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 Innehåll: 

 

Betraktarens delaktighet i Yayoi Kusamas (f. 1929) film Self Obliteration (1967) mäts genom 

en beskrivning och analys av collage, montage och narration ur ett ergodiskt perspektiv. 

Yayoi Kusama står för ett av de mest kända och omfattande konstnärskapen i vår samtid. 

Med målningar, film, mode, skulptur, performance, happening och böcker försöker hon förstå 

sig själv och universum. Målet i Self Obliteration är att förinta sitt jag och uppgå i någonting 

annat. På samma sätt fungerar hennes konst, betraktaren upplever det som på engelska kallas 

immersion (djup mental involvering) att uppgå helt i verket, genom dess meditativa och 

repetitiva form. Ett sätt att mäta delaktigheten, inte hos betraktaren men i verkets materiella 

form, handlar begreppet ergodicitet om. Betraktaren förväntas här inte vara en passiv 

åskådare utan en aktiv medspelare. I denna uppsats svaras på frågan huruvida Self 

Obliteration står för en hög ergodicitet i förhållande till sin betraktare.  Filmens struktur går 

att jämföra med definitioner på det som kallas nya media, och deras förhållande till 

betraktaren. Genom att minska, eller allra helst utplåna avståndet mellan avsändare och 

mottagare uppstår nya sätt att se på konst. Det ergodiska perspektivet syftar till att mäta 

betraktarens förmodade delaktighet i text/verk. Således mäts inte den faktiska delaktigheten, 

utan möjligheterna till en eventuell delaktighet genom att undersöka själva verkets 

utformande. Det är verket och inte betraktaren som studeras, men hur kan man studera ett 

verk utan att det finns någon betraktare? I denna uppsats är betraktaren densamma som 

studerar verket och upplevelserna redogörs tydligt och kritisk analys ställs mot varseblivning 

och upplevelse. 
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1. Inledning 

 

 

Yayoi Kusamas film är vald som ett exempel på en avantgarde- och konstfilm som 

fick mig att reflektera över hur filmiska upplevelser påverkar mig. Kusamas 

konstnärskap är intimt förknippat med hennes syn på jaget och alltså ett intressant 

exempel om det är jagets föränderlighet under en konstupplevelse man vill undersöka.  

Tyvärr syftar allt för stor del av litteraturen kring Kusama om hennes liv och 

personlighet och mindre som hennes konstproduktion. Istället för att söka Kusama 

genom hennes verk ser det ut som om de flesta använder hennes liv för att förstå 

konstverken. I min uppsats är det därför viktigt att Kusamas film står i fokus och att 

det är den som undersöks i första hand.  

 

Japanska Yayoi Kusama är en av de främsta nu levande konstnärerna. Genom 

installationer, performance, målningar, Kusama Fashion Company Ltd, samt 19 olika 

noveller och poesiverk sprider hon sitt budskap; LOVE FOREVER, som alltid varit 

temat i alla projekt.  Filmen Self Obliteration (1967) är ett typiskt exempel från 

hennes mångsidiga konstproduktion under senare delen av 1900-talet. Verket ser ut 

att frammana en meditativ och suggestiv känsla hos deltagarna i filmen samt för dess 

betraktare. Filmens idé grundar sig på den längtan Kusama själv bär på, nämligen att 

förintas som subjekt och få uppgå i universum. Titeln är mycket talande, på engelska 

innebär ordet Obliteration, destruction by annihilating something. Här översätts det 

till förintande, och filmens titel blir på svenska; subjektsförintning.1 Känslan av 

immersion, att gå uppgå i ett annat mentalt tillstånd.2 Det karaktäriseras av att den 

kritiska distansen till det som sker minskar medan en känslomässig involvering i vad 

som händer ökar.3 Om det är delaktighet att förintas som subjekt och uppgå i en 

gemensam helhet eller inte, får Kusama själv definiera, samt betraktaren som ser 

filmen. I min uppsats sammanfogas idén om ergodicitet med Kusama för att analysera 

                                                        
1 http://www.thefreedictionary.com/obliteration 
2 Grau, Oliver, Virtual Art – from illusion to immersion, Massachusetts Intstitute of Technology. 2003, s. 13 

 
3 Grau s. 13 
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betraktarens möjligheter till delaktighet i Self Obliteration.  

 

Inom film och videokonst undviks ofta ett linjärt berättande i syfte att ifrågasätta en 

särskild föreställning, eller för att göra betraktaren uppmärksam på eventuell mening 

en bild bär på. Tecken som bilder innehåller mening som skiftar över tid och rum och 

mycket videokonst har handlat om att ifrågasätta och uppmärksamma dessa idéer.4 

Genom olika typer av bildsammansättning kan filmen antingen befästa eller bryta sin 

indexikala uppbyggnad (där en bild pekar och leder mot nästa) och peka på klichéer 

som vi vant oss vid genom filmer med klassisk dramaturgi och karaktärsbeskrivning. 5 

 

Ergodicitet är en term, presenterad av Espen J. Aarseth, som kopplas till läsandet av 

en cybertext och syftar till att förklara betraktarens delaktighet. Den som tar del av 

texten har ett ansvar och finner sig vara medskapare till texten.6 Men inte bara vid 

analys av cybertext, i dataspel och på internet kan man använda sig av ett ergodiskt 

perspektiv, i alla olika konstarter är det önskvärt att mäta eventuell möjligheten till 

aktivt deltagande även om det är omöjligt att komma fram till en exakt sanning, eller 

ens en mer hållbar definition av vad deltagande kan sägas vara. Och just det faktum, 

att det framförallt är synen på eller definitionen av vad deltagande kan sägas vara som 

denna uppsats tar upp.  

 

Försök att skapa delaktighet och bryta föreställda gränser mellan skapare och 

betraktare är något som återkommer inom videokonsten. Genom att bryta och 

ifrågasätta den inlärda narration som så många klassiska filmiska verk består av kan 

betraktaren bli både medveten och delaktig i det som sker. Frågan om subjekt och 

objekt verkar ständigt bollas runt så att identiteter och roller synliggörs. Kusama tycks 

i Self Obliteration ifrågasätta roller och uppdelningar genom att förgöra identiteter, 

särskilt sin egen. Min studie av betraktarens möjliga delaktighet sker genom en 

                                                        
4  Söderbergh Widding, Astrid (red), Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout, Sveriges 

Allmänna Konstförenings årsbok, Bokförlaget Langenskiöld, 2006. s 10 
5 Manovich, Lev, The Language of New Media, Cambridge, Mass. MIT Press. 2001. s. xviii 

6 Arseth, Espen J, Cybertext, Perspectives on ergodic litterature, The John Hopkins University Press, 1997. s. 179 
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beskrivning och analys av Self Obliterations grundstruktur: collage, montage och 

narration. Att betraktaren inte deltar fysiskt i en film som Self Obliteration står klart 

ganska så fort, vad jag däremot vill undersöka är om det meditativa tillstånd som 

Kusama vill framkalla genom förintande av både handling och subjekt är en 

delaktighet, värd att studeras med Espen. J Aarseths begrepp ergodicitet. Kan en 

förintning av subjektet ske hos betraktaren som ser filmen, och hur påverkar det den 

upplevda delaktigheten?   

 

 

1.1 Analysobjekt 

 

I en intervju i tidningen Bomb Magazine (1999) svarar Yayoi Kusama på frågan vad 

titeln, Self-obliteration står för; 

 

By obliterating one’s individual self, one returns to the infinite universe 7 

 

Self Obliteration (1967) är ett drömskt och meditativt verk. Filmens början består av 

ett collage av bilder som därefter börjar röra på sig. Samtidigt står var bild för sig, för 

något eget. Detta är filmens grundläggande natur, helt enkelt hur bilderna existerar 

var för sig och även i ett collage och montage. Man kan pausa en film och se en 

bildruta, men är det filmen man ser eller bara dess beståndsdel? I Self Obliteration 

finns både collage och montagetekniker och bilder som existerar lager på lager; 

minnet och vad det har registrerat blir en viktig del av slutgiltiga upplevelsen. Det är 

alltså inte bara själva bilden vi ser som är intressant utan även den mentala bild som 

uppstår i vårt inre, i vårt medvetande. Samtidigt kan film eller konst inte existera utan 

mentala bilder, den subjektiva upplevelsen kan inte kopplas bort, men det är viktigt att 

uppmärksamma var och hur de egna tolkningarna uppstår. Att bli medveten om 

bilders betydelser är att vilja undersöka sig själv, det man ser och det andra ser.  

                                                        
7 http://www.bombsite.com/issues/66/articles/2192 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Jag vill analysera Yayoi Kusamas film Self Obliteration utifrån ett ergodiskt 

perspektiv för att ur en ny infallsvinkel redogöra för filmens uppbyggnad, samt ta 

reda på hur den påverkar mig. Jag vill se hur betraktaren till detta filmiska verk kan 

känna sig delaktig vad det gäller montage, collage och narration och hur dessa skapat 

den mentala bild som uppstår i betraktarens medvetande.  

Uppsatsen undersöker följande frågeställningar: 

 

1. Hur aktiveras betraktaren i Yayoi Kusamas film Self Obliteration genom 

strukturen för collage, montage och narration ur ett ergodiskt perspektiv? 

 

2. Materialiserar filmen Self Obliteration idéer om den delaktiga betraktaren i sin 

struktur? 

