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Inledning
Om betraktandet av konst är en aktiv handling och ett möte med ett konstverk, så är all konst
interaktiv. Men termen interaktivitet i relation till konst, det vill säga interaktiv konst, har allt
sedan det historiska avantgardets deltagarorienterade experiment haft en mera specifik
betydelse, där den betecknar de konstnärliga metoder som syftar till att på olika sätt och av
olika anledningar söka inkludera betraktaren i konstverket och ofta också sudda ut gränserna
för konstverket som objekt.1 Som konsthistorikern Katja Kwastek påpekar så är interaktivitet
ett ord under utveckling, vilket trots dess frekventa förekomst gör det flyktigt och
svårdefinierat.2 I en samtid präglad av interaktiva medier och deltagarkultur tas interaktivitet,
eller en strävan mot den, ofta förgiven. 3 Trots att interaktiv konst sedan 1990-talet har utgjort
ett slags genrebeteckning för framför allt datorkontrollerad konst, är det oklart hur
interaktiviteten fungerar i relation till konstnärligt innehåll – eller som konstnärligt innehåll.
Vilka kvaliteter har den, vilka är dess villkor och vad kan den bidra med?
Genom att konsultera teoribildning kring interaktivitet och publikdeltagande i konst samt
studera konstverk som tycks uppvisa en särskilt tydlig gest mot interaktivitet, har jag i den
här studien velat närma mig en utvidgad förståelse för interaktivitetsproblematiken. Härnäst
presenteras studiens syfte, metod och material. Därefter följer en teoribeskrivning där två
problemställningar inom det beskrivna området introduceras.

Syfte
Syftet med studien är att problematisera begreppet interaktivitet i relation till konst. Utifrån
tre verkanalyser diskuteras interaktivitetens villkor och kvaliteter samt vilka konstnärliga
resultat den rimligtvis kan förväntas ge upphov till. Syftet är förenat med antagandet att konst
till sin natur är interaktiv, medan viss konst på ett medvetet, och mer eller mindre manifest

1

I själva verket började uttrycket interaktiv konst användas först senare. Dock kommer uttrycket i denna studie
användas på ett medvetet anakronistiskt sätt. Se Katja Kwastek, ”Interactivity – A Word in Process”, Sommerer,
Jain och Mignonneau (red.), The Art and Science of Interface and Interaction Design, vol. 1, Berlin: Springer,
2008, s. 18-19
2
Kwastek, 2008, s. 15
3
Ett exempel på användningen av termen som en genrebeteckning är att det vid Manchester Metropolitan
University i Storbritannien sedan 1993 ges ett praktiskt inriktat kandidatprogram med titeln Interactive Arts.
<http://www.artdes.mmu.ac.uk/interactivearts/>, 2013-09-08.
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sätt, gör bruk av interaktiviteten. Det är detta medvetna bruk, dess förutsättningar,
begränsningar och möjligheter som står i uppsatsens centrum.4

Metod
Valet att förankra undersökningen i verkanalys i kombination med den teoribildning som
behandlar interaktiv och deltagarorienterad konst, har gjorts delvis med avsikt att navigera
runt estetikens och receptionsestetiken vatten, men i huvudsak för att en sådan förankring
framstått som ett fruktsamt sätt att låta teori och empiri berika varandra.5
Då jag har förstahandsupplevelser av två (Symphony of a Missing Room och Resolutionary
Bodies) av de totalt tre verken som ska analyseras utgår analyserna av dessa två från mina
subjektiva upplevelser. För att undvika ett alltför utpräglat jag-perspektiv, och för att förbli
språkligt konsekvent, har jag emellertid valt att skriva samtliga verkanalyser i tredje person
utifrån rollen ”betraktaren”, ”publikmedlemmen” eller ”deltagaren”. I analyserna av de två
verken som jag själv har sett, har jag genomgående försökt balansera de egna tolkningarna
med att försöka ”utröna och använda den betraktarfunktion som är inskriven i verket självt”.6
För analysen av det verk som jag saknar förstahandsupplevelser av (Knitting House), har min
analysmetod istället präglats av konsthistorikern Grant Kesters beskrivning av den kategori
av interaktiv konst som karaktäriseras av samtal och utbyten, vilken detta verk får anses
tillhöra. Kester menar att samtalet i konst av detta slag är en väsentlig del av konstverkets
helhet, varför han väljer att referera till denna kategori med termen dialogisk konst

4

Att konst till sin natur utgörs av interaktiva fenomen noterades av Marcel Duchamp i ”The Creative Act”
1957: ”The creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the
external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the
creative act.”
<http://radicalart.info/things/readymade/duchamp/text.html>, 2013-11-29
5
Förutom estetikens diskussioner om verk, mottagare och tolkningsakter som i viss mån är parallella med mitt
ämne, så finns på konstvetenskapens område Wolgfang Kemps ”receptionsestetik” som tangerar en problematik
som i mångt och mycket liknar min. En avgörande skillnad är dock att Kemp behandlar figurativ bildkonst,
medan mitt intresse ligger på konst vars rumsliga och tidsliga dimensioner är mer centrala än vad Kemps metod
förmår att täcka in. Se Wolfgang Kemp, ”The Work of Art and Its Beholder. The Methodology of the Aesthetic
of Reception”, The Subjects of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspectives, Cambridge:
Cambridge University Press, 1998, s. 180-196
6
Citat ur Margaretha Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst, Stockholm:
Atlantis, 2007, s. 251
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(dialogical art). 7 Han betraktar sociala konstprojekt som komplexa sammansättningar av
effekter som verkar på olika sätt vid olika tidpunkter i det för verkets centrala samtal. Därför
föreslår han att både värderingen och analysen av dessa projekt bör fokuseras på de
situationer, inom det givna verket, där diskursiv interaktion uppstår, hur det dialogiska
utbytet fortgår samt vilka tekniker som används för att främja den.8
Mitt analysobjekt i fråga är visserligen inget renodlat dialogiskt verk. Kester menar dock att
hans undersökningsmetod av dialogiska praktiker är relevant inte bara för konst som består
av rena samtal, utan också för projekt såsom exempelvis kollektiv produktion av visuella
konstverk (hans exempel på detta gäller kollektiva muralmåleriprojekt) där samtalet är en
avgörande aspekt av helheten.9 Jag har därför betraktat det som lämpligt att ha detta förslag
som utgångspunkt för att analysera det aktuella verket. Avsaknaden av
förstahandsupplevelser av verket är dock fortfarande ett faktum som jag försökt kompensera
för genom att ta del av artiklar och texter om verket, hålla mailkontakt med en av
konstnärerna, samt konsultera den mycket användbara källan som utgörs av Katarina Wikars
radioprogram ”Att sticka en trerummare i Husby”, i vilken verkets tillblivelseprocess
porträtteras.10
I verkanalyserna görs flera jämförelser och paralleller mellan analysobjekten, men då
komparationen inte är undersökningens centrala medel eller mål, så vore det missvisande att
referera till undersökningsmetoden som komparativ. Verkanalyserna tjänar som utgångspunkt
såväl som referenspunkt för utvidgade diskussioner om interaktivitetsproblematiken.
Analyserna drivs av hypotesen att interaktiva gester i interaktiva verk behöver besvaras av
betraktaren för att aktualiseras och att denna (aktualiserade) interaktivitet kan få andra
verkningar än de förutsatta. En annan hypotes som varit drivande är att en analys av
interaktiviteten i relation till konstnärligt innehåll inte låter sig göras utifrån en
informationsteknologisk förståelse av interaktivitet.

