i Manipulera världens utställnings-

material.   229

 Den andra felaktiga bedömningen av Fahlströms konst har enligt Kelley att göra med den 

politiska perioden, som alltså är en av de perioder som behandlades i Manipulera världen. 

Kelley skrev sin essä om Fahlström 1996, och han hävdade då att det i receptionen av 

Fahlström funnits en tendens att bedöma den politiska perioden som mindre viktig och av 

lägre konstnärlig kvalitet än till exempel den öppna, just på grund av verkens explicita 

 Kelley, Mike, a. a., 107-110, 115. Citat, 110.226

 Bussel, David, a. a., 126; Sergio Bessa, Antonio, a. a., 109; Borja-Villell, Manuel J., a. a., 7; Chevrier, Jean-227

François, a. a., 10-11; ”Samlingsutställningar i urval” i Allgårdh, Sophie (red.), a. a., 190; Kelley, Mike, a. a., 
107-108, 122. 

 Lee, Pamela M., a. a., 2017, 28.228

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7.229
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politiska innehåll.  Av de senare texter som jag har tagit del av ger bara Sophie Allgårdhs 230

”Öyvind Fahlström: Med världen som spelplan” uttryck för samma åsikt.  231

 I Öyvind Fahlström: Monopol är Pamela M. Lee i vilket fall angelägen om att, för det 

första förmedla existensen av en sådan negativ reception av Fahlströms politiska konst genom 

att citera ett syrligt omdöme á la Robert Hughes, amerikansk konstkritiker på Time Magazine 

1971; och för det andra positionera sig ’pro’ Monopol i den konflikt från –71 som just dragits 

upp till ytan. Hon menar att Monopol-verkens ”finess[…] tycks ha gått det första mottagandet 

förbi” och att den kanske inte kunde ”uppfattas förrän man hade målningarna på tryggt 

historiskt avstånd”.  Om ”finessen” skriver hon att Monopol-serien ”låter ett på den tiden 232

allmänt spritt format smälta samman med den företeelse som målningarna behandlar och 

kritiserar”, och betonar alltså att verkens politik, ”det målningarna […] kritiserar”, är 

sammanflätad med verkens form – ”ett på den tiden allmänt spritt format.”   233

 I kapitel 1 återgav jag ett citat av Mike Kelley där han på samma sätt som Lee betonar 

närheten, om inte sammansmältningen, mellan politik och form i Fahlströms konst. I citatet 

argumenterar han för att Fahlström ”leker med betraktarens tendens att skilja mellan politisk 

och formell förståelse” och vidare att ”[d]etta är Fahlströms verkliga bidrag till det sena 60-

talets konstvärld.”  I Manipulera världens urval av Fahlström-verk, som visar den för sina 234

formexperiment hyllade ’öppna’ perioden sida vid sida med den ’politiska’ perioden, kan vi 

skönja ett liknande försök till sammanslagning av form och politik. Likaså tycks Liews 

beskrivning av Monopol-målningarna som resultatet av en ny konstnärlig metod rama in 

verken som just formexperiment.   

 Att museet visade stort intresse för Monopol-serien, som alltså inte tillhör den samling som 

forskningsprojektet ska generera kunskap om, visar på att den negativa receptionen av 

Fahlströms politiska verk som Kelley tecknade 1996 har förändrats. Att ’Kelley-traditionen’ 

också var representerad i hur forskningsprojektet skrev om Monopol-serien vill jag tolka som 

en vilja till att, från museets och forskningsprojektets sida, en gång för alla ’göra upp’ med 

den negativa receptionen av Fahlströms politiska verk, genom att förklara politiken som ett 

slags form för konstnärskapet som helhet. Sammanfattningsvis tycktes forskningsprojektets 

 Kelley, Mike, a. a., 107-108; Lee, Pamela M., a. a., 2017, 26-28.230

 Allgårdh, Sophie, a. a., 29.231

 Lee, Pamela M., a. a., 2017, 26.232

 Lee, Pamela M., a. a., 2017, 26-27.233

 Kelley, Mike, a. a., 119.234

76



sista redovisningsdel följa i fotspåren av Kelleys Fahlström-tolkning; positionera sig mot pop-

rubriceringen och för en  tolkning av Fahlströms konst där form och politik inte förstås som 

två åtskilda aspekter av dito, utan som sammanflätade i samtliga av de verk som han skapade 

under den såväl öppna som politiska perioden. Sett mot bakgrund av hur väl Manipulera 

världens historieskrivning om Fahlström korresponderar mot tidigare utsagor om 

konstnärskapet, är det symptomatiskt att det Fahlström-porträtt som utställningen opponerade 

sig mot är ett historiskt porträtt av konstnären i fråga. Det till synes ’radikala’ i att jämställa 

den öppna och den politiska perioden, och på så sätt betona sammanflätningen mellan form 

och politik i Fahlströms konst, var alltså egentligen ingen omtolkning av konstnärskapet, sett 

till det Fahlström-porträtt som tecknas i den samtida konstvetenskapliga forskning som jag 

tagit del av. Även här lyste alltså det ’fahlströmska’ kritiska förhållningssättet till etablerade 

narrativ med sin frånvaro – en praktik som nu börjar etableras som regel snarare än undantag, 

när curatorn och Moderna Museet studerar berättelsen om just Öyvind Fahlström.  
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5. KATALOGEN 

I kapitel 4 argumenterade jag för att Manipulera världen syftade till att sudda ut gränserna 

mellan Fahlströms öppna och politiska period genom att, via Monopol-serien, behandla de 

politiska verken som formexperiment. Jag förstod detta som ett förfarande i linje med den 

tolkningstradition som Mike Kelley utstakade med ”Mytforskning” (1996) – en tradition som 

i sin tur syftar till att göra upp med en (nu historisk) föreställning om att Fahlströms politiska 

period är av lägre konstnärlig kvalitet än den öppna. Att Manipulera världens positionering i 

forskningsfältet om Fahlström gjorde upp med en historisk negativ reception av 

konstnärskapet tolkades sedermera som ett ytterligare exempel på hur det historiografiska 

perspektiv som curatorerna anlade i zon 1, inte var riktat mot berättelsen om utställningens 

huvudperson Öyvind Fahlström. 

 I det här kapitlet undersöker jag hur Manipulera världens positionering i forskningsfältet 

om Öyvind Fahlström översattes till utsagor om Fahlström i utställningens katalog. Jag frågar 

mig hur form och politik hängde samman i utställningen; hur formen kunde användas för att 

göra politik ’i världen’; hur politiken samspelade med utställningens andra tema – sanning, 

fakta och fiktion; och vilka maktrelationer mellan museum och betraktare som genererades 

därav.  

”MANIPULERA VÄRLDEN” 
Manipulera världen sade sig vilja pröva ”vad Fahlströms idéer kan betyda i dag”.  235

”Fahlströms idéer” representerades av de utställda Fahlström-verken, men också av 

Fahlström-essän ”Manipulera världen”, i vilken konstnären beskriver idén bakom en ny sorts 

målning. Från samma essä hämtades utställningstiteln Manipulera världen. Såhär skriver 

Liew om förhållandet mellan utställningen och Fahlströms text: 

Som du redan vet kommer titeln Manipulera världen från Öyvind Fahlström. Det var titeln 
på en text han skrev 1964 om sin uppfinning »variabla målningar«, ett slags målningar med 
rörliga inslag. […] Idén bakom dessa verk var att komma bort från en statisk återgivning 
och i stället skapa en situation där »alla« kunde bestämma eller »manipulera« målningens 
berättelse och/eller innehåll. Det var en modell för hur Fahlström förhöll sig till politiken 
och samhället. Han behandlade inte samhället som något överenskommet och hugget i sten, 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7235
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utan som något som håller på att ta form, frambringat av deltagande och spel. Utställningen 
går i dessa fotspår.  236

 I utdraget – som även finns återgivet, om än bitvis omformulerat i Birnbaums och Norings 

förord – förankrar Liew Manipulera världens utställningsidé i Fahlströms essä.  Han 237

berättar att ”Manipulera världen” handlar om variabla målningar; han berättar att det ”bakom” 

dessa målningar fanns en ”idé” och en ”modell”; och avslutningsvis att utställningen följer i 

fotspåren av denna idé och modell, som alltså utgår från variabeln. I andra delar av 

utställningstexten förankrar Liew utställningsidén i de fyra Fahlström-verk som var 

presenterade som utställningens utgångspunkter, särskilt installationen Dr Schweitzers sista 

uppdrag.  Av utgångspunkterna är tre variabla, och sålunda också instanser av den mer 238

generella ”uppfinning”, ”idé” och ”modell” som Fahlström förklarade och gav uttryck för i 

sin essä från 1964.  