 

1.3 Metod 

 

Med en induktiv ansats, där jag förväntar mig att mina teorier ska prövas på mitt 

valda material, vill jag analysera hur filmens olika beståndsdelar som narration, 

collage och montage kommunicerar med betraktaren av filmen. En bred diskussion är 

en svår diskussion men jag vill söka och låta teorierna glida mellan genre och se vad 

som förenar även då teknik och utformande är olika mellan mitt analysobjekt och det 

som mina valda teorier normalt sätt tillämpas på. Att definiera en form av aktiv eller 

passiv betraktare är svårt, eftersom det inte finns något definitivt sätt att mäta 

sinnesnärvaro eller aktivitet. Det är en personlig upplevelse som förankras i teori och 

jämförande fakta blir slutligen allmängiltigt användbar om man redovisat sina 

upptäckter på ett tydligt sätt. Jag vill utifrån mina egna erfarenheter av verket få 

förståelse för teorierna kring betraktarens delaktighet i verket. 

 

Den semiologiska analysmodellen innehåller två nivåer, den denotativa nivån 

beskriver bildens befästa innehåll medan den konnotativa nivån urskiljer en kulturell 
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mening. Jag börjar således med att beskriva Self Obliteration i först en denotativ nivå 

som beskriver det som betecknas och sedan en konnotativ nivå, där symboler och 

mening lyfts fram för att därefter gå över till ett ergodiskt perspektiv. 

 

1.4 Avgränsning 

 

I många konstarter sker skapandet av en illusion och genom illusionen kan immersion 

hos betraktaren uppstå. Många filmer syftar till detta då de är 

uppmärksamhetskrävande. Self Obliteration är det i synnerhet och den kan beskrivas 

som meditativ. Det är Yayoi Kusama, som konstnär och person tror på sublimering 

och att uppgå i en större helhet. Hela hennes konstsyn genomsyras av om idéer om 

subjektets upplösande i en annan verklighet.  

 

De viktigaste avgränsningar som gjorts i arbetet med denna uppsats är valet att inte 

jämföra Self Obliteration med en annan film i samma genre eller med andra verk av 

Kusama. Det är inte heller framförallt Kusamas person och hennes tolkningar som ska 

undersökas, istället handlar det om på vilket sätt hon bjuder in betraktaren att vara 

med. Anledningen är att det här är en undersökning av betraktarens upplevelse och 

delaktighet, hur den sammanflyter med skaparens ursprungstanke.  

 

Här är det alltså ett ergodiskt perspektiv som används och på så vis jämförs filmens 

uppbyggnad med givna teoretiska utgångspunkter. Verkets tekniska aspekter får även 

stå tillbaka för mer bildsemiotiska analyser eftersom det inte är filmen i sig som 

medium som står den verkan som filmen haft på betraktarens personliga upplevelse. 

Materialiteten i filmen syftar mer på själva visningstillfället än faktiskt 

inspelningsmaterial. Kärnan som binder samman detta är obliteration, att förinta 

immersion, att uppgå i, och delaktighet, förinta sitt jag, för att uppgå i något annat, 

och delaktigheten som detta möjligtvis förutsätter.  
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1.5 Ordförklaring 

 

Nyckelbegreppen i uppsatsen har alla en bred definitionsgrad och jag vill här 

förtydliga hur jag har valt att använda mig av dem i min uppsats. Avantgardefilm, 

videokonst, konstfilm är olika ord för filmiska verk (inspelade med olika tekniker, som 

film eller video eller DV, HDV eller mobilkamera) som utmanar och ifrågasätter 

invanda synbilder.8 Genom att frångå klassisk linjär handling kan betraktaren göras 

uppmärksam på konventioner och förutfattade meningar. Tecknens mening får ny 

eller annan mening genom bildsammansättningen. Det syftar på filmen som bryter sin 

tids rådande föreställningar, därför finns ingen definition av vad avantgardefilm 

egentligen är, snarare är det tid och kontext som avgör vad som räknas som 

nyskapande eller inte.  

 

Nya medier (New Media) är ett relativt otydligt begrepp som används för att beskriva 

datorspelteorier, hypertexter eller ny teknik i allmänhet. (Frågan är hur länge detta ska 

beskrivas som nytt, men i ett historiskt perspektiv är ju filmen med sina ca 150 år 

också ansedd som ny. Ny existerar bara i relation till gammal så det innebär 

egentligen bara att datorer är nyare än böcker och tidningar när det gäller samlandet 

av kunskap). Det de flesta teoretiker är överens om är att ordet nya medier är 

missvisande, dagens medier är inte särkskilt nya eftersom innehållet är detsamma som 

tidigare. Det är samma information men med dagens rådande tekniska förutsättningar. 

Och materiella förutsättningarna har en tendens att påverka utformningen av det som 

produceras.  

 

Man kan konstatera är att vid varje tekniskt framsteg uppstår en dialog mellan de som 

ser det nya (och kanske skrämmande) och de som vill se likheter och drar paralleller 

till tidigare företeelser. Således blir det en tolkningsfråga huruvida det nya är nytt eller 

inte.  En teoretiker som Lev Manovich anser att man bör kallas dagens 

                                                        
8 Widding, SAK – Konst som rörlig bild s, 7 
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informationsteknologi för gamla medierna fast i ny, dialog form.9 Vad som 

kännetecknar medier i digital form är att de oftast är skapade som en meny där man 

väljer fragment, citat, delar, som sedan fogas samman till något nytt. T ex är 

synthesizern musikens nya media där man med en meny kan välja fragment och citat 

ur tidigare skapelser och mixa dem till någonting nytt. Synthen är det postmoderna 

instrumentet även om idén och “citaten” (ljuden) den bygger på inte är nya, snarare är 

det formen för samlandet och utförandet som är nytt. Ny media är interaktiv och 

kräver att användaren är delaktig och medveten om vad hon söker, samtidigt som hon 

är unik i just sitt sökande. Hon är också medskapare till mediet själv, beroende på hur 

och när hon väljer att ta del av det, till exempel när man klickar på en länk. 

 

Narration/berättande är berättelsen som finns i filmen. Linjär narration är det som 

för filmens handling framåt, från en punkt till en annan. Denna kan se ut på olika sätt 

och vara mer eller mindre tydlig. I motsats kan man tala om information, sådant som 

berättar utan att föra handlingen framåt. Narratologin, läran om berättande har hämtat 

metaforer från många olika fält såsom, grammatik, optik, bildkonst och film.10 

 

Collage är en teknik för att sammanfoga olika bilder som är återkommande i Yayoi 

Kusamas konstnärskap. Filmens väsen i sig handlar just om att sammanfoga bilder till 

ny mening. Collagetekniken var särskilt populär och viktig under 1960-talet då 

Kusama hade sin storhetstid.  

 

Delaktighet/interaktivitet, Wagner citerar den amerikanske medieforskaren Andrew 

Lippmans syn på ordet: ”Mutual and simultaneous activity on the part of both 

participants usually working towards some goal but not necessarily.”11 

 

Lev Manovich anser att ordet är för brett för att vara användbart då det går att 

                                                        
9 Manovich, s. 25 
10 Wagner, Karin, Fotografi som digital bil, Narration och navigation i fyra nordiska konstverk, Göteborg Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 2003 s. 28  
11 Wagner, s. 16  
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applicera även på äldre, traditionell konst.12 Delaktighet kan ses som ett mer allmänt 

ord medan interaktivt kommit att bli synonymt med just nya medier, oftast digitala 

medier, som i sin grundstruktur uppmanar att genom olika gränssnitt på ett praktiskt 

och direkt sätt få betraktaren att delta. Genom olika gränssnitt som tangentbord eller 

ett dataprograms utformning är betraktaren även den som styr. Delaktighet eller 

interaktivitet syftar till att motverka passivitet och få läsaren/betraktaren att själv bli 

en aktiv deltagare. Detta kan ske på ett andligt och ett mer fysiskt plan. Båda kommer 

att undersökas i uppsatsen då de kan fungera som motsatser eller likvärdiga i 

förhållande till varandra.  

 

Ergodicitet är en term utformad för att användas istället för det mer otydliga 

interaktivitet. Aarseth säger: ”the word interactive operates textually rather than 

analytically, as it connotes various vague ideas of computer screens, user freedom, 

and personalized media, while denoting nothing.”13 Här menar Aarseth att ordet 

interaktiv främst ger upphov till vaga föreställningar om datorer, användarfrihet och 

personliga media men att det inte beskriver vad detta är egentligen.  

Ett verk med hög ergodicitet behöver ej läsas/ses linjärt med en början och slut, 

istället är det betraktaren själv som navigerar fram i jakt på det man söker. 

Författaren/skaparens inflytande kan sägas minska på bekostnad av den självständiga 

uttydaren av verket som också blir medskapare beroende på i vilken ordning och på 

vilket sätt man tar till sig informationen.14  

 

Immersion att helt gå upp i någonting, en extrem form av delaktighet. Från latinets 

immersio(n-), som i sin tur kommer av immergere som betyder dyka in i. Om 

likgiltighet är låg delaktighet är immersion hög delaktighet. Immersion är ett begrepp 

som tydliggör de nya mediernas utveckling. Jag har valt att använda det engelska 

ordet med latinskt ursprung.  