7

Kester, Grant, Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art, Berkeley: University of
California Press, 2004, s. 8
8
Kester, 2004, s. 189
9
Kester, 2004, s. 173
10
“Att sticka en trerummare i Husby”, program av Katarina Wikars för K1 Kulturradion, Sveriges Radio P1,
2010-12-01
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Material
Samtliga av de verk som har analyserats har producerats och visats i Sverige under perioden
2009-2013; de kan påstås vara performancebaserade med en tydlig interaktiv inriktning;
däremot skiljer de sig åt i fråga om utförande, metod och sammanhang. Verken är alltså (i
den ordning de behandlas i studien): Symphony of a Missing Room (2009) av Lundahl &
Seitl, Knitting House (2010) av Elin Strand Ruin och Annika Enquist och Resolutionary
Bodies (2013) av Sebastian Lingserius och Emin Durak.
Urvalet har begränsats till tre verk för att fyra verk vore för många att rymma inom studiens
omfång medan endast två skulle ha riskerat att resultera i en oavsiktligt komparativ
undersökning. Faktorerna som har styrt urvalet har varit att analysobjekten bör vara relativt
sentida och med varandra samtida verk som jag med fördel har förstahandsupplevelser av.
Jag har också haft en önskan om att dessa verk ska vara performancebaserade. Detta
kriterium, som ursprungligen motiverades av ett personligt intresse för performancekonst, har
under studiens gång visat sig vara berikande. Det har nämligen skapat ett alternativ åt den
inriktning mot datorkontrollerad interaktivitet som varit (och är) dominerande inom
diskussioner av interaktiv konst, för att istället fokusera mer (men inte uteslutande) på
mellanmänsklig interaktion.11
I verkanalyserna nedan kommer det att framkomma att studiens tre analysobjekt uppvisar en
varsin grundläggande interaktivitetsmetod. Dessa metoder känns igen från tidigare
performancebaserad, deltagarorienterad eller interaktiv konst. Knitting House är utformat
som ett socialt projekt med betoning på dialog, samarbete och process. Symphony of a
Missing Rooms utformning känns igen från immersiv interaktivitet samt konst av det slag
som aktualiseras först vid betraktarens upplevelse av den. Konsthistorikern Anna Dezeuze
kallar sådan konst för do-it-yourself artwork (t.ex. Lygia Clarks neokonkretistiska konst
bestående av föremål som betraktaren uppmanas att hantera).12,13 Och slutligen,
11

Kwastek noterar att uttrycket interaktiv konst i praktiken har en stark koppling till datorkontrollerad konst, se
Kwastek, 2008, s. 19
12
Anna Dezeuze, ”An introduction to the ”do-it-yourself” artwork”, Anna Dezeuze (red.), The 'do-it-yourself'
artwork: participation from Fluxus to new media, Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010), s. 3-4
13
Idag exponeras en del av Clarks konst i form av performance eller ställs ut som konstföremål som ej får
vidröras. Den berövas således på sin mest centrala egenskap som är att den aktualiseras endast vid betraktarens
hantering av den. Se Dezeuze, 2012, s. 3-4 och Oscar Svanelid, Gummidjur och kosmisk kola - tolkningar av
Lygia Clarks och Hélio Oiticicas konstverk på brasilianska institutioner, mag.uppsats, Huddinge: Institutionen
för kultur och kommunikation vid Södertörns högskola, ht 2013
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Resolutionary Bodies är en tvådelad föreställning inramad i s.k. relationell estetik, som är en
deltagarorienterad konstnärlig metod som presenteras närmare längre fram.14 Bland dessa tre
verk går det att göra en grov uppdelning mellan å ena sidan den interaktivitet som äger rum i
den enskilda betraktarens möte med verket (Symphony of a Missing Room) och å andra sidan
den interaktivitet som äger rum i sociala, dialogiska verk (Knitting House) respektive
relationella verk (Resolutionary Bodies). I den förra hamnar gruppens betydelse åtminstone
tillsynes i skuggan av den enskilda betraktarens interaktion med verket, medan det i de två
senare finns en uttalad strävan efter att fokusera på människors samtal eller samvaro.

Teori och forskningssammanhang
Jag har utgått från befintlig teoribildning kring det ”moln” av begrepp som kretsar kring
interaktivitet och publikdeltagande. Den interaktiva och deltagarorienterade konstens
teoretiska fält och dess motsvarighet inom konstnärlig praktik har alltid varit nära
sammanflätade. Allt eftersom idéerna prövats och reviderats har en rad historiografiska
undersökningar och antologier dykt upp. Bland antologierna kan nämnas Taking Matters Into
Common Hands (2005), redigerad av Billing, Lind och Nilsson; Participation: Documents of
Contemporary Art (2006), redigerad av Claire Bishop; och The ’do-it-yourself’ artwork:
Participation from Fluxus to new media (2010) redigerad av Anna Dezeuze. Antologier har
en förmåga att sammanfatta diskurser – ur deras urval och kontextualiserande av
”nyckeltexter” utformas på gott och ont ett teoretiskt fält. Min teoretiska bas sammanfaller
huvudsakligen med en tveeggad problemställning från detta forskningssammanhang och kan
uttryckas i två punkter:
•

Verkets öppenhet och dess konstnärliga styrning

•

Aktivering av betraktaren genom interaktivitet

Dessa punkter ska nu presenteras. Därefter redogörs för en teoretisk ansats till interaktivitet i
relation till informationsteknologi såväl som till konst. Den förra har i studien kommit till
viss användning men har främst problematiserats och utvecklats.

14

Relationell estetik teoretiserades ursprungligen i Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon: Presses du
réel, 2002
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Verkets öppenhet
Idén om det öppna konstverket utvecklades i olika sammanhang från och med slutet av 1950talet,15 och nådde stor spridning i och med semiotikern Umberto Ecos text ”The Poetics of the
Open Work”, (1959).16 Eco beskriver det öppna konstverket som icke-determinerat, skilt från
strukturella konventioner att hänga upp en singulär tolkning på och därmed kontingent, öppet
för multipla tolkningar. Konsekvensen av att öppenheten för tolkningar uppmärksammades
var att betraktarens/uttolkarens position inom konsten centraliserades, vilket i sin tur kom att
påverka det tidiga 1960-talets interaktiva konst. Anna Dezeuze skisserar en utveckling mot en
ökad öppenhet i konstverk. Den sträcker sig från konkretisternas/Fluxus verk, som ofta
framfördes av en konstnär och var öppna för betraktarens tolkningar - via förkomponerade
verk (s.k. scores) som uttolkas fritt av vem som helst men som lika väl kunde ha existerat
uttolkarens katalys förutan - till de neokonkretistiska konstverk vars aktualiserande är
beroende av betraktarens perception och fantasi.17 Ett konstverks öppenhet är alltså
förknippat med betraktarens inflytande över dess tolkning, process eller utfall, vilket i sin tur
är relaterat till ”interaktivitet” i meningen: en egenskap som möjliggör för betraktaren att
märkbart påverka verket.
I min studie uppmärksammas förhållandet som föreligger mellan konstverkets öppenhet (eller
betraktarens handlingsutrymme) och olika former av konstnärlig styrning. Jag håller med
konsthistorikern Katja Kwastek då hon mycket klarsynt poängterar att användningen av
interaktivitet i konst tenderar att föregås av estetiska intressen för att utforska och exponera
olika interaktiva metoders/mediers egenskaper och att interaktivitetens syfte därmed inte
nödvändigtvis är att skapa den högsta nivån av interaktivitet, vilken enligt konstprofessorn
Beryl Graham föreligger i ett verkligt samtal.18
Aktiv/passiv
Inom de konstteoretiska inriktningar som uppmanar till användning av interaktivitet eller
publikinvolvering är marxistiska och postmarxistiska tanketraditioner dominerande. I