 Manipulera världen lade alltså tonvikt vid variabeln, som liksom klarlagt i kapitel 1 också 

är den mest centrala representationsformen i Fahlströms konst post –62. I utdraget skriver 

Liew att variabeln, formen, är en modell för hur Fahlström förhöll sig till politiken och 

samhället. Han argumenterar sålunda för att politiken finns inbyggd i variabeln, vidare, om än 

implicit, för att majoriteten av Fahlströms produktion, 1962-1976, är politisk. Genom att 

presentera variabeln som en politisk representationsform överlagrade curatorn Liew 

Fahlströms politiska respektive öppna period på ett sätt som återspeglar Kelleys tolkning från 

1996: Fahlström ”leker med betraktarens tendens att skilja mellan politisk och formell 

förståelse”; ”[d]etta är Fahlströms verkliga bidrag till det sena 60-talets konstvärld.”  Och 239

denna tolkning, som alltså betonar relationen mellan form och politik i Fahlströms konst, 

underbygger sålunda det föregående kapitlets slutsats, i vilken jag hävdade att 

forskningsprojektets avslutande redovisning syftade till att betona förhållandet mellan just 

form och politik i Fahlströms konst.  

 I min läsning av tidigare forskning har jag inte stött på några formuleringar som förklarar 

variabeln som en politisk figur. Vid sidan av hur curatorerna översatte den koloniala/

postkoloniala kritik som finns i Dr Schweitzers sista uppdrag och Världshandelsmonopol (B, 

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17. Min kurs.236

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7.237

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, Liew, Fredrik (red.), a. a., 11-12.238

 Kelley, Mike, a. a., 119.239
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stort) till samtidskonstutställning, och samtidigt belyste närvaron av en sådan kritik i 

Fahlströms konst, kan förståelsen av variabeln som en politisk modell räknas till 

utställningens omtolkningar av Fahlströms konst. 

VARIABELNS POLITIK 
Utställningstexterna aktualiserade två olika nivåer av den variabla formen och/eller idén. 

Genom ”Manipulera världen” adresserades variabeln som en överordnad generell form, idé 

och modell, i vars fotspår utställningen ämnade vandra. Denna modell syftade enligt Liew till 

att ”komma bort från en statisk återgivning och i stället skapa en situation där »alla« kunde 

bestämma eller »manipulera« målningens berättelse och/eller innehåll.”  Genom de tre 240

utställda verken, exempel på den generella formen, adresserades en ytterligare nivå av 

variabeln, underordnad den första. Om Manipulera världen ville betona relationen mellan 

politik och form i Fahlströms konst var det framför allt genom den generella och från de 

enskilda verken överordnade ’variabeln’, i vars fotspår ”utställningen går”, som de ämnade 

göra just det. Så vilken form av politik kunde och ville curatorerna aktualisera som både 

Fahlströms och utställningens genom att beskriva variabeln som en modell för hur Fahlström 

förhöll sig till politiken? 

 Som redogjort för i kapitel 1 och i utställningsanalysen består en variabel målning i sin 

mest grundläggande form av tecken flyttbara mot en statisk bakgrund. Den variabla 

målningen skiljer sig från en i-variabel målning på så sätt att målningens innehåll är möjligt 

att re-arrangera, varför den också skiljer sig från den i-variabla målningen med avseende på 

vilka maktrelationer som uppdagas i visningssituationen. Eftersom Fahlström bestämde 

tecknens och bakgrundens utseende hade han fullständig makt över variabelns grundform. 

Men i utställningssituationen fick de med Fahlström samtida åskådarna delta i att re-arrangera 

ordningen av det innehåll som Fahlström hade bestämt. När Planetariet ställdes ut under 

Venedigbiennalen 1966, lovade till exempel Dagens Nyheters reporter att ”[å]skådarna ska få 

lov att leka med bitarna på plåttavlan.”  På så vis hade historiens åskådare faktisk makt över 241

den variabla målningens teckenordning, även om dess grundstruktur bestämdes av 

konstnären.  

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17. Min kurs.240

 Dagens Nyheter, ”Till Venedig”, Dagens Nyheter, 1966-06-05.241
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 Fahlström var knappast ensam om att utforska interaktivitet under sextiotalet. I Former av 

politik framhåller Anna Lundström betraktarens fysiska deltagande som ”en aspekt av det 

vidgade konstbegreppet”; en aspekt som bland annat tog sig uttryck i Moderna Museet-

utställningar som Niki de Saint Phalles Hon, en katedral (1966) och Palle Nielsens Modellen 

(1968).  Historiskt sammanfaller variabelns födelse med ”den stora konstdebatten” 1962, 242

som bland annat tog avstamp i de mer teoretiskt betonade tankar om betraktarens 

medskapande roll som konstkritikern och intendenten Ulf Linde gav uttryck för i Spejare från 

1960.   243

 När åskådarna fortfarande var inbjudna till att re-arrangera teckenordningen i variabeln 

erbjöd och iscensatte målningarna en interaktivitet som var både ’teoretisk’ och fysisk. Teddy 

Hultberg har förstått variabeln som en visualisering av ’konstens dialogiska natur’.  Han 244

poängterar då att åskådaren genom att tolka, översätta, såväl variabla som i-variabla 

målningar, alltid deltar i att skapa och manipulera verkets mening, men att detta medskapande 

också gjordes fysiskt i betraktarens möte med variabeln. Den variabla formen tillät med andra 

ord teorin om betraktarens medskapande roll att manifesteras fysiskt. 

 I dag får åskådarna inte längre röra verken, men det interaktiva elementet finns fortfarande, 

om än latent, inbyggt i de variabla målningarnas form. När Liew skriver att ”[i]dén bakom 

dessa verk var att […] skapa en situation där »alla« kunde bestämma eller »manipulera« 

målningens berättelse och/eller innehåll” betonar han den interaktivitet som målningarna en 

gång erbjöd. När han i nästkommande mening påstår att variabeln ”var en modell för hur 

Fahlström förhöll sig till politiken och samhället” förklarar han det interaktiva inslaget som en 

essentiell del av den politiska modell som variabeln ’är’.   245

 Om variabeln är en modell för hur Fahlströms förhöll sig till politiken, är denna modell av 

demokratisk natur. Variabeln erbjuder alla, och inte bara konstnären, att bestämma målningens 

innehåll. På så sätt ger den också upphov till ett mer jämställt förhållande mellan betraktare 

och konstnär. Målningens berättelse blir samtidigt en produkt av ’demokratiska’ 

överenskommelser. Som politisk modell betraktad, föreslår variabeln alltså folkstyre som 

utgångspunkt för re-arrangemang av det till synes givna. 

 Lundström, Anna, a. a., 72.242

 Linde, Ulf, Spejare: en essä om konst, Bonnier, Stockholm, 1960; Lundström, Anna, a. a., 72.243

 Hultberg, Teddy, a. a., 7.244

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 11-12.245
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 Eftersom curatorerna hävdade att Manipulera världen gick i variabelns fotspår, är deras 

tolkning av variabelns politik inte bara att betrakta som en tolkning av Fahlströms konst, utan 

också som en utsaga om hur de tänkte sig och menade att utställningens maktstrukturer skulle 

fungera och se ut. Sett mot bakgrund av den översättningsskala som jag introducerade i 

teoriavsnittet, tycktes curatorerna alltså vilja förstå och iscensätta såväl Fahlströms variabler 

som utställningen som ’balska’ jämställda översättningsspel. 