 

Indexikalitet när bilder står i nära relation till det de symboliserar, indexikala 

                                                        
12 Wagner, s. 17  
13 Wagner, s. 17 
14 Aarseth, s. 179 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uppbyggnader innebär också att en bild pekar på nästkommande bild i en film. Som 

ett schema, som indikerar att något har hänt eller kommer att hända.15 

 

1.6 Tidigare forskning 

 

Överlag är det väldigt svårt att hitta konstvetenskapliga analyser av Kusamas verk, 

översiktsverken dominerar och de flesta texter fokuserar på hennes historia och 

personliga liv. Den mest relevanta är dock Into Performance: Japanese Women Artist 

in New York av Midori Yoshimoto. Hon verkar vara en konstnär vars liv och 

personlighet intresserat mer än de faktiska konstobjekten.  

 

Forskning som intresserar sig för narration och interaktivitet är däremot fler;  

Fotografi som digital bil, Narration och navigation i fyra nordiska konstverk av Karin 

Wagner är ett verk som kom att inspirera mig att skriva min uppsats. Karin Wagner 

redogör för hur man kan mäta ergodiciteten i digitala bilder och CD-romskivor. 

Genom bildsemiotik, retorik, narratologi och ergodiska perspektiv visar Karin 

Wagner hur man kan jämföra en väggmålning och en CD-romskiva. Karin Wagner 

vill hitta en modell för att analysera internetkonst och konstverk på cd-rom. Mitt syfte 

kan sägas vara att göra detsamma fast med konstfilm. I förordet till Lev Manovichs 

The Language of New Media visar han hur Dziga Vertovs klassiska montagefilm 

Mannen med filmkameran från 1929 kan dekonstrueras och visas vara ett strålande 

exempel på hur ny media är uppbyggd och fungera. Genom olika enkla bildexempel 

sammanfattar han resten av boken. 16 

 

2. Materialiteten och sammanhanget i vilket filmen visas 

 

Vilken konst är inte interaktiv? 

När man talar om begreppet interaktiv gör man det helst i samband med konst som 

man som betraktare fysiskt kan interagera med. Genom att tycka på knappar och 

                                                        
15 Sonesson, Göran, Bildbetydelser, inledning till bildsemiotik som vetenskap, Lund, Studentlitteratur, 1999. s. 171 
16 Manovich, s. XV Prologue: Vertov’s Dataset 
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utföra särskilda handlingar kan man bli delaktig i det som sker i ett datorprogram eller 

på internet. En film däremot är redan färdigklippt, det spelar ingen roll i vilken 

ordning jag som betraktare vill sen den. En film är distanserad då den redan är skapad 

och ett färdigt verk, betraktaren kan inte vara med att utforma konstverket i sig. Den 

interaktion som förekommer är av annan karaktär, beroende på kontexten som filmens 

visas i kan man som åskådare i alla fall bryta in i själva formen för tittandet genom att 

pausa och stoppa, kanske frysa en bild. (Att blunda eller hålla för öronen är inte 

detsamma som att vara medskapare, det är snarare att fly från verket som helt 

oberoende av min blick fortsätter på egen hand). Man kan utgå från att konstverkets 

materialitet (är det en bioduk eller en strömma film från internet som ses på en dator) 

samt kontexten vari konstverket uppvisas (en offentlig filmvisning, eller i ett helt 

privat sammanhang). Dessa två aspekter är grundläggande och uppenbara men har 

stor vikt när det kommer till att avgöra hur upplevelsen av verket mottagits. 

 

2.1 Filmens handling  

 

Narration är det som för handlingen framåt i filmen. Vad som räknas som handling är 

en minst sagt diskutabel fråga och därför blir idén om narration otydlig. Jag urskiljer 

en handling i Self Obliteration precis som jag gör i alla filmer, men handlingen kan 

naturligtvis vara av olika karaktär. Här finns ingen klassisk linjär berättelse med en 

dramaturgisk form som enkelt går att urskilja. Bildernas betydelse är inte heller 

uppenbara. En icke-linjär berättelse förväntas göra betraktare mer uppmärksam än då 

historien följer en mer känd och förutsägbar dramaturgi. (Vad som räknas som detta 

är naturligtvis en definitionsfråga och man ska vara ytterst försiktig innan man 

kategoriserar olika former av berättande). Detta för att betraktaren inte på förhand vet 

vad som ska ske, inga indexikala tecken pekar på vad som ska hända, ingenting 

indikerar en fortsättning på den bild man redan sett. Det kanske istället är först i 

efterhand man utläser handlingen eller insåg vad som skedde. Narrationen är bland 

tydlig direkt medan man tittar och andra gånger först efteråt.  

 

2.2 Att se filmiska verk  
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Lev Manovich redogör för grunderna i filmiskt seende för att visa hur det som är 

grunden i film också är grunden i det som kallas nya medier. Film syftar till att 

strukturera tid, antingen förkortas det genom klippning men det omvända kan också 

ske. Det är hur situationerna länkas samman som bestämmer hur betraktaren ska 

uppfatta tiden. Se narrationen i historien som berättas och att kunna länka en 

erfarenhet till en annan.  Om detta är grunden i ett filmiskt seende kan man se att alla 

filmer följer detta på olika sätt. På samma sätt fungerar en dator, den uppfyller på så 

vis alla löften som den tidiga filmen kan sägas utlova, om att vara ett språk som alla 

förstår. Det som skiljer de två teknikerna åt är att alla kan använda sig av 

datorspråket, genom att skriva e-post och så vidare, medan färre människor både ser 

på och skapar egen film. Detta är slående när jag ser Self Obliteration, det är ett språk 

som talar till mig, även om jag inte alla gånger förstår hur eller på vilket sätt. 

Meningen bärs fram på ett mer dolt sätt än genom en handling som utförs med dator, 

där man är mer delaktig. Men filmen kan överkomma sin indexikala natur (där 

bildernas mening står nära det de faktiskt visar) genom montage och visa bilder på 

objekt som kanske ”inte finns på riktigt”. Detta sker utan tvekan i Yayoi Kusamas 

film, det är inte hela tiden man verkligen vet vad man ser.  

Regissören Andrej Tarkovskij17 talade om filmen som en emotionell verklighet, vilket 

alltså innebär att betraktaren upplever en annan slags verklighet. Detta medför att 

konstnären och regissören får en slags makt över sin publiks känslor.18 

 

Collage är sammanfogade bilder, förekommer i filmens inledning och är även en 

referens till Yayoi Kusamas tidigare konstverk. Montage eller klippning är ett brett 

begrepp om hur man sammanfogar bilder till en ny mening. Montage kan fungera 

som visuella kommentarer till varandra, bilderna kan vara väldigt lika men små 

skillnader gör att de kommunicerar med varandra, och för betraktaren framåt i 

handlingen.  

 

                                                        
17 1932-1986 
18 Grau, s. 153  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2.3 Varseblivningen i filmen 

 

Film och perception 

Video är det latinska vidēre som betyder jag ser, fotografi betyder ljusskrift, film som 

härstammar från cinema, kinema betyder rörelse och television betyder fjärrseende. 

Perception handlar om att medvetet eller omedvetet tolka varseblivning. 

Uppmärksamhet en del av vår perception, det handlar om hur våra sinnen rangordnar 

intrycket och på vilket sätt vi tar dem till oss. Är uppmärksamhet en fråga om 

bristande kapacitet i hjärnan eller om hjärnan tidigt väljer information att fokusera på 

för att undvika kaos i hjärnan vid tillgång till för mycket information? Vad avgör 

vilken del av ett konstverk vi först blir uppmärksam på och varför? Förmågan till 

visuell perception begränsas till stor del av synorganet, men även av förmågan att 

tolka de intryck som synorganet registrerar. Tolkningen av intrycket från synorganet 

behöver i olika grad stöd av intryck från andra organ, till exempel hörsel eller känsel 

för att kunna göra en korrekt tolkning av intrycken. De samlade intrycken blir då mer 

värda än delarna var och en för sig. 

 

Immersion i filmiska verk? 

Med förlora sig, ingå i en annan form av medvetande, menar jag att glömma bort den 

fysiska plats där kroppen befinner sig och att man sitter ned framför en bioduk eller 

tv-skärm. När konst och teknik, budskap och medium smälter samman uppstår 

immersion.19 Att mäta någons sinnesnärvaro är svårt, men om varseblivningen kan 

vara mer eller minde medveten måste gå att ta hänsyn till. Är det möjligt att låta sitt 

medvetande vandra in i det som uppvisas, om man ständigt måste definiera det man 

ser? Att försvinna in ett konstverk genom immersion kräver skarp fokusering eller 

total avslappning. Risken med många icke linjära berättelser kan vara att man är så 

beredd på någonting oförväntat att man faktiskt förväntar sig det, att man går miste 

om upplevelsen av att stiga in i verket. Att stiga in i ett verk kan liknas vid en önskan 

om att förändra sitt medvetande och uppgå i en illusion. Försök till att skapa illusioner 

om andra världar, platser och dimensioner genom bilder har alltid förekommit. 

                                                        
19 Grau, s. 339 
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Beroende på tekniken ser formen för fantasin olika ut, menar Oliver Grau. Det är inte 

är någonting som uppstått i det som kallas modern tid, kopplat till ny media, utan är 

en idé som alltid funnits inom konstvärlden. Bilder och deras sammansättning har 

som syfte att skapa en ny och annan verklighet för betraktaren. Detta är ju inte heller 

ett mål och en dygd för alla konstskapare, och många verk syftar just till att påminna 

betraktare om illusionen och fiktionen, att den inte är sann. Exempel på detta är s.k. 