15

Dezeuze Anna, ”’Open work’, ’do-it-yourself’ artwork and bricolage”, Anna Dezeuze, (red.), The 'do-ityourself' artwork: participation from Fluxus to new media, Manchester: Manchester University Press, 2012
(2010), s. 49
16
Umberto Eco, ”The Poetics of the Open Work”, Cox och Warner (red.), Audio Culture: Readings in Modern
Music, New York: Continuum, 2004, s. 167-175
17
Dezeuze, 2012, s. 47-68
18
Kwastek, 2008, s. 20-21
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enlighet med denna teoribildning blir interaktivitetens syfte dels att upphäva fetischiseringen
av konstobjektet och den ”vita kuben” som dess givna hemvist och dels att befria samhället
från kapitalismens ”spektakel” genom att aktivera individen och involvera henne i en
intensifierad konstupplevelse. Genom kollektiv produktion och reception motverkas så
konstens orientering mot individen och riktas istället mot kollektivet.
Två grupper av teoretiker och praktiker som i litteraturen ofta kopplas samman med tanken
om aktivering av en passiv publik är situationisterna Situationist International (1957-1972)
och Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) (1960-1968).19 Situationisterna sökte
metoder för att skapa distans till och frigöra sig från det kapitalistiska samhället och den
rationalistiska stadsbyggnadens mönster med metoder. Dessa metoder bar likheter med dem
som utformats av det historiska avantgardet, Dada och surrealismen. Det fanns hos
situationisterna en ovilja att benämna sin verksamhet som konst, då konst ansågs påkalla en
kontemplation som förmår individen att ge upp sin egen aktivitet och passiviseras.
Situationisternas praktik syftade istället till att aktivera individen och upphäva hennes
alienerade tillstånd.20
GRAV:s praktik bjöd in allmänheten till kinetiska lekfulla installationer på offentliga platser.
Konsthistorikern Claire Bishop menar att dessa experiment, som i och för sig utmanade den
borgerliga föreställningen om konstobjektets autonomi och publikens passivitet, dock inte
nådde längre än till att skapa en manifest interaktivitet mellan konstverk och publik. Vidare
hävdar hon att både situationisterna och senare även Joël Stein som ingått i GRAV, påpekat
att aktivering av offentligheten genom lekfulla kinetiska konstverk riskerar att stanna vid en
form av underhållning och även manipulera publiken att interagera med de ändamålsenliga
verken på ”rätt” sätt. Genom denna analys sätter Bishop fingret på ett problem som hon anser
omger interaktivitet som konstnärlig metod, det vill säga svårigheten att på ett mera
djupgående och ärligt sätt inkludera publiken.21 Inom ramen för min studie är det dock än
mer intressant att betrakta GRAV:s verksamhet som en metod för att försöka få till stånd
betraktarens reflektion över sina fysiska vanemässiga beteenden, genom att exempelvis öka

19

Se t.ex. Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London: Verso,
2012, s. 77-104 eller Dezeuze, 2012, s. 1-19
20
Bishop, 2012, s. 83
21
Bishop, 2012, s. 89-93
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medvetenheten om gravitationens effekt på vardagliga kroppsrörelse.22 Denna förståelse av
interaktivitet har en öppning mot en analys som kommer visa sig vara viktig för min studie;
nämligen en analys som inte i första hand fokuserar på engagerandet av betraktaren i
konstverket, utan snarare på hur konstverket får henne att reflektera. Det bör understrykas att
denna analys i viss mån bygger på föreställningen om att betraktaren över huvud taget
behöver aktiveras, vilket är en föreställning som den av Bishop ofta refererade filosofen
Jacques Rancière kritiserar. För honom framstår alla försök att aktivera betraktaren som
oförenliga med antagandet att betraktandet i sig är en aktiv handling som alla betraktare är
fullt kapabla till.23 Rancières resonemang beskrivs närmare längre fram, där det också
utmanas.
Interaktivitetsbegreppet i förhållande till informationsteknologin
Interaktivitet är en term som används flitigt i relation till konst men sällan utreds. På grund av
en intuitiv förståelse för begreppet kan det användas cirkulärt för att tala om vissa fenomen
som vi känner igen som just interaktiva. För att studera fenomenen på ett noggrant sätt
behövs dock en begreppsutredning, dels för att reda ut termens allmänna betydelse och dels
för att klargöra dess betydelsemöjligheter inom ramen för denna studie. I dagligt tal tycks
interaktivitet allt oftare referera till funktioner i de digitala medier som ligger till grund för
samtidens deltagarkultur.24 Medan fokus för min studie ligger på social interaktivitet, snarare
än teknologisk sådan, så har interaktivitetsbegreppen inom media- och
kommunikationsvetenskap ibland varit överförbara i kraft av sin förmåga att identifiera
centrala mönster för interaktion i sig. Problemet med tillämpningen av dessa har snarare varit
att de kommer till korta i redogörelsen för interaktivitet i relation till konst.
Jens F. Jensen, som är professor i interaktiva medier, diskuterar i sin bok Multimedier,
hypermedier, interaktive medier interaktivitetsbegreppet samt gör ett eget definitionsförsök.25
För det första gör han en distinktion mellan de delvis synonyma begreppen interaktion och
22

För en text om GRAV utifrån detta perspektiv se Arnauld Pierre, ”Instability: the visual/bodily perception of
space in kinetic environments”, Anna Dezeuze, (red.), The 'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus to
new media, Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010), s. 92-112
23
Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, London: Verso, 2009, s. 1-23
24
Henry Jenkins skriver om deltagarkulturen och förskjutningarna den skapat mellan avsändar- och
mottagarpositionerna. Henry Jenkins, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, 2. uppl.,
Göterborg: Daidalos, 2012 (2008)
25
Jens Jensen (red.), Multimedier, hypermedier, interaktive medier, Aalborg: Aalborg universitetsforlag, 1999,
s. 200-234
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interaktivitet genom att tillskriva den förra till interpersonell kommunikation i sin egen rätt
och den senare, som han fokuserar på, till kommunikation med- eller via olika slags
informationsteknologi. Därpå behandlas tre befintliga interaktivitetsbegrepp: Den
sociologiska (interaktion); det kommunikationsvetenskapliga där interaktivitet antingen
betecknar tolkningen av text, d.v.s. det som äger rum mellan en text och dess uttolkare eller,
liksom inom sociologin, det mellanmänskliga utbytet; och den informationsvetenskapliga
som berör människa-maskin-interaktion såsom t.ex. användargränssnitt. Jensen presenterar
också Bordewijk & Kaams modell över fyra kommunikationsmönster, nämligen:
transmission (envägskommunikations, t.ex. TV och radio), konsultation (användaren beställer
och tar emot efterfrågad information från ett system), registrering (ett system registrerar
användarens beteende för att bemöta dennes behov genom adaption, t.ex. intelligenta system)
och konversation (användaren kan ändra befintligt material eller addera sitt eget till
systemet). Dessa fyra mönster utgår från vem som producerar och äger innehållet (i fallen
transmission och konsultation är det avsändaren och i registrering och konversation är det
användaren) samt vem som kontrollerar distributionen av innehållet (i fallen transmission och
registrering är det avsändaren och i fallet konsultation och konversation användaren). Det är
utifrån dessa kommunikationsmönster som Jensen skapar en tredimensionell definition av
interaktivitet där de sinsemellan beroende dimensionerna är transmission/konsultation,
registrering samt konversation. Hans definition innefattar således tre parametrar: en
avsändare med ett meningsfullt innehåll, en registrering av och anpassning efter mottagarens
önskemål och en möjlighet för mottagaren att tillfoga eget innehåll. Längre fram appliceras
denna modell på studiens tre analysobjekt för att se hur väl dessa låter sig analyseras av den.
I sin översikt av interaktivitetsbegreppet i relation till nya medier, lyfter nymedieforskaren
Martin Lister fram de ideologiska respektive de instrumentella bruken av interaktivitet. Inom
det ideologiskt motiverade bruket, som ofta är förenat med en nyliberal ideologi, ligger
tyngdpunkten på interaktivitetens förmåga att presentera en expanderande mängd
valmöjligheter för en konsument. 26 Lister poängterar dock att bruk som motiverats utifrån
andra ideologiska principer, såsom t.ex. ”grassroot democratic exchange”, naturligtvis också
utgör ett ideologiskt bruk.27 Inom det instrumentellt motiverade bruket av interaktivitet