MÅLNING TILL VÄRLDEN. ”MANIPULERA VÄRLDEN” 
Till skillnad från Teddy Hultberg, som tolkade variabeln som en visualisering av en 

översättning som redan finns inneboende i konstupplevelsen, förklarade Manipulera världens 

curatorer variabeln som en ny idé, lanserad av Öyvind Fahlström. Som klarlagt ovan, 

förmedlade katalogtexten variabeln som en demokratisk politisk modell. Liew menade vidare 

att denna modell står i ett eller annat förhållande till ’världen’ – ”manipulera världen”.  

 I zon 1 visades konst som, via teatralitet och bruk av vad Fahlström kallade för 

’livsmaterial’, var metonymier för enskilda händelser och större politiska skeenden ’utanför’ 

museet. Den rumsliga gestaltningen av zonen, som översatte Världshandelsmonopol (B, stort) 

till utställningsrum, förstärkte relationerna mellan verk, utställning och omvärld. Genom 

bland annat Stuart Halls representationsteori kunde jag förstå utställningen och den konst som 

visades där i som representationer med faktisk makt att manipulera världen – inte minst då 

tolkad som ett slags historieskrivning, författad av museet. Men Liews utställningsbeskrivning 

fattades referenser till representationsteoretiker som Stuart Hall.  Där förankrades 246

utställningens teori om förhållandet mellan målning, modell och omvärld i ”Manipulera 

världen”. 

 Liew berättar att ”[i]dén bakom [variabeln] var att komma bort från en statisk återgivning”; 

han berättar att Fahlström uppfann variabeln för att komma bort från just en sådan statisk 

återgivning; och som redogjort för i föregående kapitel, skedde detta genom en 

meningsmanipulerande strategi som också gjorde konstupplevelsens maktrelationer mer 

demokratiska. Liews tankar om variabelns idé kan betraktas som en översättning av den här 

avslutande meningen ur Fahlströms essä, som för övrigt finns delvis återgiven i Birnbaums 

och Norings förord till katalogen:  

 Hall, Stuart, a. a., 1-45.246
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Åskådarens roll som en deltagare i målningsspelet kommer att bli meningsfullt när sådana 
arbeten [variabler] görs i ett stor antal faksimiler, så att vem som helst som är intresserad 
kan ha en bildmaskin i sitt hem och ”manipulera världen”, vare sig han väljer själv eller 
följer mina beslut.  247

Förutom en massproduktion av variablerna, som för övrigt aldrig realiserades, föreslår 

Fahlström förbindelser mellan ”en bildmaskin” – en variabel målning – och ”världen”. Han 

föreslår vidare att den variabla målningen, inte bara ’är’ eller ’är som’ världen, utan att 

målningen kan användas för att ”manipulera”, förändra, världen.  

 Genom att förankra utställningsidén i Fahlströms essä kunde den ”statisk[a] återgivning” 

som Liew adresserade utvecklas till någonting mer än en i-variabel målning; till en värld eller 

världsbild, som i sin tur, genom analogin variabel/värld, föreslogs vara ett verktyg för att 

manipulera, inte bara målningens värld, utan ’världen’ per se. Konst förklarades på så vis ha 

makt över den värld som den såväl representerar som är en del av och vidare som ett verktyg 

som inte bara kan användas för att visualisera politik, utan även för att – genom manipulation 

av ”statisk[a] återgivningar”, målningars ”innehåll och/eller berättelse[r] – göra politik. 

Utdraget ur Fahlströms essä omvandlades på så sätt till en slags representationsteori.  

 Om den egna förståelsen av begreppet manipulation och förhållandet mellan konst och 

omvärld skrev curatorn att 

Vi betraktar manipulering som ett sätt att producera, mixtra med, ingripa i, splittra och 
ifrågasätta »verkligheten« i alla dess former, och det är vår avsikt att göra en utställning där 
konstverken gör mer än att efterbilda världen.    248

Förutom att förmedla den fahlströmska tron på att konst kan förändra världen, berättade 

curatorerna att de, inom ramen för utställningen, hade för avsikt att utnyttja denna potential, 

göra ”mer än att efterbilda världen”, göra politik i Manipulera världen. Av saker som 

utställningen ville manipulera nämndes bland annat ”»verkligheten« i alla dess former”; 

”fördelningen av makt och pengar i världen”; och ”en fastlagd berättelse om historien.”  Så 249

blev variabeln en metonym för representationer i allmänhet.  

 Fahlström, Öyvind, ”Manipulera världen”, 34.247

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17.248

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17, 11-12.249
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 Citaten riktar ljuset mot historieskrivning – just en sådan som utställningen också bidrog 

med att författa och/eller förmedla. I zon 1 återspeglades detta fokus. Zonen kan betraktas 

som en aktivering av Fahlströms kritiska förhållningssätt till etablerade narrativ; i sin tur en 

översättning av hur den variabla målningen bjuder in betraktaren till att förändra ett av 

konstnären (/historien) givet motiv och budskap. Zon 1:s sammansättning av konstverk följde 

naturligt ur curatorernas vilja till att praktisera, ska man säga aktivera, Fahlströms 

representationsteori. Genom att visa samtidskonst som på olika sätt höjde röster som tidigare 

tystats, tystas nu eller kanske kommer tystas i framtiden arbetade utställningens curatorer med 

att aktivt omförhandla de ojämlika historier och världsbilder som museer i allmänhet en gång 

bidragit till att producera.  På så sätt föreslog zon 1 att vi kan ”manipulera världen” – göra 250

politik – genom att demokratisera de institutioner, de berättelser och ideologier, som vi 

representerar världen via – inte minst från positioner inuti de institutioner som ska 

demokratiseras, däribland Moderna Museet.  

 Som behandlat i de tidigare kapitlen var curatorernas vilja till att manipulera ”en fastlagd 

berättelse om historien” inte riktad mot historien om utställningens huvudperson Öyvind 

Fahlström, som stod fast som en sontagsk originalagent. Även om detta förfarande stod i 

kontrast till curatorernas annars historiografiska praktik, borde deras traditionella bild av 

konstnärskapet, som bland annat förklarar variabeln som en demokratisering av konstmötet, 

öppna upp för möjligheten att betraktaren på egen hand skulle kunna manipulera den 

berättelse om Öyvind Fahlström och världen som Manipulera världen förmedlade.  

VECKET. SANNING OCH MAKT, I GÅR OCH I DAG 
Fahlström ”uppmanade […] åskådaren till att bli deltagare”; ”[h]an uppmanar oss att tänka” 

skriver Birnbaum och Noring i katalogens förord.  När Liew berättar om variablerna i texten 251

till utställningen Bildmaskiner hävdar han på samma sätt, att deltagande kan liknas ”vid ett 

eget tänkande, till skillnad från ett passivt konsumerande av information som kunskap.”  I 252

curatorns och museiledningens uttalanden ryms moraliska värderingar. Det hela hänger ihop i 

en längre kedja av liknelser. Att delta är att tänka; att delta är att manipulera målningens 

 Simpson, Moira G., a. a., 152-155; Conn, Steven, a. a., 497-599; McGee, Julie L., a. a., 179-190; Preziosi, 250

Donald, ”Epilogue: The Art of Art History”, a. a., 488-503; Paine, Crispin, a. a., 5; Liddchi, Helena, a. a., 
passim; Duncan, Carrol, a. a., 7-20, 102-132; Bennet, Tony, a. a., 278.

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7.251

 Moderna Museet, ”Bildmaskiner”, Moderna Museet, https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/252

utstallningar/i-samlingen-oyvind-fahlstrom/manipulera-varlden/ (2019-07-27).
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innehåll; att manipulera målningen är att manipulera världen; och att manipulera världen är att 

utföra politik. Att ’manipulera världen’ förmedlades på så vis inte bara som en möjlighet 

presenterad för åskådaren/deltagaren, utan som någonting som personen borde ägna sig åt, 

och som yttermera illustrerade åskådarens/deltagarens intellektuella kapacitet.   