Verfremdungseffekt enligt Bertolt Brecht, som får betraktaren att bli medveten om det 

är konst denna ser, och på så vis kan vara en kritisk betraktare och inte förlora sig i 

immersion i ett verk.  

 

2.4 Filmens bildsammansättning 

 

Den värld vi uppfattar med våra ögon och sinnen, den värld vi varseblir är en helhet 

som hänger ihop. De olika delarna gränsar till varandra, flyter ihop och avbildar. En 

enda enskild bild återger på ett mycket fragmentariskt sätt denna helhet. En mening 

som uppstår mellan två sådana samband kallas för indexikalitet, och grundar sig på 

våra förväntningar. Därför kompletterar betraktaren och fyller i själv där det saknas 

information, med hjälp av erfarenhet och inlärda mönster och normer är vi 

medskapare till varje ny berättelse som vi tar del av. 20 

 

Semiotiken undersöker hur man som betraktare fyller hålen i det vi varseblir med den 

bakgrundskunskap vi har i vår bildkultur.21 Bildsemiotik är alltså läran om hur bilder 

förhåller sig till andra bilder, och andra betydelsebärande system. Göran Sonesson 

förklarar att betraktarens förväntningar på en bild kan studeras genom bildens 

indexikalitet. Ordet syftar till de tecken och symboler som relaterar och står i en nära 

relation till det de betecknar.22 Filmen kan befästa eller ifrågasätta sådana invanda 

mönster. Filmen kan leka med eller försöka förvirra, detta är filmens grundläggande 

hantverk. Budskapet i filmen kan vara summan av alla tecken eller helt enkelt ett 

                                                        
20 Sonesson, s. 171  
21 Sonesson, s. 22 
22 Sonesson, s 171 
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tecken i sig själv. 23 Just avantgardefilm och videokonst framstår ofta som tillräckliga 

i sig själv, då mediet inte längre bara är hantverket utan också budskapet. Man vill 

medvetandegöra den varseblivning som i mer traditionell film sker automatisk. 24 Då 

klassisk Hollywoodfilm bygger på upprepande av normer och berättelser som vi kan 

och vi som betraktare redan känner till. Syftet med detta ifrågasättande kan sägas vara 

att först i och med insikten om sitt eget tankemönster kan man välja att förändra det, 

och skapa nya värderingar och betydelser. 25 Det är från dessa egenskaper filmen får 

sin reflexiva ådra, möjligheten att utforska sitt eget subjekt och möta sig själv. En 

spegel, en immersion men en verklig illusion som fler kan se. Ett slags mellan-media, 

inter-media.26 

 

Så, är filmen många bilder som sätts samman eller är rörelsen det som kännetecknar 

denna konstform? Den är en väsentlig ikonisk variant av olika visuella betydelser med 

bildens primära ikonocitet (relation mellan uttryck och innehåll), vilket innebär att 

betraktaren dras in i en särskild varseblivning, man ser in i filmens kärna, direkt i ytan 

och använder sig av kunskapen av helheten för att förstå detaljerna, den enskilda 

fotobilden och vad den visar.27 Filmen består av olika bilder och delar därför 

fotografiets karaktär som ikon men med den skillnad i index som heter avtryck.  

 

De ryska formalisterna (som förespråkade mening framför innehåll) och 

filmregissören Sergej Eisenstein28 experimenterade med montage, tekniken att sätta 

ihop olika bilder med varandra och på så vis skapa ny mening och sammanhang. 29 

Formalisterna ansåg att konsten skulle bryta på invanda tankemönster genom att 

bilderna främmandegjorde betraktaren för vad den såg, och på så vis fick personen att 

omvärdera sina åsikter och känslor. Detta genom att upptäcka olika regler och 

kontexter, att avläsa en bild kan vara mer komplicerat än man först tror. 30 För att 

                                                        
23 Rush, Michael, Video art, Thames & Hudson Ltd, London, 2003. s 7 
24 Sonesson, s 286  
25 Sonesson, s. 286  
26 Rush, s 9 
27 Sonesson, s. 290  
28 1898-1948 
29 Manovich, s. III 
30 Manovich, s. III 
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underlätta detta skapar bildsemiotiken olika modeller för analys och betraktande. Ett 

exempel är kommutationsprovet, som går ut på att man byter ut de specifika dragen i 

en bild mot andra så att bilden långsamt förändrar sin mening. På så vis kan man 

urskilja de olika betydelsebärande bitarna, delar av helheten. Därefter kan man se hur 

de förhåller sig till varandra och vilka delar som är avgörande för att helheten ska 

tolkas på ett visst sätt. Man kan inte alltid urskilja en beständighet i Yayoi Kusamas 

cirklar, men man vet hela tiden att det ändå är hennes prickar, även när de ändra form 

och flyter ut, eller ersätts av gröna blad.  

 

2.5 Filmen i intersektion mellan databas och narration 

 

Gamla tiders myter och sagor bestod till stor del av narration medan det under 1900-

talets tradition blivit allt mer tvärtom, konst och litteratur består av allt mer 

information istället för narration. Inom lingvistiken skiljer man på syntagmatisk och 

paradigmatisk. Syntagmatiskt berättande innebär linjärt berättande, explicit och 

realistiskt i sin form. Paradigmatiskt berättande kan ses som vertikalt, implicit och 

imaginärt, mer att likna vid en databas. Här ser man tydligt hur definitionen av nya 

och gamla medier passar in på vardera form.  

 

Lev Manovich menar att nya media och film kan omvända och luckra upp denna 

uppdelning. Filmen befinner sig skärningspunkten mellan det syntagmatiska och 

paradigmatiska, alltså mellan narration och databas.31 Det kan handla om att ge sken 

av att berätta en linjär historia fast fallet inte alls är så. Lev Manovich skriver att det 

är viktigt att inte fastna i en förenklad syn på narration och tro att allt som inte är 

klassiska Hollywoodproduktioner med övertydlig dramaturgi, skulle sakna narration. 

Som exempel tar han den ryska regissören Andrej Tarkovskij (som menade att det 

inte ens existerade något som kunde kallas abstrakt film eftersom att filma är att ta in 

det som händer framför kameran), där det inte alls är karaktärernas agerande som för 

historien framåt men helt andra faktorer. Man ska alltså vara beredd på att narrationen 

kan se ut på många olika sätt och vara mer eller mindre dold för betraktaren. 

                                                        
31 Manovich, s 300 
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Videokonsten har medfört ett nytt sätt att berätta historier och använda narration. En 

filmare/videokonstnär använder kameran på samma sätt som en författare använder 

pennan. Resultatet är synligt direkt och lämnar ett säkert avtryck.32 Kameran är 

filmarens länk till konstverket, en oskiljaktig del mellan utövare och konstobjekt.  

 

Om man ska leta efter likheter eller skillnader när man jämför olika konstarter eller 

tidsperioder är en mycket relevant fråga. Grau citerar den tyske filosofen Theodor W. 

Adorno33: 

All the same, nothing is more damagaging to theoretical knowledge of modern art 

than its reduction to what it has in common with older periods. What is specific to it 

slips through the methodological net of ‘nothin new under the sun’ ; it is reduced to th 

eundialectical, gapless continuum of tranquil development that it in fact explodes… In 

the relation of modern artworks to older ones that are similar, it is their differences 

that should be elicited. 34 

 

Här undersöks både likheter och skillnader, men det är ett viktigt ställningstagande, 

beroende på hur man väljer att fokusera.  

 

2.6 Ett ergodiskt perspektiv  

 

Ergodicitet är ett begrepp som används av Espen J. Aarseth, i sin bok Cybertext –

Perspectives on Ergodic Literatur , i sammanhang när det framförallt gäller 

dataspelsteorier, digital kultur/cyberkultur, digital konst och litteratur och 

mediehistoria. Ordet kommer från grekiskans ergo som betyder arbete och hodos som 

betyder stig, och innebär att betraktaren/läsaren inte följer en trivial och linjär 

läsning/tydning av verket, utan aktivt komponerar fram logiken genom att själv söka i 

texten/verket efter det som kan vara av intresse.35 Som betraktare/läsare letar man 

efter sina unika individuella behov och förväntas inte söka efter exakt samma sak som 

                                                        
32 Rush, s. 125 
33 1903-1969 
34 Grau, s. 7 
35 Aarseth, s. 1 
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andra. Med cybertext menar Aarseth inte bara elektronisk text, som den loop av 

information man finner på internet/dataspel utan också litteratur och annan konst som 

fungerar på samma sätt. Det hela handlar om att interagera med texten och bli delaktig 

i skapandet av meningen i det man ser eller läser. Upplevelsen sker inte bara i 

betraktarens huvud utan också genom att textens fysiska karaktär medverkar till 

betraktarens upplevelse. Detta är dock ingenting som är särskilt nytt. I Ching, är mer 

än 2000 år gammal kinesisk bok där läsaren genom en tärning slumpar fram 4096 

antal texter/möjliga svar på sin fråga, som boken sedan besvarar. 36 

 

Denna princip handlar precis som i andra labyrintartade upplevelser att betraktaren 

gör val som leder framåt, och genom dina unika val skapas ett svar/en upplevelse 

enkom för just dig. Så man vet aldrig vad man missar och aldrig vad man kunde fått 

istället, menar Aarseth. Vidare skiljer han på olika sorters läsare/betraktare; om man 