26
27

Martin Lister (red.), New Media: A Critical Introduction, Oxon: Routledge, 2009 (2003), s. 20
Lister (red.), 2009, s. 43
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förbises de bakomliggande principerna medan uppmärksamheten istället fästs på brukets
externa målsättningar.28
Interaktivitetsbegreppet i förhållanden till konst
Kwastek menar att den interaktiva konstens utveckling kan spåras ur interaktivitetsbegreppets
utveckling. Interaktivitetsbegreppet, menar hon, har rört sig genom sociologiska
tillämpningar av reciproka biologiska, kemiska och fysiska processer, intrikata teorier om
social kommunikation och cybernetik, till att numera domineras av det massiva
forskningsområde som berör människa-dator-interaktion.29 Som den interaktiva konstens
begynnelse betraktar Kwastek det historiska avantgardets försök att involvera publiken i
konstverket. Dock noterar hon att termen interactive art debuterade först 1969 i samband
med en cybernetikinspirerad rumslig installation med titeln Glowflow vid University of
Wisconsin. Först i och med 1990-talets digitala konst blev ”interaktiv konst” ett slagord med
de starka konnotationer till datorkontrollerad konst som lever kvar än idag. Denna konst har
dessförinnan benämnts bl.a. communication art.30, 31
Bishop gör en distinktion mellan interaktiv konst respektive det hon kallar för deltagarkonst
(participatory art), då hon menar att den förra kategorin ”aktiverar” en enskild betraktare i en
”one-to-one relationship” med konstverket, medan deltagarkonst gör deltagandet och det
mellanmänskliga till sitt huvudsakliga material.32, 33 För att illustrera att denna distinktion inte
behöver betraktas som allomfattande, räcker det emellertid med att titta på exempelvis de
Brasilianska neokonkretisternas konstverk bestående av objekt och klädesplagg som
betraktaren hanterar eller ikläder sig. Medan dessa verk i kraft av att aktivera en enskild
28

Lister (red.), 2009, s. 20-21
Kwastek, 2008, s. 17
30
Kwastek, 2008, s. 19
31
För en översikt över digital interaktiv konst se t.ex. Christine Paul, Digital Art, London: Thames & Hudson,
2008 (2003). Se också Stefanie Hessler, Meet me halfway: Virtual Encounters in Digital Performance Art and
the Implications of Conceptions of Identity, masteruppsats, Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen vid
Stockholms universitet, vt 2011
32
Claire Bishop (red.), Participation: Documents of Contemporary Art, London: Whitechapel, 2006, s. 10. Se
också Bishop, 2012, s. 1
33
Distinktionen återfinns dessutom i bl.a. Beryl Graham, ”What kind of participatory system? Critical
vocabularies from new media art”, Anna Dezeuze (red.), The 'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus
to new media, Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010), s. 286-297; Christian Kravagna,
”Working on the community: models of participatory practice”, Anna Dezeuze (red.), The 'do-it-yourself'
artwork: participation from Fluxus to new media, Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010) s.
241; och Maria Lind, ”The Collaborative Turn”, Billing, Lind och Nilsson (red.), Taking Matters Into Common
Hands, London: Black Dog Publishing Limited, 2005, s. 17
29
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betraktare är interaktiv konst, så är de i enlighet med samma distinktion även deltagarkonst
till den grad att de inte realiseras förrän vid mötet, eller interaktionen, med betraktaren.
Aktiveringen av betraktaren respektive användandet av publiken som material representerar
två olika, men ofta överlappande, aspekter av interaktivitet.
Till den nämnda distinktionen tillägger konsthistorikern och curatorn Christian Kravagna
begreppet collective practice och menar att denna beskriver en kollaborativ praktik34 där
ingen principiell uppdelning råder i fråga om kollaboratörernas status, utan alla har lika
möjlighet att påverka idéstadiet såväl som produktionsstadiet. Även Beryl Graham respektive
curatorn Maria Lind tar upp denna kollaborativa praktik som de båda benämner
collaboration.35 Denna tredje form av social interaktivitet tillför en ytterligare parameter till
den visserligen överlappande begreppsliga uppdelningen mellan interaktivitet och deltagande.
För medan interaktivitet och deltagande på varierande sätt belyser och tacklar uppdelningen
mellan betraktare och konstnär, så betecknar kollaboration en praktik där ett överskridande av
själva uppdelningen eftersträvas. Förhållandet mellan begreppen kan förtydligas med hjälp av
ett diagram (bild 1) som visar hur de delvis överlappande begreppen interactive art och
deltagande skrivs in på interaktivitetens fält, medan kollaboration inte alltid gör det.
Inom ramen för min studie har dessa distinktioner använts som teoretiska redskap i syfte att
berika diskussionen om de varierande formerna av interaktivitet som kan urskiljas i studiens
analysobjekt. I praktiken har detta inneburit att jag varken uteslutit den momentana formen av
interaktivitet som representeras av installationskonstbetraktarens tryck på en knapp eller flera
deltagares långsiktiga involvering i ett kollaborativt konstprojekt. Båda instanserna utgår
ifrån interaktiva gester och utgör potentiellt interaktiva situationer. Min studie syftar till att
undersöka denna interaktivitet både innan, under och bortom betraktarens möte med de
interaktiva gesterna.

34

Jag har blivit varse om att det svenska ordet ”kollaboration” även betecknar ett samarbete med fiendemakten i
krig, men har ändå valt att använda ordet och dess böjningsformer för att referera till de samarbetsbaserade
praktiker som på engelska kallas collaboration. Synonymen ”samarbete” tycks mig allt för allmän.
35
Bishop listar en rad olika beteckningar dessa praktiker fått i den engelskspråkiga litteraturen: ”communitybased art, experimental communities, dialogical art, littoral art, inventionist art, participatory art, collaborative
art, contextual art [och] social practice”. Bishop, 2012, s. 1

11

Presentation av analysobjekt
Symphony of a Missing Room
Symphony of a Missing Room (2009) är ett verk av de svenska konstnärerna Christer Lundahl
och Martina Seitl. Under namnet Lundahl & Seitl arbetar den Londonbaserade konstnärsduon
sedan 2005 i gränslandet mellan installation, performance och koreografi. I deras verk märks
också influenser från immersive theatre, som är en scenkonstgenre i vilken skapandet av en
konkret och intim dramatisk upplevelse eftersträvas.36 Teknologin är en avgörande ingrediens
och neurovetenskapen ett ständigt intresse. Verken äger vanligtvis rum på institutioner eller
andra platser såsom exempelvis museer, gallerier och teatrar eller, som i verket The Memory
of W.T. Stead (2013), i en Steinway & Sons-pianofabrik. Verken använder den aktuella
platsens befintliga praktiker och teknologier som också utvidgas och används på förändrade
sätt. Med teknologiska medel, framför allt ljud och ljus, riktar sig konstverken direkt till
betraktarens perceptionsapparat för att genom transformation av denna undersöka
uppfattningen av tid och rum. Symphony of a Missing Room uppvisar en interaktivitet som
främst består i interaktionen mellan den enskilda betraktaren och performanceuträttaren.
Interaktiviteten i fråga är dessutom förenad med användandet av betraktarens kropp och
fantasi som verkets skådeplats och museet som dess yttre scen.
Verket visades för första gången 2009 på Nationalmuseum i Stockholm. Trots att det därefter
visats på flertalet museer runt om i Europa, beskrivs det här såsom det visades under sin
återkomst till Nationalmuseum, i september 2010. Valet av just museer som platsen för
verkets utförande, speglas i dess utformning som en guidad tur i ett det imaginära museum
som under verkets gång successivt skapas i betraktarens inre. Verket har formen av en
föreställning som visas för 6 personer åt gången och varar i ca 40 minuter. Inledningen är
dramatisk men lågmäld för att på ett effektivt sätt söka fånga betraktarens uppmärksamhet.
En performanceuträttare möter upp betraktarna, förser dessa med tätslutande trådlösa hörlurar
och instruerar dem att sitta ner och vänta. Det multikanaliga ljudet ur hörlurarna låter som ett
stort museum ungefär som Nationalmuseum; klackar mot marmorgolv, ekon av lågmälda
röster i samtal, enstaka smällar av dörrar som går igen. Men ljuden är inte live och kanske
inte ens från Nationalmuseum, utan har sitt ursprung i tidigare visningstillfällen av verket och
förändras således varje gång verket visas på en ny plats. Det är i denna aurala överlappning
36