 Underligt då att utställningen inte erbjöd betraktaren några möjligheter till att fysiskt re-

arrangera, varken enskilda verk eller utställningens ’berättelse’ som helhet. Fahlströms verk 

Världshandelsmonopol (B, stort) och Dr Schweitzers sista uppdrag var till skillnad från då de 

visades under Fahlströms livstid hängda bakom skyddsglas och säkerhetsvajrar.  Av de 253

samtidskonstverk som visades i zon 1 var bara Sondra Perrys Wet and Wavy Looks interaktivt. 

Där fick betraktaren ro på en roddmaskin, utan att för den delen förändra verket eller förflytta 

sig någonstans. Perrys verk flankerades av liknande iscensatta limboliknande upplevelser, 

som den passiva konsumtionen av Hito Steyerls Factory of the Sun, som skedde från en 

solstol.  

 Om möjligheten till att manipulera målningen och världen innebär någonting annat än vad 

Teddy Hultberg talar om som konstens dialogiska natur, var utställningens publik exkluderade 

från möjligheten till att manipulera Manipulera världens fastlagda berättelse – trots 

påtryckningar från museiledningen och utställningens curatorer.  Detta skiljde utställningen 254

från flertalet variabla verk av Öyvind Fahlström, där betraktarens tolkningar manifesteras i 

och ’som’ själva verket. Vad berättade detta om Manipulera världen? Berättade det någonting 

om vår samtid? 

 Liew skriver att: 

Vi håller oss troget till Fahlströms användning av ordet manipulering som en skapade kraft, 
och tanken att en sådan kraft kan tas i bruka för att föda en mångfald visioner – inklusive 
oetiska och olagliga – går som en röd tråd genom utställningen.   255

och öppnar samtidigt för att manipulering, inom såväl utställningens som samhällets ramar, 

inte är av ’god’ natur per se, utan att den också kan ”föda” ”oetiska och olagliga” visioner. 

Curatorn problematiserar och vidgar betydelsen av manipulationsbegreppet, och föreslår 

 Chevrier, Jean-François et. al. (red.), a. a., 203, 209; Springfeldt, Björn (red.), a. a., 48-49; Dagens Nyheter, 253

”Till Venedig”, Dagens Nyheter, 1966-06-05.
 Hultberg, Teddy, a. a., 7.254

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17-18.255
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samtidigt att Fahlströms politiska modell, demokratisk och aktivistisk, skulle kunna 

missbrukas om den hamnar i händerna på fel person och/eller tid. 

 Manipulera världen ”prövar vad Fahlströms idéer kan betyda i dag, i en tid av alternativa 

fakta, relativa sanningar och fragmenterade narrativ” skriver Birnbaum och Noring i 

utställningskatalogens förord.  Liew skriver att utställningen, likt Fahlström, vill manipulera 256

en statisk återgivning, målningens berättelse och verkligheten i alla dess former. Sanningar, 

narrativ, berättelser och statiska återgivningar är begrepp som tillsammans aktualiserar 

frågeställningar om historieskrivning, sanning och makt, och är som sådana reflexiva för den 

curatoriella praktik som genomsyrade zon 1 – berättelsen om Fahlström exkluderad. 

 Vecket Fahlström/sanning/makt är inte nytt inom Fahlström-forskningen. Pamela M. Lee, 

som skrev om Monopol-serien i Öyvind Fahlström: Monopol, är en av de forskare som har 

skrivit om Fahlström på just det sättet. I New Games: Postmodernism After Contemporary Art 

från 2012 jämför hon Fahlströms konst med de tankar om sanning och makt som den 

postmoderna filosofen Jean-François Lyotard gav uttryck för i The Postmodern Condition: A 

Report on Knowledge från 1984. Och precis som Manipulera världens utställningsidé, utgår 

Lees tolkning av Fahlströms konst från essän ”Manipulera världen”.  

 I The Postmodern Condition, publicerad tjugotvå år efter Fahlströms första variabel och 

åtta år efter konstnärens död, tecknar Lyotard en konflikt mellan ett modernt och ett 

postmodernt tillstånd.  Han menar att det moderna tillståndet kännetecknas av en tro på 257

’meta-narrativ’, som att historiens utveckling leder mot ökad social upplysning och frihet, 

såväl som sann heltäckande kunskap. Det senare, postmoderna tillståndet kännetecknas av 

samma narrativs ’död’. Essän behandlar vilka implikationer respektive tillstånd har för 

kunskapsproduktion och sanning, samt hur de centraliserar respektive decentraliserar makt. 

Lyotard menar att formen för den ’moderna’ kunskaps- och sanningsproduktionen 

centraliserar makt och uppmanar till motstånd mot densamma. Han öppnar vidare för att 

sanning inte behöver eller bör vara ett överordnat mål för produktion av kunskap, och betonar 

i stället vikten av att forskning producerar nya idéer.  För detta konstruerar han också en 258

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7.256

 Lee, Pamela M, a. a., 2012, 1-35.257

 Woodward, Ashley, ”4 b. The Postmodern Condition” under ”Jean-François Lyotard (1924-1998)”, IEP, 258

Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource, https://www.iep.utm.edu/lyotard/ 
(2019-05-16).
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metod som han kallar för språkspel.  Till skillnad från den moderna kunskapsproduktionen 259

är språkspelets ”principle […] not the expert’s homology, but the inventor’s paralogy”, och 

paralogi betecknar här en rörelse bort från förnuftet – para logos.  Frukterna av detta 260

tillvägagångssätt är, enligt Lyotard, nya idéer och kunskapsspel, samt decentralisering av 

sanning och därmed makt.   261

 Som klarlagt var de för Lyotard centrala begreppen makt och sanning också centrala 

begrepp för Manipulera världen. Zon 1 ifrågasatte (det historiska) museets förmåga att 

producera upplysning och frihet, eftersom det narrativ som genomsyrar museet, bygger vidare 

på ett ordnande av världen som tar avstamp i rasistiska, koloniala tankemodeller. Sett till zon 

1:s självreflexiva kritik vilade Manipulera världen, likt Lees Öyvind Fahlström, mot ett 

postmodernt sanningsbegrepp som ifrågasätter historiska, ’moderna’ sanningar.  

 I nutida diskussioner om ”alternativa fakta, relativa sanningar och fragmenterade narrativ” 

har filosofer som Åsa Wikforss hållit den postmoderna sannings- och vetenskapskritiken 

ansvarig för den samtida politiska utvecklingen. I Alternativa fakta: om kunskapen och dess 

fiender tecknar Wikforss en utvecklingslinje från sjuttio- och åttiotalens postmoderna tänkare, 

till Donald Trump, faktaresistens och populism.  I ”Den postmoderna sanningsrelativismen 262

leder oss ner i en antiintellektuell avgrund” argumenterar Wikforss, författaren Christer 

Sturmark och Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, för att postmodern makt- och 

sanningskritik, som enligt författarna ”ser vetenskaplig strävan efter kunskap som ett verktyg 

för vita, heterosexuella, borgerliga, medelålders, ekonomiskt välmående män att marginalisera 

fattiga, homosexuella, etniska minoriteter, kvinnor och utomeuropeiska kulturer”, har 

möjliggjort en utveckling inom utbildningsväsendet där fakta förknippats med odemokratiska 

värden. I artikeln står relationen mellan lärare och elev i fokus, och författarna menar att 

lärarnas strävan efter att demokratisera utbildningssituationen har producerat ett 

 Lyotard, Jean-François, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester Univ. Press, 259

Manchester, 1984, xxiii-9.
 Lyotard, Jean-François, a. a., xxv; Woodward, Ashley, a. a.260

 Lyotard, Jean-François, a. a., 60-70.261

 Wikforss, Åsa, Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender, Fri tanke, Lidingö, 2017. Om den samtida 262

politiska utvecklingen, se bland annat Ronge, Johan, ”Trump om klimatforskare: ”Stor politisk agenda””, 
Expressen, 2018-10-15, https://www.expressen.se/nyheter/trump-om-klimatforskare-stor-politisk-agenda/ 
(2019-05-14); Svahn, Clas, ”Trumpvänliga tv-stationer läste upp samma varning om fake-news”, Dagens 
Nyheter, 2018-04-02, https://www.dn.se/nyheter/varlden/trumpvanliga-tv-stationer-laste-upp-samma-varning-
om-fake-news/ (2019-05-14).
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utbildningsklimat där ”anything goes”.  Slutargumentet gäller hur denna jämlika 263

klassrumssituation, och det lyotardska förhållningssätt till auktoriteter och fakta som följer där 

ur, leder till mindre demokratiska, populistiska samhällen.  