är djupt engagerad i ett verk får man snabbt en känsla av delaktighet, precis som en 

supporter vid en fotbollsmatch. Men skillnaden är naturligtvis; betraktaren inte är med 

och spelar.37 I en ergodisk kontext däremot är alla med på plan, aktiva på riktigt. Det 

är inte heller långsökt att anlägga ett maktperspektiv på skapare och betraktare, där 

nya former av spel, böcker och konst kan sägas luckra upp avståndet och skiljelinjen 

mellan konstnären och betraktaren. I en deltagande kontext där alla är viktiga är inte 

längre skaparen så enkel att urskilja. Upphovskvinnan är inte en utan flera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 Aarseth, s. 10 
37 Aarseth, s. 4 
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3. Om Yayoi Kusama 

 

I självbiografin Infinity Nets skriver Yayoi Kusama  

 

Red, green and yellow polka dots can be the circles representing the earth, the sun, or 

the moon. Their shapes and what they signify do not really matter. I paint polka dots 

on the bodies of people, and with those polka dots, the people will self-obliterate and 

return to the nature of the universe.38 

 

Yayoi Kusama föddes i Matsumoto, Nagano i Japan 1929 och tidigt i livet började 

hon dra sig undan andra människor för att måla. Uppväxten präglades av den militära 

diktaturen och kriget med rädsla psykisk ohälsa som följd.39 Kusama beskriver sig 

som ett oälskat barn som ofta blev slagen40. Hennes moder tog alla beslut, och  

motsatte sig hårt Kusamas val att bli konstnär. Det var just det beslutet som räddade 

Kusama från att tidigt begå självmord enligt henne själv. Redan när var tio år började 

hon att rita och måla prickar som senare blivit hennes signum som konstnär. Hon 

kallar prickarna Infinity Nets, och är direkt tagna ur hennes hallucinationer och 

fungerar ofta i syfte att upplösa den eller det som finn under. En av hennes tidigare 

målningar föreställer modern, översållad av prickar. Jag vet inte om de är en del av 

mig eller en illusion, säger Kusama. 41 År 1957 flyttade hon till New York där hon 

fortsatte skapa sina enorma målningar men också skulpturer, installationer med 

neonljus och speglar. Tidigt blev hon uppmärksammad för sin talang. Under 1960-

talet ägnade hon sig åt happenings och modeshower som inkluderade 

kroppsmålningar och ofta antikrigstematik, därifrån fortsatte hon att skapa film och 

tidningar. 1973 återvände Yayoi Kusama till Japan där hon fortsatte sitt arbete som 

också kom att inkludera skrivande. 1983 kom The Hustlers Grotto of Christopher 

Street. Kusama står för ett brett och varierande konstnärskap som sträcker sig över en 

lång tidsperiod. 1994 började hon skapa utomhusskulpturer i flera olika länder.  Idag 

                                                        
38 www.yayoi-kusama.jp/e/happening/index.html 
39 Yoshimoto, Midori, Into Performance : Japanese Women Artists in New York, Rutgers University Press. 2005 s. 64  

40 http://www.assemblylanguage.com/reviews/Kusama.html 
41 Yoshimoto, s. 67  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bor hon återigen i Japan, på en institution där hennes skapande ses som terapi. Då hon 

är en världskänd konstnär får hon arbeta fritt i sin ateljé. De senaste åren har en hel 

del retrospektivutställningar visats världen över men själv har jag tyvärr inte haft 

möjligheten att besöka någon av dem. 

 

My artwork is an expression of my life, particularly of my mental disease. 42 

 

Citatet ovan är Kusamas eget och det känns därför en aning mer acceptabelt att så 

många väljer att fokusera på hennes person. Hon försöker själv inte fokusera på 

konsten i enrum utan väljer att hela tiden se den i sammanhanget av hennes liv och 

psykiska hälsa.  

Robert Murdock, konstvetare och kurator,43 intervjuade Kusama 22 december 1966 i 

hennes studio i New York. Resultatet finns att höra i sin helhet på Walker Art Centers 

hemsida. Här diskuteras trädgården som ett återkommande tema, (Narcissus Garden 

på Venedigbiennalen 1966 är ett väldigt berömt verk) precis som vattnet och Infinity 

Nets.44 Det framgår även att sexuell fixering är ett stort ämne för Kusama, även om 

hon själv inte är personligt intresserad av sex. Snarare är det något som skrämmer 

henne sedan den våldsamma barndomen. Hon fostrades till att frukta det mesta och 

tilläts inte göra några egna val, hennes mamma försökte till och med arrangera ett 

äktenskap med en äldre man hon inte kände. Murdock frågar också om hon upplever 

sig stå nära andra konstnärer som Claes Oldenburg men Kusama undviker att liknas 

vid någon annan och hon säger sig inte heller vara del av någon grupp eller –ism. Hon 

kom till New York för att bli självständig och helt fri. Att bli känd var ett sätt att 

vinna frihet till att kunna handla och skapa precis som hon ville. I intervjun i Bomb 

Magazine svarar hon så här på frågan om hon lät sig inspireras av andra 

collagekonstnärer som t ex, Joseph Cornell45: 

  

No, I was not inspired by any other collage artist, even by Cornell. Rather, I think he 

                                                        
42 http://www.bombsite.com/issues/66/articles/2192 
43 1941-2009 
44 http://www.walkerart.org/real/audio/kusama66_10_t7.ra.mp3 
45 1903-1972  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was inspired by me. Cornell was not a mentor to me; I was his lover for ten years. 

Cornell is better known for his box pieces. My work is quite different from his, but I 

saw a number of his pieces that appeared to be influenced by my work.46 

Midori Matsui, japansk konstvetare, intervjuade Kusama för Index Magazine 1998, och 

frågade om verken som innehöll ordet Self Obliterations kunde relateras till hennes 

återkommande besatthet kring temat sex, Hon svarade då att de är relaterade genom 

bilden, hon förintar objekt genom att måla prickar på dem, och hon förintade sig själv 

genom att sätta samma prickar på sin egen kropp. Midori frågar då om det är obehagligt 

att förintas genom prickarna och Kusama svarar ja, för att hon verkligen hatade sig själv 

men helades genom konsten hon skapade.47 Konsten fick henne att öppna sitt hjärta och 

konfronteras med sitt jag, sitt ofta mycket komplicerade jag. I performanceverket Dahlia 

Obliteration gick Kusama med ett paraply format som en blomma, för att själv förintas 

och bli en av blommorna. Hon gjorde också Food Obliteration med mackaroner: 

Just thinking of the several thousand macaroni dishes I consumed during my lifetime 

really pierced me with fear. You can neither die nor live with ease. You just keep eating 

or making love until the very day of your death, as though you were being carried along 

on a conveyor belt. I was really afraid of that. And it was very hard to cure myself of that 

fear. I got into psychotherapy in the States. But then, taking apart my obsessions by 

psychoanalysis dried up my creative energy. It was just a dissection. So, finally, I left 

behind making objects and started doing Happenings.48 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 http://www.bombsite.com/issues/66/articles/2192 
47 http://www.indexmagazine.com/interviews/yayoi_kusama.shtml 

 
48 http://www.indexmagazine.com/interviews/yayoi_kusama.shtml 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4. Beskrivning och analys av Yayoi Kusamas Self Obliteration 

Länkar till filmen:  

http://www.youtube.com/watch?v=7h0hExzfS5Q&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=NOd99fqGjto&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=KGHr-KS5gz4&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 
Nr 1 
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Nr 2 

 

Denotativ nivå 

I analysen av filmen skiljer vi på de olika analysnivåerna och börjar med den 

denotativa nivån, som beskriver vad som ses i filmen: Filmen börjar med olika 

abstrakta bilder, rödaktiga och runda till formen. (Bild 1). De zoomas in och ut 

samtidigt som en dov sång hörs. Figurerna sammanförs till stora mönster och sedan 

syns ett par bleka händer i bild. Förtexterna visar olika namn i vit text (bild 2) och 

bilder på konstnären själv. Det är tydligt att det är Yayoi Kusamas film och att hon 

gjort det mesta filmproduktionsarbetet själv. Därefter syns man som riktar en 

filmkamera direkt mot betraktaren. Vi blir sedda genom två kameror. Händerna målar 

vita prickar på en brun stor häst och så syns Yayoi Kusama klädd i rött rider hon iväg 

på hästen (bild 3). 
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Nr 3 

 

 

Hennes långa röda plagg ser ut att bli ett med hästen, och det är en majestätisk form 

som bildas. Så sitter hon av och leder hästen ned mot ett vatten, det är nästan mörkt 

omkring dem och endast de vita prickarna lyser. Hästen dricker och prickar 

framkommer även på vattenytan.  

 

 

 
Nr 4 
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Hon går ut i vattnet (bild 4) och lägger ut röda prickar på ytan, sedan målar hon 

prickar i olika storlekar på ett stort vitt pappersark, (bild 5) sedan kommer en bölja i 

vattnet och liksom sveper bort det hon just målat. Hon börjar då måla direkt på 

vattenytan. Materialet under pensel förändras men takten med vilken hon målar 

förblir densamma. 

 

 

 
Nr 5 

 

 

En groda hoppar fram i bild och hon målar mer. I nästa sekvens syns hon svartklädd 

med vita prickar på kläderna, målandes på ett träd. En katt ligger på marken och hon 

lägger gröna blad över katten. Därefter gör hon detsamma med en naken man. (Bild 

6).  
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Nr 6 

Hon målar vita prickar på katten som sedan springer sin väg. Hon rullar ut en rulle 

med tyg eller papper i vitt, på en långsmal mörk landsväg. (Bild 7) Resan från naturen 

in till staden börjar.  