Josephine Machon, Immersive Theatres: Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013
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som betraktarens perception av den fysiska platsen börjar förändras och ett annat museum ta
form i hennes inre. Till följd av den enskilda betraktarens vändning inåt sker även en
förändring i gruppen bestående av de 6 betraktare som varit inställda på att tillsammans delta
vid en guidad visning av museet. Gruppens betydelse hamnar så småningom i periferin.
Medan betraktarna sitter på bänkarna halvvägs i museets stora trappa i väntan på att något ska
ske, kommer en kvinna ner för trappan, passerar gruppen och fortsätter utan att vända sig om.
Samtidigt hörs för första gången en röst ur hörlurarna. Det är omöjligt att bestämma om
rösten tillhör en flicka eller en kvinna, men den är ljus, vän och monoton. Den uppmanar
betraktaren att följa efter kvinnan, så var och en i gruppen av betraktare reser sig och följer
under tystnad efter henne, ner för trappan och längs museikorridorer tills de når avdelningen
för miniatyrkabinetter. Här utökas manipulationen av betraktarens perceptionsapparat då
ögonen täcks för med goggles som är så ogenomskinliga att endast ljus och mörker kan
uppfattas genom den. Rösten ur hörlurarna instruerar sedan betraktaren att fatta tag om en
hand, och när betraktaren i blindo sträcker handen framför sig möts den av en hand
tillhörandes den performanceuträttare som hädanefter kommer att vara den enskilda
betraktarens icke-verbala men i högsta grad taktila personliga ledsagare. Ledsagaren och
rösten framträder som två sidor av museiguidens undflyende närvaro. När rösten säger
”search for me” så leker ledsagaren blindbock med den famlande betraktaren.
Det säger sig självt att ett verk som till stor del utspelar sig i betraktarens inre är svårt att
dokumentera visuellt på ett meningsfullt sätt. I den fotodokumentation som trots allt finns av
Symphony of a Missing Room syns människor med förbundna ögon famla omkring i
högtidliga fullt upplysta museisalonger ledsagade av guider. De kan ses sträcka sig uppåt,
huka sig, försöka fånga någonting ur luften samtidigt som deras avvikande kroppsspråk
skvallrar om att de rör sig i ett annat spatialt sammanhang än den omgivande museisalongen.
Vad som inte syns utanpå är att rösten ur hörlurarna instruerar dem att t.ex. sträcka sig efter
handen belägen långt ovanför, krypa genom imaginära trånga tunnlar och hastigt vända sig
om för att försöka fånga den lekfullt undflyende ledsagaren/rösten som är långt borta och helt
nära om vartannat. Den personliga spatiala upplevelsen av en annan, endast potentiell, plats
kan endast dokumenteras genom återberättelser.
Interaktiviteten i Symphony of a Missing Room grundar sig på de multisensoriska intrycken
av instruktionerna ur hörlurarna i kombination med olika slags fysisk kontakt med guiden
13

samt variationen i ljusstyrka. Dessa element förhöjer betraktarens förmåga att skapa sig ett
inre virtuellt och imaginärt museum skilt från den fysiska platsen Nationalmuseum. Ett
exempel på hur denna metod fungerar är ett tillfälle under föreställningens gång då guiden
riktar en stark ficklampa nerifrån upp emot betraktarens förbundna ögon så att betraktaren ser
ett starkt vitt sken nerifrån (se omslagsbild). Tillsammans med ljudlandskapen ur hörlurarna
som samsas med instruktioner, lägesrapporter och anekdoter som den ljusa rösten levererar,
ger denna enkla ljusdesign upphov till en upplevelse av kroppslig närvaro på en mycket hög
höjd vid ett tvärt stup. I en intervju i Magdalena Malms och Annika Wiks antologi Imagining
the Audience (2013) påtalar Lundahl & Seitl verkets virtuella kvalitet som är förenad med
detta skapande av upplevelser av icke-materiella och endast potentiella platser. Men desto
mera betonar de att verkets ”verksamma princip [förlitar sig] på kroppen och sättet som vår
perception fungerar” och menar således att verket, sin virtuella kvalitet till trots, i första hand
är ett kroppsligt verk.37
När rösten ur hörlurarna mot slutet av föreställningen instruerar betraktaren att ta av sig sin
ögonbindel, så syns inga museiguider till. Förutom betraktarna syns bara en person, en äldre
herre. Han ligger på golvet och ser ut att sova. Alla plagg han bär är utförda i rostrött siden,
vilket får honom att se ut som en gestalt ur en sagoboksillustration. Rösten ur hörlurarna
berättar att han är museivaktmästaren som just nu drömmer om träden utanför salens fönster
(och utanför salens fönster syns mycket riktigt träd som just i den stunden vajar i vinden).
Publikmedlemmarna instrueras sedan av rösten att lägga sig ner på underlagen som finns
utspridda på golvet och blunda. Ännu en berättelse om en potentiell plats följer, nu endast
genom ljud.
Föreställningen avslutas med att betraktaren öppnar sina ögon och sätter sig upp. I rummet
finns nu ingen förutom de 6 betraktarna som alla varit med om samma sak på sina
individuella sätt. Vid sin sida finner var och en ett pappersark med en kort verkpresentation
som bl.a. innehåller reflektioner kring museets komplexitet i egenskap av plats för historieoch kunskapsproduktion. Under föreställningens gång har betraktarna hört rösten berätta
anekdoter om museet och dess utställningsobjekt, ibland i imperfekt och ibland i futurum, så
att det som har hänt utan vidare anmärkning varvas med det som kommer att hända. På så sätt
görs en poäng av hur de berättelser som museet skapar är ett slags profetior, men inte framåt i
37

Magdalena Malm och Annika Wik (red.), Imagining the Audience: Viewing Positions in Curatorial and
Artistic Practice, Stockholm: Art and Theory Publishing, 2012, s. 108
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tiden, utan bakåt.38 Museet gestaltas därmed som en plats som i växelverkan med sin publik
är i ständigt blivande.

Knitting House
Knitting House (2010) av konstnären och arkitekten Elin Strand Ruin är ett samarbete med
curatorn Annika Enquist från The New Beauty Council/Det nya skönhetsrådet. Ett
huvudsakligt tema i Strand Ruins konst är det offentliga rummet i relation till det privata
hemmet, och hur omtolkningar av de sociala kulturer som står förbundna med dessa, kan
bidra till förändring i samhälle och arkitektur. Hennes verk tar ofta formen av kollaborativa
sociala projekt där processen är av stor betydelse för verkets helhet.39 Enquist är en av
initiativtagarna till The New Beauty Council, som genom öppna samtal och konstaktivism
söker utforska och omfördela tolkningsrätten av det offentliga rummet.40 Följande
verkbeskrivning koncentrerar sig i huvudsak på verkets tillblivelseprocess och struktur.
Strand Ruin och Enquist uppmärksammar att analysen av Miljonprogrammens arkitektur i
regel fokuserat på exteriörer.41 I sitt projekt Knitting House (bild 2) som skulle komma att
resultera i en installation på Husby Konsthall hösten 2010, vände de därför istället
uppmärksamheten mot Miljonprogrammets interiörer, det vill säga rummen där det privata
hemmet flyttar in, äger rum och flyttar ut och där minnen och berättelser sätter sig i väggarna.
Knitting House är ett deltagarorienterat performativt verk som är både konst, hantverk och
arkitektur.42 Projektets centrala plats och föremål var en nyligen tömd trerumslägenhet på
Oslogatan 8 i Stockholmsförorten Husby, som byggts under Miljonprogrammet. Under
projektets tio veckor var lägenheten just ett ”knitting house” i bemärkelsen att där pågick ett
intensivt arbete med att mäta, rita och sticka en modell av lägenhetens insida. Alla ytor i den
82 kvadratmeter stora lägenheten kartlades, mättes och skalades ner till ca 75 % av
originalstorlek. Till stickningsmönstren överfördes även de synliga spår av vardagsliv som
fanns i lägenheten i form av t.ex. klistermärken och fläckar på väggar. Utifrån mönstren
38