 Fahlströms variabler visualiserar vad Wikforss, Sturmark och Ingvar talar om som 

grogrunden för denna, vår samtids, ”antiintellektuell avgrund”. Den variabla målningen 

demokratiserar förhållandet mellan konstnär och betraktare genom att erbjuda betraktaren 

möjligheten till att re-arrangera målningen berättelse. Konstnärens auktoritet ifrågasätts 

parallellt. Den variabla målningen representerar på så vis det postmoderna förhållningssätt till 

sanning och vetenskap som förespråkas av Lyotard, och som yttermera reflekteras i zon 1:s 

självreflexiva curatoriella praktik. Den variabla målningens motsats, den statiska målningen, 

skulle utifrån samma jämförelse kunna liknas vid det moderna förhållningssätt till sanning 

och kunskap som Wikforss, Sturmark och Ingvar förespråkar.  

 Även om Wikforss, Sturmark, Ingvar och Fahlström laddar det postmoderna 

sanningsbegreppet med olika värden, är de rörande överens om att det variabla 

förhållningssättet till (vår kunskap om) världen besitter förmågan att manipulera dito. Men 

vem manipulerade världen i Manipulera världen? Vilken relation mellan lärare och elev, 

museum och publik gällde i utställningssituationen? Fanns det några konfliktytor mellan det 

postmoderna sanningsbegrepp uttryckligen sållade sig till, och hur samma begrepp 

implementerades i praktiken? 

 ”Idén bakom dessa verk var att komma bort från en statisk återgivning och i stället skapa 

en situation där »alla« kunde bestämma eller »manipulera« målningens berättelse och/eller 

innehåll”, skriver Liew.  I tidigare avsnitt har jag ifrågasatt hur manipulerbara de berättelser 264

som anges Manipulera världens urval av Fahlström-verk egentligen är. Inte bara på grund av 

hur de i utställningen var fysiskt avgränsade från betraktaren på ett sätt som skiljde sig från 

hur verken visades under Fahlströms livstid, utan också på grund av att berättelsen i 

Världshandelsmonopol (B, stort) är cementerad i målningens spelregler och på så sätt 

oberoende av betraktarens re-arrangemang. Jag har också argumenterat för att de 

 Ingvar, Martin, Wikforss, Åsa & Sturmark, Christoffer, ”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner 263

i en antiintellektuell avgrund”, Dagens Nyheter, 2015-03-22, https://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-
sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-antiintellektuell-avgrund/ (2019-12-29). Se även Ahlström, Kristofer, 
”Nya akademiledamoten Åsa Wikforss: Det är oerhört viktigt att vi är fyra invalda kvinnor”, Dagens Nyheter, 
2019-05-10, https://www.dn.se/kultur-noje/nya-akademiledamoten-asa-wikforss-det-ar-oerhort-viktigt-att-vi-ar-
fyra-invalda-kvinnor/ (2019-12-29).

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17. Min kurs.264
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samtidskonstverk som ställdes ut i zon 1 inte bjöd in till re-arrangemang på ett sätt som är 

jämförbart med hur berättelsen kan re-arrangeras i andra ’mer’ variabla och öppna verk av 

Öyvind Fahlström – till exempel Planetariet och Den lille generalen (Flipperspel). Om 

jämförd med den interaktivitet som Fahlström-betraktaren erbjöds under sextio- och 

sjuttiotalen, eller den interaktivitet som till exempel erbjöds publiken i 68-utställningen 

Modellen, var betraktarens makt att ”manipulera världen” i Manipulera världen kraftigt 

begränsad, om än ständigt påtalad i utställningens pedagogiska material.  265

 Manipulera världen präglades av ett splittrat förhållningssätt till sanning och makt. Å ena 

sidan förmedlades och aktiverades Fahlströms variabler, liksom det sanningsbegrepp de 

inbegriper, som modeller för utställningen som helhet; å andra sidan var makten att 

manipulera världen begränsad till konsten och de utställningsansvariga. Även om 

utställningen präglades av ett problematiserande förhållningssätt till (historisk) sanning och 

(lika historiska) narrativ – det om Fahlström exkluderat – var det med andra ord den 

historieskrivande institutionen, och inte dess publik, som förfogade över makten att 

problematisera sig själva. På så sätt byggde Manipulera världen på en utställningsmodell som 

stod i konflikt mot det förslag om konstupplevelsens demokratisering som Fahlström 

lanserade i ”Manipulera världen”. Den relation mellan original (utställning) och översättare 

(publik) som iscensattes i Manipulera världen var, tvärtom mot hur utställningen porträtterade 

sig själva, av sontagsk och inte balsk natur.  

ETT MODERNT POSTMODERNT MUSEUM 
Manipulera världen ville betona relationen mellan politik och form i Fahlströms konst. 

Politiken förankrades i Fahlströms mest frekvent använda representationsform: variabeln. 

Genom att förklara variabeln som ”en modell för hur Fahlström förhöll sig till politiken och 

samhället” överlagrades Fahlströms politiska och öppna konstnärliga period, på ett sätt som 

påminner om Mike Kelleys översättning av samma konstnär. Majoriteten av Fahlströms 

produktion post –62 förklarades samtidigt som politisk.  

 Curatorerna argumenterade för att utställningen gick i fotspåren av Fahlströms idé och 

politiska modell. Modellen gick enligt Liew ut på att ”skapa en situation där »alla« kunde 

bestämma eller »manipulera« målningens berättelse och/eller innehåll.”  Jag förstod 266

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7.265

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, Liew, Fredrik (red.), a. a., 17. Min kurs.266
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variabeln som en demokratisk modell, som utmanar etablerade maktrelationer mellan 

konstnär och betraktare. Eftersom utställningen hävdade gå i fotspåren av samma modell, 

porträtterade curatorerna Manipulera världen som ett balskt, jämställt översättningsspel, i 

vilka samtliga agenter – konstverk, rum, betraktare och curatorer – skänkts lika stor makt att 

påverka utställningens berättelse.  

 Curatorerna använde Fahlström-essän ”Manipulera världen” för att binda samman 

målning, modell och omvärld. Essän fyllde funktionen av en konstnärsförankrad 

representationsteori. Genom essän kunde curatorerna argumentera för att variabeln var en 

metonym för alla representationer, däribland en ”fastlagd berättelse om historien”, 

historieskrivning det vill säga. Zon 1:s sammansättning av konstverk speglade Fahlströms 

förhållningssätt till historieskrivning, men samma historiografiska praktik fattades när 

curatorerna översatte Öyvind Fahlström. Det ’moderna’ förhållningssättet till berättelsen 

’Fahlström’ borde, om det följt i fotspåren av Fahlströms variabler, resulterat i en utställning 

där betraktaren erbjöds möjligheten till att ”manipulera” verken, utställningen och ”världen”. 

Men utställningen innehöll inte några interaktiva inslag jämförbara med de som finns i 

Fahlströms variabler, där betraktaren får re-arrangera målningens berättelse faktiskt, fysiskt. 

Varför? 