 
Nr 7 

 

 

Allt blir till spår, hon sätter ut märken och gör avtryck. Så förändras bilderna, nu syns 

städer från hela världen med prickar över. (Bild 8-9)  
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Nr 8 

 

 

 
Nr 9 

 

 

 

Stora prickar i olika färger syns över hela bilden, de sprider sig.  

Så blir det mer odefinierbart och jag tycker mig urskilja någon slags nattklubbsmiljö, 

kanske dansande människor. En collagesekvens som liknar inledningen kommer. 

(Bild 10-11) 
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Nr 10 

 

 
Nr 11 

 

 

Mat som har liknande form som prickarna, majskolvar och runda potatisar syns. 

Staden och det organiska möts. Människor som kroppsmålas, först med prickar och 

sedan mer kladdigt. Kusama syns målandes på ett manskön. Alla deltar i mötet mellan 

kropparna. Människorna blir fler och fler och deras kroppar sammanfogas mer och 
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mer. En grupp människor har sex. (Bild 12) 

 

 

 
Nr 12 

 

Prickarna har kladdats ut och blivit färg. En enhet, en helhet, är prickarna borta eller 

har de bara återvänt till den färg de gjordes av? (Bild 13-14). 

 

 

 
Nr. 13 
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Nr 14 

 

 

 

Konnotativ nivå 

Self Obliteration är suggestiv och verkar omslutande på mig som betraktare från 

första ögonblick. Jag sugs in i filmen och glömmer mina förväntningar och tankar 

kring det jag ser, istället accepterar jag den värld och de bilder som presenterad 

framför mig. Mannen som riktar filmkameran mot betraktaren påminner mig om 

filmens reflexiva natur och att rundgång är möjligt. Att person A kan filma person B 

som samtidigt film person A. Mannen påminner om att det är en film vi ser, att han 

betraktar oss på samma sätt som vi betraktar honom och resten av filmen.  

I Self Obliteration finns en linjär berättelse med fokus på prickarna som sprider sig 

med hjälp av Yaoi Kusama. Omgivningen och prickarnas utformning förändras ju 

längre tiden går. Men på något sätt spelar det ingen roll att de ändrar form och 

karaktär, när man väl accepterat hennes mönster går det bra att byta ut prickarna mot t 

ex lönnlöv (vilket också sker). Prickarna är Yayoi Kusamas kännetecken och också 

huvudaktörer i hennes film. I filmens början är de små och otydliga, som om 

konstnären söker deras innersta väsen genom närbilder och collage. Prickarna 

framstår som celler, eller är det faktiskt celler som syns i bild? Man vet inte men 
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liknelsen mellan de minsta beståndsdelarna och spridningen av prickar är tydlig. Livet 

reproducerar sig och prickarna sprids vidare. Yayoi Kusama sätter samman och 

utforskar olika prickar och som betraktare blir jag medveten om deras fysiska form. 

Cirkeln som sådan, den runda och perfekta formen framträder. De börjar som små och 

prövande, mikroskopiska beståndsdelar. Sedan vandrar de ut i naturen för att växa och 

sprider sig med hjälp av Yayoi Kusama och finns snart överallt. Intensiteten ökar för 

varje sekund av filmen, de blir fler och fler och hennes arbete är målmedvetet på 

gränsen till maniskt. Ingenting får henne att stanna upp och hejda sig. Prickarna värjer 

inte för något material eller någon slags form. Vatten och människor, det tycks inte 

spela någon roll och så kan Yayoi Kusama sätta sina kännetecken överallt. Hon 

markerar ett revir samtidigt som det känns som om hon bara är en hantlangare i 

prickarnas tjänst. Vid ett tillfälle byts prickarna ut mot gröna blad, men känslan av att 

måla världen och omgivningen är densamma. Bladen har då samma funktion som 

prickarna. Så tar prickarna över hela filmen, världen och staden och slutligen förintas 

de i människornas dans. 

Kusamas besatthet av sex framkommer också i filmen på ett tidstypiskt sätt, flower 

power och ”fri” sexualitet.  

 

Som betraktare anar jag inte var filmen är på väg, hela tiden blir varje ny bild en 

överraskning som först i efterhand kan länkas samman med de andra bilderna. Mitt 

medvetande vet inte på förhand vad som menas med det som sker, först efteråt kan 

jag försöka analysera vad jag har sett. Det är alltså svårt att få en föraning om vad 

som ska hända och jag tror att det är vad som gör filmen intressant och mig till en 

engagerad tittare. Många gånger pausar jag filmen för att gå tillbaka och se en 

händelse ännu en gång, när man fryser bilden stannar filmens handling medan ett 

särskilt ögonblick framträder. Att göra detta för att senare fortsätta se filmen ger mig 

en särskild upplevelse och speciellt fokus på en enskild stillbild.  

 

Filmen manar till reflektion över många bilder där man inte kan urskilja exakt vad 

man ser. Frågorna ställs åtskilliga gånger under filmens lopp och får mig att hela tiden 

försöka uppleva bilderna så mycket som möjligt.  Jag kan inte undgå att se naturen i 
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kontrast till staden. Det vilda likväl som civilisation, alla blir de påverkade av 

Kusamas prickar som sprider sig. De urbana människorna befinner sig på vad jag 

tolkar som en nattklubb där de dansar och målar varandras kroppar och älskar. 

Fortfarande är det Kusama som styr händelseförloppet och alla ställer villigt upp på 

att låta henne måla dem. Hon är konstnären i civilisationen, men hennes ursprung är 

naturen och nu har hon kommit hela vägen till människorna med sina prickar. Men så 

ändrar de karaktär och prickarna blir mer och mer oformliga. Till slut är de bara färg, 

konstnärens ursprungsmaterial innan bild och figurer framträder. Råmaterialet för alla 

tavlor och särskilt prickarna. De kladdas runt och förlorar sin strukturerade karaktär. 

Det som var så ordnat och strukturerat har återgått till formen för cirkeln, precis som 

människorna i staden verkar återgå till spontanitet och frigjordhet genom musik, dans 

och sex. Är människorna som dansar och älskar i filmen omedvetna om prickar och 

färg som katten i början? Det är Kusama som är den aktiva huvudpersonen och filmen 

förs fram genom hennes förflyttning från natur till stad. Hon är konstnären som målar 

hela världen och som människorna i filmen har som jag bara att följa efter. En aspekt 

av filmen är nämligen att Kusamas hemlighet också stundtals kan få mig som 

betraktare att känna mig utlämnad, hon vägrar förklara eller tolka, det är upp till mig.  

Men för att göra det måste jag följa hennes minsta steg för det är ständigt hon, hennes 

egen person, som står i centrum. I filmens slut verkar hon försvinna själv, precis som 

prickarna kladdas ut.  

 

I Self Obliteration blandas det imaginära med realistiska tecken. Verklig handling och 

dröm blandas genom att bilderna fogas samman. För att Kusamas öga också är 

filmkamerans öga och det är genom henne vi också ser henne. 

Vi är alltså en del av Kusama själv, samtidigt som vi betraktar henne.  

 

 

4.1 Hur aktiveras betraktaren i Yayoi Kusamas film Self Obliteration? 

Narration, collage och montage ur ett ergodiskt perspektiv. 

 

Narrationen styrs genom collagen i filmens inledning och slut och fungerar som 
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påminnelser om en konstnärlig tradition samt filmens möjligheter. Men de påminner 

också om Kusama som målare och detta kan mycket väl vara stillbilder på tavlor, eller 

förstoringar av de celler som utgör allas våra kroppar. Då de också återkommer i 

filmens slutskede blir det också som en påminnelse om att filmen kan bestå av fantasi 

och ”verkliga” bilder. Konstverket känns genreöverskridande och visar på Kusamas 

breda konstnärskap, från performanceartist och skulptör till filmskapare och målare. 

De kan existera sida vid sida för att på så vis skapa ytterligare en dimension, ännu en 

illusion som tar form i mitt huvud.  

Bilderna gör mig nyfiken på cirkelformen och prickarna som figurer, jag associera till 

celler och mänskligt liv, någon typ av urform. Även jorden är runt och en cirkel tar 

aldrig slut. Men de sprider sig fort, inte bara som celler som delar sig utan också som 

en sjukdom, vars kännetecken finns på alla som ”drabbas” av Kusama.  

 

Collagen hindrar mig från att försjunka i filmen och bara acceptera allt jag ser, då får 

mig att stanna upp och försöka förstå vilka jag ställs inför. Samtidigt är estetiken 

genomarbetad och får filmen att kännas som en övertygelse kring just det meditativa i 

en upprepning. Collagen bryter till viss del narrationen, eller snarare illusionen genom 

att påminna mig om att det är en film jag ser, och att det är en film av Yayoi Kusama, 

som tidigare arbetat med collage och prickiga mönster.  

 

Alla bilder är skickligt sammanfogade, genom att prickar sprider sig. De är 

övergången som sammanfogar händelser, tidpunkter och bilder med varandra. När 

Kusama rullar ut tygstycket på vägen finns en enkelhet och någonting uppenbart i det 

som sker. Hon målar prickar på sig själv, på andra människor, på djur och i naturen. 