Lundahl & Seitl om Symphony of a Missing Room: ”history is proposed here as a kind of "backwards
prophesying": as one must call into the imagination an event that someone tells you will happen, one must
similarly imagine an event you are told once did happen”, Lundahl & Seitl, ”Symphony of a Missing Room”,
<http://www.lundahl-seitl.com/work/symphony-of-a-missing-room>, 2014-01-12
39
Elin Strand Ruin, ”Biography”, <http://elinstrandruin.se/?page_id=1135>, 2014-01-12
40
Annika Enqvist, ”About the New Beauty Counsil”, <http://newbeautycouncil.org/index.php>, 2014-01-12
41
”By Elin Strand Ruin & The New Beauty Council”, <http://elinstrandruin.se/?p=247>, 2013-11-13
42
Strand Ruin menar i min mailkonversation med henne att alla hennes verk är performancebaserade.
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maskinstickades sedan lägenheten, yta för yta, i gråskala och beige med inslag av mönster
från de tapeter som sedan 1980-talet klätt vissa delar av lägenheten. När så lägenhetens alla
delar kopierats i form av stickning fördes de till Husby Konsthall där de sammanfogades och
hängdes upp på metallrör till en rumslig arkitektonisk textilinstallation, som därefter även
visats på Reykjavik Art Centre, 2012, och Arkitektur- och designcentrum (f.d.
Arkitekturmuseet) i Stockholm, 2013. Kopplat till visningen av Knitting House på Designoch arkitekturcentrum organiserades i samarbete med konstnärerna ett seminarium och två
föreläsningar med titeln ”Konsten som katalysator” där konstens och arkitekturens
möjligheter att bidra till social hållbarhet diskuterades. I samband med detta seminarium blev
det tydligt hur verkets deltagarorienterade aspekt fallit ut - mer om detta längre fram i
studien.
Av stor betydelse för tolkningen av Knitting House är dess uttalat socialpolitiska inriktning
som även dess deltagarorientering är relaterad till. Projektet genomfördes i samarbete med en
mängd samarbetspartners eller deltagare (dessa termers innebörd diskuteras längre fram i
uppsatsen). Grupper som ingick i samarbetet var Husby Konst- & Hantverksförening, andra
lokala verksamheter med hantverksexpertis, masterprogrammet Textil i det utvidgade fältet
vid Konstfack, KTH Arkitekturskolan och Arkitektkontoret Spridd, men allra tydligast märks
orienteringen mot deltagande i och med samarbetet med en grupp kvinnor bosatta i Husby.43
För att få en inblick i denna samarbetsprocess är Katarina Wikars radioporträtt om verket en
värdefull källa. Det byggs upp kring inspelade samtal med flera av de medverkande
kvinnorna, stickningsspecialisten Amica Sundström och curatorn Annika Enqvist, både
enskilt och i samtal. Det är tydligt att programmets fokus ligger på att lyfta fram projektets
deltagarorienterade aspekt på ett beskrivande snarare än kritiskt sätt. I de intervjuer som ryms
inom programmet kan en möjligen notera en romantiserande inställning till kollaborativa
praktikers förmåga att föra samman deltagarna i nya betydelsefulla relationen, t.ex. då en av
deltagarna jämför stickningen av lägenheten maska för maska vid att samhällsgemenskapen
stickas samman maska för maska, och kanske hela världen.44

43

I min mailkorrespondens med Strand Ruin delges jag att den medverkande gruppen kvinnor bosatta i Husby
utgjordes av medlemmar från Konst- och Hantverksföreningen respektive en arbetsmarknadsåtgärd jämte en
kvinna som på egen hand sökt sig till projektet.
44
Wikars, 2010
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För att tydliggöra några teman i Knitting House följer här en kort jämförelse med ett annat
verk i Strand Ruins produktion, nämligen My Kitchen (2011).45 Verket går ut på att en
omonterad köksmodul placerats på en av Helsingborgs kajer för att sedan fyllas med olika
familjers matlagning och deras umgänge med middagsgäster. I både Knitting House och My
Kitchen sätts den vardagliga sociala kulturen under lupp genom utforskandet av de
traditionellt feminint kodade praktikerna, matlagning i hemmet respektive stickningen.
Undersökningen artikulerar den kritik av de ojämnställda värderingar som är förknippade
med hemmets insida och utsida samt föreslår omvärderingar.46 I My Kitchen saknar den
omonterade köksmodulen fasad, så att modulens insida utifrån sett blir dess utsida. På samma
vis är den utställda Knitting Houses ”exteriör” inget annat än stickningens avigsida. På
insidan av Knitting House ger stickningarnas släta rätsida ett måleriskt intryck och
lägenhetens olika delar skildras som i en tredimensionell animation, medan utsidans grövre
avigmaskor demonstrerar att huset är stickat av garn. Stickningens avigsida som husets
utsida/fasad blir här en negation till betongfasadernas brutalistiska uttryck.
Insida/utsida-tematiken i material och form går igen i valet att tillsammans med kvinnor från
området under projektets tio veckor utföra det dagliga stickningsarbetet på plats inuti
lägenheten. Förutom att appropriera syjuntan och den kvinnliga gemenskapen som
fortfarande under Miljonprogrammets tidiga år i hög utsträckning var förlagda till husets
insida, lägenheten, får vi anta att det även fanns en förhoppning om att stickningslägenheten
skulle bli en plats för samtal rörande t.ex. bostadsområdet och möjligheter för dess utveckling
och på så sätt ge upphov till möten, nya relationer och omtolkningar av närmiljön.
Verktiteln Knitting House kan tolkas som namnet på en aktivitet (”att sticka ett hem”) eller
som namnet på en utställd stickad artefakt (”ett stickat hem”). Båda titeltolkningarna ryms
dessutom inuti en ytterligare tolkning i vilken titeln refererar till ett hem där stickning
pågår/har pågått (”stickingshem”). Dessa två sidor av verket, som de olika läsningarna av
verktiteln lyfter fram, representerar samtidigt två sammanhängande situationer beträffande
verkets interaktivitet. Den ena är hur verket i egenskap av ett performancebaserat socialt
45

Mer om verket kan läsas på konstnärens hemsida, Elin Strand Ruin, ”My Kitchen”,
<http://elinstrandruin.se/?p=327>, 2013-11-13
46
Min beskrivning av denna kritik (och antagligen den beskrivna kritiken i sig) är informerad av Griselda
Pollocks inflytelserika text ”Det moderna och kvinnlighetens rum” (och andra texter som följt i dess kölvatten) i
t.ex. Anna Lena Lindberg (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till
postmodernism, Stockholm: Norstedts, 1995
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projekt med tyngdpunkt på tillblivelseprocessen inkluderar en grupp deltagare som samtidigt
är en form av betraktare, vilket leder till frågor om variationer i interaktivitetens verkningar
då betraktarens position också är deltagarens. Den andra är det utställda verkets möte med en
konsthallsbesökare som i utställningssalen får syn på textilinstallationen och kliver över
tröskeln för att uppleva dess insida.