 I katalogtexten öppnade Liew för att manipulationsbegreppet kunde missbrukas om det 

hamnade i händerna på fel person och/eller tid. Genom begrepp som ”alternativa fakta” och 

”relativa sanningar” riktade curatorerna fokus mot vår samtids debatter om ’fake news’ och 

populism. Filosofer som Wikforss har hållit det postmoderna sanningsbegreppet ansvarigt för 

den samtida politiska utvecklingen. Inte minst för att det undergräver kunskapens auktoriteter, 

genom att demokratisera förhållandet mellan lärare och elev, på ett sätt som erinrar om hur 

Fahlström demokratiserade förhållandet mellan konstnär och betraktare. Fahlströms variabler 

skulle med andra ord kunna missbrukas om de hamnade i händerna på vår tid.   

 Delar av Manipulera världen vilade på det postmoderna sannings- och kunskapsbegrepp 

som Wikforss et al. kritiserar. I zon 1 tar curatorernas önskan om att manipulera ”en fastlagd 

berättelse om historien” fysisk form. Praktiken vänds däremot inte mot historieskrivningen 

om Öyvind Fahlström, som får stå kvar som ’omanipulerad’ originalagent. Utställningen 

etablerar inte heller någon postmodern relation till betraktaren, som enligt den traditionella 

berättelsen om Fahlström, borde skänkts möjligheten att faktiskt, fysiskt och konkret 
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manipulera konsten, utställningen och världen. Utställningens postmoderna sannings- och 

kunskapsbegrepp, som Wikforss bland annat kritiserar för att det undergräver ’lärarens’ 

auktoritet, gällde alltså inte relationen mellan museet och deras publik. Utställningens 

översättningsspel var modernt, sontagskt.  

 Maktdynamiken i Manipulera världen var alltså väldigt annorlunda från den som 

utställningen tillskrev Fahlströms variabler, och som de påstod sig själva gå i fotspåren av. 

Utställningen misslyckades med att aktivera variabelns politik. Detta genererade en 

utställning som vilade mot ett väldigt splittrat sannings- och kunskapsbegrepp. Moderna 

Museet förklarade världen i postmoderna termer, samtidigt som det bibehöll sin ’moderna’ 

auktoritet. I Double Exposures hävdar Mieke Bal att detta är en vanligt förekommande 

konflikt i utställningar som å ena sidan syftar till att problematisera museet som institution, å 

andra sidan utbilda publiken i den problembild som utställningen tecknar. En postmodern 

självkritik måste med andra ord underbyggas av museets auktoritet som modern 

sanningssägare, genom ett ”Look! […] that’s how it is”.   267

 Manipulera världen uppmanade till manipulation av etablerade berättelser, samtidigt var 

makten att manipulera begränsad till den institution som alltid haft makten att göra just det. 

Det postmoderna kunskapsbegreppet var inte för alla. Dess manipulationskraft var det 

moderna, postmoderna museets sak att förvalta.  

 Bal, Mieke, a. a., 1996, 4-5; 1-20.267
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6. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 

I ”1. Öyvind Fahlström” konstruerade jag originalagenten Fahlström mot bakgrund av konst- 

och litteraturvetenskaplig forskning. Jag lyfte fram vanligt förekommande fokuspunkter och 

tolkningar av konstnärskapet; däribland Fahlströms, ur ett konsthistoriskt perspektiv, tidiga 

intresse för vecket verk/betraktare, både med avseende på de meningsorienterade 

dimensionerna av betraktandet och de performativt kroppsliga.  Jag lyfte fram hur 268

Fahlström, trots tidigare rubriceringar, sällan benämns som popkonstnär i samtida forskning; 

en re-rubricering som författare gärna argumenterar för genom att betona konstnärskapets 

’komplexitet’.  Tidigare forskning förstår istället parafraserna, det popiga formspråket och 269

återbruket av populärkulturella bilder i termer av ’livsmaterial’, och som sådant en väg till att, 

som Fahlström sa, ”sudda ut gränserna mellan konst och liv”.  Forskningen betonar hur 270

Fahlströms vilja till att sudda ut gränserna mellan konst och liv tog sig uttryck i ett flertal 

medier – målningar, installationer, radiokompositioner, happenings och performancekonst. De 

placerar Fahlström ’mitt i’ sextiotalets öppna konstfält, ett fält som i sin tur framhålls som 

essentiellt för hur konsten utvecklats sedan dess.  Konstkritiken och curatorn Sophie 271

Allgårdh argumenterar för att Fahlströms öppna period, samt de meningsexperiment som 

inkluderades där i, fick ett avslut när Fahlströms konst politiserades runt 1968.  Andra 272

Fahlström-kännare, som Mike Kelley, bestrider sådana tolkningar av Fahlströms politiska 

period.  273

 I ”2. Utställningen” riktade jag blicken mot utställningens materiella historieskrivning. Jag 

argumenterade för att curatorernas urval av verk, som följde i fotspåren av Världshandels-

monopol (B, stort) och Dr Schweitzers sista uppdrag, skapade ett översättningsspel som 

framställde Fahlström som ett original från vilket gruppen av samtidskonstnärer följde som 

översättningar. Zon 1 innehöll en konsthistorieskrivning där sextiotalet i allmänhet och 

Fahlströms konst i synnerhet presenterades som grogrunden för vår samtids konst. Detta är, 

 Olsson, Jesper, a. a., 2017, 8-10; Bessa, Antonio Sergio, a. a., 78; Kelley, Mike, a. a., 110; Hjelmstedt, Lars, a. 268

a., 26; Olsson, Jesper, a. a., 2017, 16; Lee, Pamela M., a. a., 2012, 156; Kelley, Mike, a. a., 116; Allgårdh, 
Sophie, a. a., 17-18; Chevrier, Jean-François, a. a., 16-17; Bäckström, Per, 2011, a. a., passim; Hjelmstedt, Lars, 
a. a., passim. 

 Kelley, Mike, a. a., 107-108, 115, 122; Bussel, David, a. a., 126; Sergio Bessa, Antonio, a. a., 109; Borja-269

Villell, Manuel J., a. a., 7; Chevrier, Jean-François, a. a., 10-11.
 Romdahl, Margareta, a. a.; Olsson, Jesper, genom Bäckström, Per, a. a., 2011, 5; Hultberg, Teddy, a. a., 47.270

 Wood, Paul, a. a., passim; Stiles, Kristine, a. a., passim; O’Reilly, Sally, a. a., 8, 15, 18 192-193.271

 Allgårdh, Sophie, a. a., 29.272

 Kelley, Mike, a. a., 119.273
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som klarlagt ovan, en berättelse som korresponderar väl mot konsthistorieskrivningen i 

allmänhet.    274

 Zon 1:s översättning av Fahlström utmärkte sig gentemot andra Fahlström-översättningar 

genom hur den lyfte fram och betonade den koloniala/postkoloniala kritik som ryms inom de 

båda utställda Fahlström-verken. Detta var en av två nydanande Fahlström-tolkningar som 

lanserades i och med Manipulera världen. Den koloniala/postkoloniala kritiken av bland 

annat handelsrelationer, missionsverksamhet och historieskrivning framträdde med större 

tydlighet när Fahlströms verk veks samman med samtidskonstverk som inbegrep samma 

kritik. Curatorernas översättning av Fahlström underbyggdes med andra ord av det veck som 

utgjorde basen i Manipulera världens utställningsidé.  

 Den översättning av Fahlström som genererades genom vecket riktade fokus mot museet 

självt; främst mot museets roll i formationen av de rasistiska föreställningar som 

underbyggde, och enligt utställningen fortfarande underbygger, såväl historiska och samtida 

koloniala projekt. Genom att visa och konstruera den berättelse som förmedlades i zon 1, 

kunde utställningen porträttera Moderna Museet som en plats som bidrar till att aktivt 

omförhandla de historier och världsbilder som de – och museer generellt – en gång bidragit 

till att producera.  275

 Om Öyvind Fahlström dominerade zon 1:s översättningsspel, var betraktaren klart 

underordnad såväl samtidskonsten som utställningens övergripande berättelse. Om hon 

överhuvudtaget hade någon makt att manipulera världen, var det genom immateriell tolkning 

– den makt som Sontag tillskriver betraktaren i Against Interpretation.  Zon 1:s 276

översättningsspel präglades alltså av ojämlika maktstrukturer. I denna struktur var Öyvind 

Fahlström en överordnad originalagent. 