Eftersom det hela ses som en process, målet att sprida prickarna över hela världen, 

skapar det också en tydlig handling. Jag anser därför att det finns en ganska tydlig 

narration, ett tydligt linjärt berättande i filmen även om det bryts då och då. I slutet 

har till exempel all prickar helt och hållet försvunnit medan färgen är kvar. Rester och 

minnen av prickarna finns alltså, även om de faktiska cirklarna inte längre syns. Men 

de tar också nya former, en bild visar en människa liggande på ett golv täckt av runda 

lampor, formen av cirklar, fast nu inte ditmålad utan en reell dekor i rummet. 
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Jag tror att man skulle kunna börja titta på filmen i mitten eller i slutet och få ungefär 

samma uppfattning som om man ser den från början till slut.  Man skulle säkerligen 

ändå uppfatta prickarnas spridning som det centrala temat. Om jag som aktiv tittare 

vet vad jag söker efter kan jag välja att spola fram och tillbaka i filmen, hur skulle då 

min upplevelse bli? Jag provar och inser att nästan varje sekvens har sin egen 

narration och att filmen består av många självständiga fragment. Det är möjligt att 

själv välja ut en del av filmen och sedan betrakta just den, och enbart den. Det betyder 

inte att Self Obliteration saknar handling, tvärtom, filmens karaktärer främst Kusama 

själv, för hela tiden handling framåt genom att agera. Samtidigt kan delarna fungera 

själva. Detta är naturligtvis inget som går att varken bevisa eller motbevisa utan en 

referensgrupp på flera personer som får se filmen i olika tider. Jag tror också att ett 

antal stillbilder från filmen skulle kunna berätta ungefär detsamma. Detta innebär att 

man som betraktaren av filmen ändå kan vara med och bestämma utformandet av 

filmen genom att bestämma i vilken ordning man ska se den, när man ska börja och 

sluta. Men det är just det Aarseth invänder mot, att se är inte detsamma som att delta 

som en aktiv spelare. Alltså skulle man kunna argumentera för att de flesta 

videokonst- och filmverk har någorlunda hög ergodicitet så länge man bortser från 

konstnärens ursprungliga tankar om hur det skulle gå till. Däremot en väggmålning 

kan vara svår att inte uppleva i ett ögonkast. Men om man låter en kamera vara 

mellanhand, om man fotograferar valda delar och ser dem som fragment som setts 

samman tror jag att man kan börja tala om en viss ergodictet i även ett sådant verk. 

   

Vad som bröt både illusion och narration för min del var att jag var tvungen att se 

filmen uppdelad i tre olika stycken på youtube.com Det gjorde att det kändes som en 

film i tre delar, även om den inte alls är tänkt så. Första delen, som jag såg det, var 

alltså när hon är i naturen. Andra delen är staden och början på nattklubben medan 

sista delen är mest orgier och färg. Detta medförde att jag fick några sekunders paus 

mellan varje del och på så vis kom att minnas dem som just tre delar. 
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4.2 Har filmen Self Obliteration materialiserat idéer om den delaktiga betraktaren i 

sin struktur? 

 

Varseblivningen (en upplevelse och ett sammanhang)49 är hur bilder i filmen får mig 

som betraktare att med min tidigare erfarenhet fylla eventuella tomrum i det som 

faktiskt visas för att på så vis kunna skapa sig en helhetsbild. Kring varje bild jag ser 

startar mina tankar på annat och jag försöker skapa en slags förståelse kring det jag 

ser framför mig, eftersom vi alltid tenderar att just försöka förstå det vi ser. 

Varseblivning handlar om att skapa sig en uppfattning och mening i det man ser. När 

jag betraktar Self Obliteration är jag dock på förhand inställd på att inte förstå, snarare 

följa med genom handlingen. Om jag medger att jag följer med, att jag låter mig ledas 

kan det också ses som en slags förståelse. För att acceptera det man ser måste man 

nog förstå en aning, om det sedan bara innebär att man förstår att man inte förstår. Jag 

vet redan att det är en film som bygger på suggestion och fantasi och inte logiskt 

berättande i första hand, med denna förhandsinformation är det som om strävandet 

efter att söka efter helhetens mening bleknar något, även om detta sker väldigt 

medvetet. Kanske är det därför jag så snabbt tycker mig se blodceller i 

inledningsscenen, jag tror att människorna i slutet ägnar sig åt någon sexuell aktivitet 

eftersom de är tätt omslingrade och nakna. Om inte bilderna i Self Obliteration 

verkligen ifrågasätter det invanda och normbaserade vet jag inte, men jag vet att 

filmen kräver en särskild uppmärksamhet samtidigt som jag på ett bekvämt sätt bara 

låter mig dras med, in i Kusamas prickiga värld. Bilderna bygger på igenkännande, 

men det jag känner igen är det jag ser, djur och människor och natur och städer, 

däremot fungerar prickarna på något sätt alienerande. Jag är inte van att se dessa 

objekt försedda med färgglada prickar och plötsligt är de det. Detta ger mig känslan 

av att vara i en värld jag känner igen, men också att denna värld nu tillhör Kusama. 

Hon får alltså världen att framstå som främmande då hon satt sitt signum på den. En 

värld översållad av prickar får mig att titta en gång till, att bli medveten om tingen 

bakom prickarna. Att se dem på nytt.  

 

                                                        
49 Sonesson, s. 171  
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För att skapa montage hämtar konstnären sina citat och referenser från en slags 

kulturens databas, därför är delarna inte nya i sig, utan gammal media i ny form. Det 

handlar om att erkänna fantasins värde, och Kusamas film är ett bra exempel på det. 

Hon hämtar sina bilder från fantasins tidigare erfarenheter, hon blandar collage och 

visioner till någonting nytt. Kanske är hennes film i sig inget renodlat verk, men den 

bygger på bilder som sammanfogas till någonting nytt, grundidén med film.  

 

Filmens cirkulationsart har bara ökat och ökat, från att från början varit något man 

endast kunde se på biograf, kan man nu låna, hyra ladda hem en film till den egna 

datorn eller se genom TV.  På vilket sätt skiljer sig den offentliga filmvisningen från 

det man själv tar det av på youtube.com eller laddar ned verket själv? Att själv kunna 

bestämma tillfälle för visning men också även takten och om man vill se om en 

sekvens, eller pausa. Man kan alltså själv starta, pausa och stoppa filmen, jag kan resa 

mig och jag kan titta bort eller frysa en bild som jag vill titta länge på. Jag kan välja 

att se filmen med eller utan ljud. Dessa aspekter är mycket viktiga då jag ska 

undersöka min egen delaktig i betraktandet. Faktum är att just de materiella 

omständigheterna är vad som påverkar mest. Om jag hade sett filmen i ett offentligt 

sammanhang, på en konsthall i mörker bland andra människor hade naturligtvis 

erfarenheten skilt sig ganska mycket från det som nu händer mig.  Det är alltså 

filmens materialitet som i första hand gör mig till medskapare av verket och inte 

filmens innehåll. 

 

5. Slutsats  

 

En film är till sin natur redan färdig om man jämför med t ex en hemsida, där all 

information finns lagrad bredvid varandra, i väntan på att den som navigerar sig fram 

där hittar rätt (eller åtminstone något annat som väcker intresse).  På så vis är ny 

media med internet som tydligt exempel mer interaktivt, betraktaren/användaren är 

medskapare till verket och det finns således ingen definitiv, slutgiltig version. På 

samma sätt måste det vara med teorier. Filmen som konstform är ny i sin natur om 

man jämför med måleriet, men gammal om man jämför med datorspel. Därför anser 
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jag att det är viktigt att hela tiden omvärdera den konst som vi känner till den idag, 

genom att låta den samspela med nyskapade teorier.   

 

Verket i sig har alltså inte hög ergodicitet, men jag som betraktare kan vara med och 

utforma hur mötet mellan mig och filmen ska ske. Jag tror också att ett mer ergodiskt 

inriktat perspektiv kan applicera på all form av konst och text om man vill ta reda på 

hur betraktaren erbjuds medverka i det (redan?) skapade. En film är fysiskt sätt redan 

färdig, men som betraktare kan man välja hur, när och på vilket sätt man ska se 

filmen. Därför bör man analysera filmens materialitet och sammanhanget i vilket den 

visas, samt utforska filmens cirkulationsart som ständigt ökar.  

 

Lev Manovich jämför gamla medier med nya, i ett försök att skapa klarhet och 

förståelse för de nya, det är pedagogiskt och enkelt att leta efter likheter. Likheter och 

igenkännande är de enklaste argumenten för medhåll, titta! Så här har vi alltid gjort! 

Medan Aarseth använder en mer utmanande retorik, titta så här har vi aldrig gjort! 

Det är nytt! Jag kommer inte utropa antingen det ena eller det andra, utan lugnt 

konstatera att kan tolkas som om Kusama bjuder in till delaktighet i och med 

varseblivningen av subjektets förintande. Genom en meny där man väljer fragment 

och information från andra tider och platser skapar man sin egen information, eller ett 

nytt konstverk av det befintliga. En databas, en paradigmatisk relation där allt 

existerar samtidigt, fram tills att betraktaren gör sitt val. Så har man alltid gjort även 

om lånen såg annorlunda ut i en tid med annan teknik. Då var informationen mer 

narrativ och syntagmatiskt, det existerar inte samtidigt utan efter varandra i en 

specifik ordningsföljd som skaparen av verket bestämt.  