Resolutionary Bodies
Resolutionary Bodies är en föreställning bestående av två delar. Den första är en installation
av konstnären Emin Durak och den andra en föreställning med koreografi av Sebastian
Lingserus, ljus av Johan Sundén och scen- och textildesign av Lydia Paasche.47 Lingserius är
en koreograf utbildad vid Dans- och Cirkushögskolans masterprogram och har sedan 2010
varit verksam som koreograf för bl.a. Moderna Dansteatern och Weld (båda i Stockholm)
samt är grundaren till det kollaborativa dans- och performancekollektivet KASS. I sin
koreografiska praktik utforskar han, enligt egen utsago, konstruktionen av olika
kroppspraktiker.48 Emin Durak är en designer utbildad på Konstfacks masterprogram i
tvärvetenskapliga konst- och designstudier.49
Verket avviker från Symphony of a Missing Room och Knitting House inte bara genom att
vara en något mindre produktion, utan också genom att ha ena foten i danskonsten. Två saker
som talar för att verket trots allt kan analyseras som ett performancebaserat konstverk i en
konstvetenskaplig kontext är att koreografen såväl som medproducenten Weld är verksamma
på performancekonstfältet samt det faktum att verkets första del utgörs av
installationskonst.50 Dock är det som gör verket intressant i den här studiens specifika
sammanhang att konstnärerna med Resolutionary Bodies vill föreslå ”en relationell estetik
där publikens interaktion med miljön och varandra står i fokus” [min kursivering].51 Det
intressanta är alltså frågan om hur den föreslagna relationella estetiken och interaktionen
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Beskrivningen av verkets andra del baseras förutom på förstahandsupplevelser på en video av verket. Se
Resolutionary Bodies from Sebastian Lingserius, < http://vimeo.com/72225783>, 2013-11-10
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Sebastian Lingserius, ”Sebastian Lingserius”, <http://kass-dance.eu/about-the-group/>, 2013-11-13
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Weld, ”Emin Durak”, <http://weld.se/program/resolutionary-bodies-15-17-augusti/sv/>, 2013-11-13
50
Weld är en konstnärsdriven plattform för dans och konst. Trots att fokus ligger på danskonst så producerars
där även performance, installationer och ljudkonst. Se Welds beskrivning av sin verksamhet
<http://weld.se/page/om-weld/sv/>, 2013-11-15
51
Weld, ”Resolutionary Bodies 15-17 augusti”, <http://weld.se/program/resolutionary-bodies-15-17augusti/sv/>, 2013-11-15
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tillämpas och faller ut. I likhet med Symphony of a Missing Room har verket formen av en
föreställning och kommer därför beskrivas med utgångspunkt i sin narrativa struktur.
Resolutionary Bodies visades på Weld, 15-17 augusti 2013. Ingången till lokalens mindre
foajé ligger på gatunivå. Från foajén leder sedan en smal trappa ner till en rymlig sal med
betongväggar och ett golv täckt av en något sviktande plastmatta. Föreställningens första del,
som är Duraks installation, äger rum direkt i foajén. Skorna lämnas utanför. Foajén är svagt
ljussatt i grönt och violett, ur högtalarna strömmar en ljudmatta av regnskogsljud, golvet
täcks av ett cirka 5 cm djupt lager av gryn i ett frigolitliknande material och mitt på golvet
står en palm med löv utförda i metallplåt. Utmed väggen står en anordning som liknar en
laboratoriebehållare med utstickande glasrör ur vilka betraktarna uppmanas att hälla upp en
varsin drink. Utmed foajéns övriga väggar står långbänkar som fylls på allt eftersom flera
anländer till platsen. Vid klockslaget för föreställningens början stängs entrédörren och
betraktarna, cirka 30 stycken, befinner sig i rummet.
Om betraktarna är uppmärksamma blir de snart varse om att gruppens kroppsrörelser i foajén
utlöser subtila skiftningar i den svaga ljussättningen och att ljudmattan av regnskogsljud
mynnat ut i ett sorl som låter misstänkt likt samtalen som ljöd i rummet bara en stund
tidigare. Ur denna iakttagelse formuleras de frågor som konstnären velat ställa: ”how much
does nature need to be natural in order to be nature? […] Must the audio coincide with the
visuals?”52 Även metallplåtpalmen, (det konstgjorda) laboratoriet och installationen övriga
artificiella naturelement pekar mot dessa frågeställningar som tillsammans tangerar verkets
övergripande tema som rör föreställningen om den naturliga kroppen och det normala
rörelsemönstret.53 Installationen tycks ha för avsikt att uppmuntra betraktarna att samtala med
varandra om den låtsas-naturliga miljö de befinner sig i alltmedan de leker med frigolitgrynen
och smuttar på sin drink. Samtidigt finns en känsla av att vara övervakad som skapats av
instängdheten i installationen jämte iakttagelsen att förändringarna i rummets ljud- och
ljussättning subtilt styrs genom registreringen av betraktarnas beteenden.
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KASS, ”Resolutionary Bodies”, <http://kass-dance.eu/2013/blog/resolutionary-bodies/, 2013-01-14>.
Den skriftliga verkpresentationen från föreställningstillfället inleds med frågorna ”Hur artificiell är Naturen?
Och hur naturlig är Kroppen?”. Durak och Lingserius, Resolutionary Bodies, programblad, Stockholm: Weld,
2013
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Efter ungefär tio minuters vistelse inuti installationen öppnas dörren som leder vidare ut ur
foajén och ner mot den rymliga salen, där föreställningens andra del kommer äga rum. Utmed
salens båda långsidor har det placerats madrasser som betraktarna sätter sig på, hälften på var
sida av det vida golvutrymmet. En dansutövare promenerar ut på golvet och ställer sig där
med en tafatt kroppsposition. Med långsamma minimala rörelser väger hon tillsynes besvärat
och osäkert på den ena foten som för att uttrycka en plågsam självmedvetenhet kring sina
rörelser. Ytterligare en dansutövare kommer ut på golvet och även hon utför små tafatta
rörelser. Föreställningens fråga om det underförstått naturligas egentliga naturlighet
aktualiseras åter i dessa rörelser som vandrar likt impulser från led till led och ger upphov till
små vridningar, den ena underligare än den andra. Dansutövarna plockar fram tre
skrivbordslampor som de placerar mitt på golvet varpå de börjar promenera runt i salen i rask
takt. Gångstilen som inledningsvis är ”neutral” förändras allt eftersom tills den övergått i en
extrem gångstil som kan uppfattas som komisk. Promenerandet övergår i våldsamma rörelser
av spasmiskt haltande och krälande, varpå ljuset släcks ner. De två dansutövarna tar plats på
golvet under en varsin tänd skrivbordslampa för att låta den lysa på sina tillsynes krampande
vader. Samtidigt börjar en välkänd poplåt av artisten Agnes att spelas ur högtalarna. Det är en
karaokeversion av låten, det vill säga en version där röstspåret har utelämnats, istället
projiceras sångtexten över väggen på salens kortsida så att publiken ska kunna hänga med.
Men ingen sjunger med (bild 3). Budskapet i refrängens sångtext kan lätt överföras till att
uttrycka den av Resolutionary Bodies tematiserade längtan att frigöra sig från begränsande
normer gällande kroppsform och rörelsemönster men också om svårigheten i att få till denna
befrielse. Refrängens text lyder:
Release me
Release my body
I know it’s wrong
So why am I with you now
I say release me
’Cause I’m not able to
Convince myself
That I’m better off without you54
När låten klingat av fylls salen av rök och ackompanjerade av obstinat elektronisk musik
ägnar sig dansutövarna åt att i olika positioner överföra sin vikt på varandras kroppar, först
54