 Samma maktdynamik tog sig uttryck i Birnbaums och Norings förord, som förmedlade 

samtidskonstverken som översättningar av Fahlströms konst. Manipulera världen beskrevs 

som en mindre traditionell retrospektiv över Öyvind Fahlström. Förordet presenterade 

Fahlström som en filosof, historisk pionjär och samtidskonstnär; ett porträtt som samspelade 

 Wood, Paul, a. a., 4-43; Stiles, Kristine, a. a., 183-225; O’Reilly, Sally, a. a., 8, 15, 18 192-193; Harrison, 274

Charles, a. a., 45-83; Hayden, Hans, a. a., passim; Wallenstein, Sven-Olov, a. a., 1996, 115-181.
 Duncan, Carol, a. a., 7-20; Macdonald, Sharon, a. a., 84-88; Marstine, Janet, a. a., 23-24; Gable, Eric, a. a., 275

110; Preziosi, Donald, ”Epilogue: The Art of Art History”, 488-503; Marstine, Janet, a. a., 14-16; Liddchi, 
Helena, a. a., passim; Simpson, Moira G., a. a., 152-155; McGee, Julie L., a. a., passim; Paine, Crispin, a. a., 5.

 Sontag, Susan, a. a., passim.276
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väl med andra utställningskatalogers utsagor om samma konstnär.  Vecket Fahlström/277

samtidskonst var en konstruktion som på flera sätt underbyggde den översättningen av 

Fahlström. Genom att visa att samtidskonst ’är som’ Fahlströms konst, kunde utställningen 

framställa Fahlström som en historisk pionjär med fortsatt relevans i vår samtid – som en 

samtidskonstnär.   

 Korrespondensen mellan förordets Fahlström-översättning och tidigare översättningar stod 

i kontrast till den historiografiska praktik som genomsyrade zon 1. Genom de utsagor som 

klarlade Fahlströms intresse för narrativa och diskursiva strukturer kunde jag även förstå den, 

den historiografiska praktiken, som ett av de sätt som utställningen ämnade aktivera Öyvind 

Fahlström på.  Ifrågasättandet av etablerade narrativ kunde alltså härledas till den etablerade 278

översättningen av Öyvind Fahlström. 

 Zon 1:s historiografiska perspektiv var med andra ord inte riktat mot berättelsen om 

Öyvind Fahlström, som lämnades ’omanipulerad’, som ett original. Med det sagt handlade 

Manipulera världen, åtminstone inte ytligt, om att omtolka Fahlström. Och i utställningen 

tycktes viljan till att praktisera den fahlströmska historiografiska praktiken utmanas av viljan 

till att förmedla den etablerade, geni-förklarande översättningen av samma konstnär. 

 Forskningsprojektet Fokus på Öyvind Fahlström bestod av sex delar. De fem delar som 

föregick Manipulera världen tecknade en fullständig Fahlström-biografi. Manipulera världen 

var därför att betrakta som en fördjupning av ett eller flera av de kapitel som 

forskningsprojektet redan behandlat. Mot bakgrund av urvalet av verk och utsagor i 

katalogens förord, kunde jag se att Manipulera världen fokuserade på den öppna och politiska 

perioden av Fahlströms konstnärskap. Mot bakgrund av Pamela M. Lees text om Monopol-

sviten och Fredrik Liews presentation av variablerna argumenterade jag för att utställningen 

vilade mot en tolkningstradition som Mike Kelley lanserade i ”Mytforskning” från 1996, som 

strävar efter att sudda ut gränserna mellan Fahlströms öppna och politiska konst. Mot 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7-8; Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol”, 4; Liew 277

Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Ade-Ledic-Nander”, 4; Granath, Olle,  a. a., 3; Peterson, Karolina, a. a., 6; 
Thompson, Deborah, a. a., 9; Borja-Villell, Manuel J., a. a., 7; Lee, Pamela M., a. a., 2012, 141-157; Bessa, 
Antonio Sergio, a. a., passim; Hayden, Hans, a. a., passim; Hjelmstedt, Lars, a. a., passim; Chevrier, Jean-
François, a. a., passim; Kelley, Mike, a. a., passim; Olsson, Jesper, a. a., 2017, passim; Bäckström, Per, a. a., 
passim; Nylén, Leif, a. a., passim. 

 Birnbaum, Daniel & Noring, Ann-Sofi, a. a., 7-8; Liew, Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Monopol”, 4; Liew 278

Fredrik, ”Öyvind Fahlström: Ade-Ledic-Nander”, 4; Granath, Olle,  a. a., 3; Peterson, Karolina, a. a., 6; 
Thompson, Deborah, a. a., 9; Borja-Villell, Manuel J., a. a., 7; Lee, Pamela M., a. a., 2012, 141-157; Bessa, 
Antonio Sergio, a. a., passim; Hayden, Hans, a. a., passim; Hjelmstedt, Lars, a. a., passim; Chevrier, Jean-
François, a. a., passim; Kelley, Mike, a. a., passim; Olsson, Jesper, a. a., 2017, passim; Bäckström, Per, a. a., 
passim; Nylén, Leif, a. a., passim. 
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bakgrund av hur väl utställningens berättelse om Fahlström korresponderade mot tidigare 

översättningar av konstnärskapet i fråga, framstod det som symptomatiskt att utställningen 

följde i fotspåren av en etablerad översättning. Även här lyste alltså det ’fahlströmska’ kritiska 

förhållningssättet till etablerade narrativ med sin frånvaro. 

 Liews utställningsbeskrivning förmedlade variabeln som en politisk modell. Curatorn 

argumenterade samtidigt för att majoriteten av Fahlströms produktion, 1962-1972, är politisk. 

Liews förståelse av förhållandet mellan form och politik i Fahlströms konst följde i linje med 

Kelleys tolkningstradition. Samtidigt var curatorns utpekade av variabeln som den 

representationsform som förenar form och politik nydanande konkret. Vid sidan av hur 

curatorerna lyfte fram den koloniala/postkoloniala kritiken i Dr Schweitzers sista uppdrag och 

Världshandelsmonopol (B, stort), kan tolkningen av variabeln som en politisk form räknas till 

utställningens omtolkning av Öyvind Fahlström. 

 Den politik som Liew tillskrev variabeln var av demokratisk, balsk natur – ”[i]dén bakom 

dessa verk var att […] skapa en situation där »alla« kunde bestämma eller »manipulera« 

målningens berättelse och/eller innehåll”.  Eftersom utställningen, enligt samma författare, 279

vandrade i variabelns fotspår, gjorde Manipulera världen anspråk på att vara en utställning 

präglad av samma, demokratiska maktstruktur. Utställningen förmedlade därmed sig själv 

som ett balskt jämställt översättningsspel där alla agenter har lika stor makt att påverka 

utställningens form och mening. 

 Liew menade vidare att den politiska modellen variabeln stod i ett eller annat förhållande 

till ’världen’ – ”manipulera världen”. I Liews utställningstext fyllde Fahlströms essä 

”Manipulera världen” funktionen av en konstnärsförankrad representationsteori. I essän 

förklaras den variabla målningen som ett verktyg för att manipulera världen. Curatorn 

berättade att Manipulera världen hade för avsikt att utnyttja denna potential.  Av saker som 280

utställningen ville manipulera nämndes ”»verkligheten« i alla dess former”; ”fördelningen av 

makt och pengar i världen”; och ”en fastlagd berättelse om historien.”  Ämnena kunde 281

kopplas till historieskrivning., och var som sådana reflexiva för zon 1, som föreslog att ’vi’ 

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17. Min kurs.279

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17.280

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17, 11-12.281
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kan ”manipulera världen” genom att demokratisera de institutioner, de berättelser och 

ideologier, som vi representerar världen via.   282

 Som klarlagt var curatorernas vilja till att manipulera ”en fastlagd berättelse om historien” 

inte riktad mot historien om utställningens huvudperson Öyvind Fahlström, som stod fast som 

en sontagsk originalagent.  Att curatorerna förhöll sig okritiskt till den ’stora’ översättningen 283

av Fahlström torde ha öppnat för ett översättningsspel där betraktaren hade makt att 

manipulera utställningen och den berättelse om världen och Fahlström som den förmedlade – 

så som är fallet i Fahlströms variabler. Att ”»alla« kunde bestämma eller »manipulera« 

målningens berättelse och/eller innehåll” var ju också en av de egenskaper hos variabeln som 

utställningen uttalat syftade till att vandra i fotspåren av.  Samtidigt erbjöd inte utställningen 284

betraktaren makten att manipulera Manipulera världen. Varför? 