En text kan läsas på olika sätt eftersom man tänker sig att texten i sig inte är ett 

avslutat verk. Den består av referenser till tidigare litteratur, teorier, utsagor och så 

vidare. Helt enkelt det som utgör vårt medvetande, personligt eller gemensamt med 

andra. På samma sätt borde man kunna tänka kring bilder och särskilt rörliga bilder. 

Inga konstverk är färdiga på ett andligt plan, alltid finns nya betraktare och andra 

tolkningar att lägga till. Vad jag kommer fram till i denna uppsats är att delaktighet är 

relevant ur både en fysisk (hur verket är utformat) och ur en andlig (hur verket tas 
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emot) aspekt. Däremot skiljer analysen sig åt och vad det gäller det andliga 

perspektivet, som framförallt intresserar mig, kan man snabbt konstatera att det är 

relativt obeprövat. När dataspelsteoretiker och litteraturvetare har använt sig av 

ergodicitetsbegreppet har de framförallt sett till de tekniska förutsättningarna och 

inom vilka sfärer texten/spelet existerar. Det är även vad jag försöker göra när jag 

analyserar kontexten för filmvisningen och huruvida man tittar på en dvd-skiva eller 

youtube.com Jag vill däremot att uppsatsen ska medföra nya perspektiv på rådande 

teorier om betraktarens delaktighet och viljan att se film som konstform i nytt ljus.  

 

Yayoi Kusamas prickar har utan tvekan en egen betydelse, de är ett kännetecken för 

hela hennes konstnärskap, och ett fysiskt bevis på hennes idéer om infinity 

(oändligheten) och jagets förintande. Som betraktare kan man se prickar och genast 

härleda denna enkla form till Yayoi Kusama. Mönstret är ett bevis på att hon varit där, 

ett signum för hennes konst samtidigt som de är hennes konst. Handlingen; att måla, 

smycka med detaljer tills helheten förintas och blir till ett hav av prickar. Ett stort hav 

av prickar kan inte existera, det blir en enda stor prick. På samma sätt tycks hon mena, 

det kan verka som om hästen, grodan, staden och människorna i Self Obliteration är 

enskilda varelser och objekt, men vi hör alla samman, vi består av samma stoff. 

Genom att sprida prickar och göra världen till en enda stor prickansamling framstår 

likheterna och sambandet mellan olika företeelser.  

 

En film som gör betraktaren uppmärksam på när det linjära berättandet omformuleras 

kan sägas aspirera på att och skapa en större mental delaktighet för den som ser på. 

Eftersom medvetenhet är ett första steg mot delaktighet. Jag som åskådare försjunker i 

ett lugn som musiken och upprepningen i bilderna medför i Self Obliteration. 

Samtidigt är det kanske också just det sinnestillståndet som kan få mig att söka, inåt, 

mot mig själv. Fokus skiftar, man glider iväg, jag är djupt närvarande men ändå inte 

där. Lev Manovich menar precis som Dziga Vertov att filmen kan överkomma den 

grundläggande indexikala naturen genom montage (tekniken att kombinera olika 

bilder), och genom att presentera avbilder som inte existerar i verkligheten, så som vi 

känner den. Just detta får mig som betraktare av Self Obliteration att acceptera att 
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prickarna byter färg och form, vi har redan accepterat att de är prickar – och att det är 

Yayoi Kusamas prickar.  

På så vis sammanförs eller krockar olika världar semantiskt, istället för att forma en 

ny helhetsbild. Ny mening skapas utan att bilderna gör avkall på det de står för. 

Collagetekniken syftar till om att sammanföra uppenbara motsägelser. Medan Lev 

Manovich ser avantgardemontaget och collaget materialiserat i dagens datorer vill jag 

återigen se hur de används i filmens medium. Precis som en datorskärmsbild inte är 

en underlägsen form av representation av verkligheten, utan en realistisk 

representation av en annan verklighet. Kusamas Self Obliteration förkroppsligar på ett 

sätt många av de teorier som kom att ligga bakom mycket interaktiv media. Kusamas 

film föregriper ny media genom att förkroppsliga idéer om deltagande, samtidigt som 

det vilar på föreställningar om naturen, illusionen och jagets utplåning till förmån för 

universum. Jag vill kalla detta för en analog föreställning om delaktighet medan 

filmen kan sägas vara en digital version. (Kusama själv filmade naturligtvis med 

filmkamera men den version jag har sett är i digitalt format på internet).  

Jag upplever Kusama som mer känslomässig än teoretisk i filmens utförande och 

tilltal, men ändå kan hennes verk ses som ett slags exempel på ett deltagande; genom 

att inte formulera och agera ensam utan bjuda in betraktaren till att också uppgå i 

universum blir vi delaktiga på mer liknande sätt. Kusama skapar illusion av att uppgå 

i ett filmiskt verk som starkt bygger på principerna för bildmanipulation; eller hur 

man skapar en rörelse av fasta stilla bilder. En rörelse som upprepar sig själv för att 

bli meditativ, som får betraktaren att uppgå i verket. Man blir ett med Self 

Obliteration, och det är att försvinna, att förinta sitt jag för en annan sfär. 

Immersionen är påtaglig samtidigt som vissa effekter verkar förfrämligande, mannen 

som filmar kameran och prickarna över staden. Men dessa två i samarbete ger ett 

högst starkt intryck som gör filmen mer än film, den blir levande. Inte bara en 

representation utan något mer.   

 

6. Sammanfattning 

 

Den media som tidigare existerade i analog form är nu istället i dialog form även om 
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innehållet är ungefär detsamma. Detta är en viktig slutsats att dra innan man börjar 

utforska nya former för lagrande av information och berättande. Snarare är det just 

det, hur man berättar som eventuellt skiljer sig. I en tid när informationen oftast 

överskrider narrationen i kvantitet måste man som betraktare lätt kunna navigera sig 

fram till den bäst lämpade informationen, alltså den man själv söker.  

 

Tekniken förändras men människans behov av att skapa fantasier och illusioner 

består. Self Obliteration bygger på fragment från olika delar av hennes konstnärsbana 

och sammanhanget i vilket jag ser den öppnar upp för en intressant diskussion. Att 

filmen som medium kom att bli ett av de tydligaste exemplen på den nya tekniken är 

enkelt att se, och därefter blev datorn var västerländsk människas egendom, och 

plötsligt ser man tydligare manifestationer av de visioner som filmen och annan konst 

hela tiden bar på. 

 

Kusama har arbetat med många olika material men särskilt i en tid som inte var 

upptagen med datorer och dvd-skivor. Ändå kan man se hennes verk i ljuset av de 

teorier och tekniker som är rådande idag. Vi ger ny, eller annan mening till det som 

redan finns. Men det är också viktigt att våga se det som skiljer olika tiders tekniker 

och konstarter åt, annars tror jag att man riskerar någon slags idédeterminism, att det 

finns en allenarådande strävan som gällt från början till nu och framåt. Vad som är 

intressant med Self Obliteration är ändå hur den genom sin struktur syftar till en 

delaktig betraktare. Med 1960-talets teknik talar Kusama sin tids språk samtidigt som 

hon blickar framåt och använder nya idéer på äldre tekniker. Vad denna uppsats 

slutligen kommer fram till är vikten av att våga sammanföra till synes olika idéer och 

perspektiv med oväntade teorier och konstverk. Kanske finns ingen slutsats att dra, 

varken ut ett konsthistoriskt eller för den delen ergodiskt perspektiv men det är viktigt 

att varje tid tar fram om och omprövar äldre konstverk. För att ge dem nytt liv, och för 

att vidga de rådande teoriernas giltighet. Det ergodiska perspektivet syftar till att mäta 

betraktarens delaktighet i ett verk och det måste vara en av de bästa måttstockarna för 

all form konst, vare sig man vill kalla den interaktiv eller inte. 
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Ergodicitet mäter inte själva verken utan snarare betraktarens funktion för handling, 

min funktion i filmen är lika med noll på ett materiellt plan. Filmen är inspelad och 

klar sen flera decennier tillbaka, men det finns likväl val jag kan göra, som griper in 

och omformar det redan gjorda. Vad det gäller filmens materialitet så kan jag som 

betraktare bestämma hur mycket, när och hur jag vill se filmen om jag ser den hemma 

på min egen dator. Aarseth skulle säkert jämföra det med att som läsare riva ut sidor i 

Brott och Straff och på så vis skapa sin egen version. Han anser helt enkelt att det inte 

är så man bör hantera dessa teorier, så länge betraktaren inte är med på plan, så kan 

man inte tala om delaktighet. Jag håller med men tycker att det är värt att analysera 

vad som händer när man som betraktare råder över formen för betraktandet. När det är 

jag själv som trycker på stopp, play och paus, eller bestämmer hur många gånger jag 

ska se en särskild sekvens, eller till och med hoppar över en del, ja då är jag 

sannerligen med och utformar upplevelsen av verket. Men frågan är om man kan kalla 

det delaktighet? Om konstnärens avsikt syftade till delaktighet eller inte? Och hur 

viktigt det egentligen är? Det är en delaktighet som är svår att mäta och jämföra 

eftersom den är högst subjektiv och ligger helt i betraktarens händer. 
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Bildförteckning 

 

Samtliga bilder kommer från filmen Self Obliteration (1967) av Yayoi Kusama. 

Bilderna är tagna från den versionen som finna upplagd på youtube.com  

2008-2010. 

 