 I inledningskapitlet citerade jag Donald Preziosi: ”[a]rt history is one of a network of 

interrelated institutions and professions whose overall function has been to fabricate a 

historical past that could be placed under systematic observation for use in the present.”  I 285

citatet förklarar Preziosi konsthistorieskrivning som en fabricerad berättelse, bestämd av hur 

användbar den är i samtiden.  

 Manipulera världen ville aktivera Öyvind Fahlström; ”[m]ed fyra av de mest centrala 

verken av Fahlström ur museets samling som utgångspunkter prövar utställningen vad 

Fahlströms idéer kan betyda i dag, i en tid av alternativa fakta, relativa sanningar och 

fragmenterade narrativ”.  En av utställningens grundläggande viljor var med andra ord att, 286

likt Preziosi beskriver, använda Fahlströms historiska idéer för att belysa förhållanden i vår 

samtid. Denna samtid, ”en tid av alternativa fakta, relativa sanningar och fragmenterade 

narrativ”, beskrevs med begrepp som riktade fokus mot tidigare översättningar av Fahlströms 

konstnärskap, bland annat en av Pamela M. Lee.   287

 Liew föreslog att Fahlströms politiska modell skulle kunna missbrukas om den hamnade i 

händerna på fel person och/eller tid.  I New Games: Postmodernism After Contemporary Art 288

 Simpson, Moira G., a. a., 152-155; Conn, Steven, a. a., 497-599; McGee, Julie L., a. a., 179-190; Preziosi, 282

Donald, ”Epilogue: The Art of Art History”, a. a., 488-503; Paine, Crispin, a. a., 5; Liddchi, Helena, a. a., 
passim; Duncan, Carrol, a. a., 7-20, 102-132; Bennet, Tony, a. a., 278.

 Liew, Fredrik, ”Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström”, 17, 11-12.283
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 Preziosi, Donald, ”Art History: Making the Visible Legible”, 7, min kurs.285
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från 2012 likställer Lee Fahlströms konst med Jean-François Lyotards postmoderna tankar om 

sanning, vetenskap och makt.  I nutida diskussioner om ”alternativa fakta, relativa sanningar 289

och fragmenterade narrativ” har blanda andra Åsa Wikforss hållit samma postmoderna 

sannings- och vetenskapskritik ansvarig för den samtida politiska utvecklingen, bland annat 

mot bakgrund av hur den demokratiserar förhållandet mellan lärare och elev.  I kapitel 5 290

argumenterade jag för att Fahlströms variabler visualiserar vad Wikforss talar om som 

grogrunden för faktaresistens och populism. Möjligen kan betraktarens marginella makt i 

utställningsrummet ses som en respons på de samtida problemformuleringar som gäller hur 

’demokratiseringar’ av kunskapssituationen leder till faktaresistens och populism. Samtidigt 

menar Mieke Bal att den maktdynamik som Manipulera världens översättningsspel byggde 

på, är vanlig i utställningar som ägnar sig åt postmodern självkritik.  291

 Manipulera världen präglades av ett splittrat förhållningssätt till sanning och makt. Å ena 

sidan översattes och upphöjdes Fahlströms variabler, liksom det sanningsbegrepp de 

inbegriper, till curatoriell praktik; å andra sidan var makten att manipulera världen begränsad 

till konsten och de utställningsansvariga. Även om utställningen präglades av ett 

problematiserande förhållningssätt till sanning och etablerade narrativ – det om Fahlström 

exkluderat – var det med andra ord den historieskrivande institutionen, och inte dess publik, 

som förfogade över makten att problematisera sig själva. På så sätt byggde Manipulera 

världen på en utställningsmodell som stod i konflikt med det förslag om konstupplevelsens 

demokratisering som Fahlström lanserade i ”Manipulera världen”. Det översättningsspel som 

iscensattes i Manipulera världen var, tvärtom mot hur utställningen porträtterade sig själva, av 

sontagsk och inte av balsk natur. 

 Sammanfattningsvis uttryckte Manipulera världen en vilja till att manipulera etablerade 

berättelser. Viljan till att göra så kunde härledas till Öyvind Fahlström och förstås som en 

aktivering av hans konstnärliga strategi. Trots att utställningen gjorde anspråk på att förstå 

historien i postmoderna termer, följde utställningens översättning av Fahlström i fotspåren av 

den etablerade översättningen av konstnären i fråga. Inom ramen för den översättningen 

presenterade utställningen två relativt nya tolkningar av Fahlströms konst: de lyfte fram den 

koloniala/postkoloniala kritik som ryms i hans konstnärskap och förklarade variabeln som en 

 Lee, Pamela M., a. a.; Lyotard, Jean-François, a. a. 289

 Wikforss, Åsa, a. a.; Ingvar, Martin, Wikforss, Åsa & Sturmark, Christoffer, a. a. Om den samtida politiska 290

utvecklingen, se bland annat Ronge, Johan, a. a.; Svahn, Clas, a. a.
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politisk modell. Dessa omtolkningar underbyggdes av vecket Fahlström/samtidskonst. I övrigt 

lade utställningen stort fokus vid betraktaren, genom att betona hur Fahlströms variabler bjöd 

in ’alla’ till re-arrangemang av målningens berättelse. Utställningens anspråk på variabelns 

’demokrati’ införlivades däremot inte i utställningsrummet. Makten att manipulera världen var 

inte betraktarens, utan Moderna Museets att förvalta.  

 Manipulera världen slets mellan att å ena sidan vilja kritisera historien i enlighet med hur 

originalagenten Fahlström gjort detsamma, å andra sidan förmedla Konsthistoriens etablerade 

översättning av samma konstnär. Förhoppningsvis har min uppsats kunnat tillföra det kritiska 

förhållningssätt till översättningen av Fahlström som utställningen, enligt min analys och 

tolkning, fattades. Detta är mitt bidrag till forskningen om Öyvind Fahlström. 
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7. SAMMANFATTNING 

Öyvind Fahlström i översättning syftar till att granska Moderna Museets historieskrivning om 

Öyvind Fahlström genom Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström; en utställning 

som visade Fahlström historiska konstverk tillsammans med samtidskonstverk. I uppsatsen 

förstår jag utställningen som ett översättningsspel, i vilket konstverken i, och texterna 

författade inom ramen för utställningen sätts i spel med tidigare tolkningar av konstnärskapet, 

hämtade ur tidigare utställningskataloger samt konst- och litteratur-vetenskaplig forskning. 

Översättningsspel är ett begrepp som bygger på Öyvind Fahlströms spelbegrepp, samt Mieke 

Bals och Susan Sontags olika förståelser av tolkningens maktdynamik. Som i Fahlströms, 

Bals och Sontags arbeten, står betraktaren och hennes tolkningar i fokus för min analys.  

 Manipulera världen syftade till att ”aktivera” Öyvind Fahlström. Även om utställningen 

presenterade Fahlström som en konstnär som försökte omformulera etablerade narrativ, 

korresponderade utställningens översättning av Fahlström väl mot den etablerade berättelsen 

om just Öyvind Fahlström. Inom ramen för den berättelsen presenterade Manipulera världens 

curatorer två relativt nya tolkningar av Fahlströms konst: de lyfte fram den kritik mot 

kolonialismen som ryms i Fahlströms verk och presenterade Fahlströms variabler som 

modeller för hur Fahlström förhöll sig till poltiken. 
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