Release Me är en sång framförd av den svenska popartisten Agnes, skriven av Anders Hansson, Sharon
Vaughn & Agnes Carlsson, Stockholm: Roxy Recordings, 2009
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långsamt och kontrollerat och sedan med ökande tempo och expressivitet. Den elektroniska
musiken går in i en gitarrbaserad rocklåt och dansutövarna hoppar i takt med musiken. Det
ser glädjefyllt ut men sker, liksom alla rörelser i denna föreställning, på ett asymmetriskt och
skevt sätt. Därefter avslutas föreställningen enligt vad som beskrivs i nästa stycke.
Medan denna koreografiska undersökning rörande relationen mellan kroppens rörelseanatomi
och dess sociala konstruktion förflyter, tar sig en tredje dansutövare i tysthet an betraktarnas
kroppar. Hon sätter sig på golvet framför en betraktare åt gången och håller dennes vad i sina
händer en liten stund. Sedan kryper hon vidare till nästa betraktare och har vid
föreställningens slut hunnit laget runt. Föreställningen avslutas med att de tre dansarna
metodiskt och målmedvetet viker och formar ett varsitt stort tygschabrak så att det i skala
nästan motsvarar en vuxen människokropp. De föser samman schabraken till en hög och går
därefter och sätter sig bland publiken för att tillsammans med dem betrakta högen.
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Tillämpningsförsök av Jens Jensens interaktivitetsdefinition
Nu följer ett försök att utifrån Jensens interaktivitetsdefinition belysa interaktiviteten i
respektive verk. Redan på förhand kan vi misstänka att en informationsteknologisk definition
inte förmår sörja för interaktiviteten i relation till konst. Ändå kan ett tillämpningsförsök
indikera på vilka punkter denna förståelse av interaktivitet kommer till korta vid analys av
interaktiv konst och hur den i så fall kan byggas ut.
I fallet Symphony of a Missing Room ska interaktivitetsdefinitionen appliceras på den
interaktivitet som äger rum mellan verk och betraktare. De två första dimensionerna
transmission-konsultation och registrering framträder tydligt: Betraktaren konsulterar verket
genom att frivilligt delta vid ett föreställningstillfälle; hon tar emot informationen som
kommuniceras ut i första hand genom hörlurarna; ljudet i hörlurarna är förinspelat och sker
således i form av envägskommunikation, alltså transmission. Ledsagaren registrerar
betraktarens spatiala och taktila beteende och anpassar sig delvis därefter. Däremot bereder
dimensionen konversation, det vill säga möjligheten att tillfoga eget innehåll, ett problem vid
applicering på detta konstverk. Detta är en följd av att en avgörande del av verket utspelar sig
i betraktarens fantasi och kroppsliga perception i form av en upplevelse som både fogas till
verket och är verket. Konversationen är alltså närvarande i en form som skiljer sig markant
från mer konventionella slag av konversation, såsom exempelvis den som förekommer på
användargenererade webbsidor, där användarens eget innehåll tillfogas till ett system som är
skilt från betraktaren. Vi kan konstatera att om vi inte gör avkall på komplexiteten i
interaktiviteten i fråga, så ryms den inte inom definitionen.
I fallet Knitting House ska interaktivitetsdefinitionen främst appliceras på den interaktion
som äger rum mellan de medverkande kvinnorna från Husby och konstnärerna i
produktionsdelen av verket. 55 Vi känner igen den tredimensionella definitionens första
dimension transmission-konsultation i de medverkande kvinnornas val att delta i projektet
(konsultation) samt Strand Ruins och Enquists delgivande av konstprojektets ramverk
(transmission). I min analys av Knitting House framträder verkets dialogiska karaktär som
kännetecknas av en strävan efter utbyte och ömsesidigt lärande. Det fästs i verket ett stort
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Jag syftar här endast på de deltagare som kommer från Husby och exkluderar därmed Konstfacks- och KTHstudenterna och andra medverkande som var del av konstvärlden snarare än av lokalbefolkning. Detta för att
dessa senare deltagargrupper medverkar som studenter/professionella från konst- och arkitekturvärlden, medan
Husbygruppen medverkar i egenskap av Husbybor.
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intresse vid deltagarnas bidrag, varför konversation, d.v.s. den dimension som tillåter
deltagaren att tillfoga eget innehåll till verket, får anses vara uppfylld. Dimensionen
registrering följer av konstnärernas registrering av deltagarna för att på så sätt kunna navigera
projektet på ett lämpligt sätt. Dock är en mer komplex instans av dimensionen registrering
den som anknyter till att kvinnorna från Husby inte endast är stickare, utan även innehar
samtidigt rollen som ett slags performers inom verket. Strand Ruin och Enquist måste
kontinuerligt under projektets gång styra och registrera deltagandet för att på ett noga avvägt
sätt inkorporera detta element i projektets narrativa konstnärliga gestaltning.
I interaktiviteten mellan deltagare och konstnärer återfinns samtliga dimensioner av Jensens
interaktivitetsdefinition. Ändå måste vi notera att denna socialt orienterade interaktivitet på
samma gång är betydelsebärande för verkets helhet, varför analysen av denna skulle behöva
ske på två parallella nivåer: En nivå där kvinnorna från Husby är medverkande samt en nivå
där de är publik. Jensens mer formella interaktivitetsdefinition förmår endast täcka in en
interaktivitetsnivå åt gången.
Slutligen ska interaktivitetsdefinitionen appliceras på interaktiviteten i Resolutionary Bodies.
Liksom i de föregående fallen framträder transmission-konsultation i betraktarens initiativ att
besöka föreställningen, se och ta del av den. Förekomsten av registrering äger rum då ett
programmerat system registrerar publikens ljud och rörelser, låter denna input utlösa
förändringar i miljön för att sedan låta dessa element ackumuleras och genljuda. En ansats till
konversation, som dock uteblir, finner vi i karaokemomentet i föreställningens andra del där
publiken förblir tyst, men där en interaktiv situation trots allt infinner sig. För att med hjälp
av Jensens interaktivitetsdefinition analysera den abstrakta nivå av konversation som sker när
publiken i en konversationell situation underlåter att tillfoga eget innehåll skulle vi behöva
utvidga definitionen till att innefatta parametrar för symboliska och icke-manifesta händelser.
Sådana parametrar fattades även i appliceringen av definitionen på Knitting House som är ett
dialogiskt verk där interaktiviteten både kommunicerar verket och skapar verket; och på
Symphony of a Missing Room som är ett immersivt verk där verkets primära del, trots att den
byggs upp interaktivt, är betraktarens egen upplevelse. Detta gör betraktarens tillfogande av
eget innehåll till verket redundant då verket ju redan är hennes ”egna innehåll”. Jensens
definition kan användas för att få syn på formella interaktiva grepp, men kommer till korta
vid analysen av de mer komplexa verkningar som sträcker sig bortom dessa interaktiva grepp.
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Kwastek presenterar en metod för att analysera interaktivitet i konst. Metoden kan enligt
henne appliceras på alla sådana konstverk som av konstnären definieras som interaktiva
(d.v.s. inte enbart datorkontrollerad konst).56 Analysmetoden går ut på att först identifiera
parterna för den aktuella interaktiva processen för att sedan, med hjälp av verbfraser, beskriva
dels vad ett givet verk inbjuder betraktaren/betraktarna att göra (t.ex. observera, utforska,
aktivera, kontrollera, navigera, välja, lämna spår eller registrera) och dels vad verket självt
gör (t.ex. berättar, dokumenterar, informerar, visualiserar, skapar immersion, transformerar,
samlar eller sparar).
Jag tycker mig se att metodens utgångspunkt ur ett öppet och pragmatiskt
interaktivitetsbegrepp förser den med den flexibilitet som saknas vid appliceringen av
Jensens fasta definition. Dock stannar den i likhet med Jensens modell vid identifikationen av
handgripliga interaktiva gester och processer och lämnar därmed analysen av interaktivitet av
symboliska eller icke-manifesta slag därhän. I likhet med Jensens modell underlåter den att
utvidga analysen till interaktivitetens aktuella verkningar i form av konstnärliga resultat. Det
jag saknar i Jensens (icke-konstvetenskapliga) interaktivitetsdefinition såväl som i Kwasteks
(konstvetenskapliga) analysmetod är alltså en kapacitet till att redogöra för:

•
•
•

Interaktivitetens (ej allomfattande men frekventa) behov av att katalyseras av en
betraktare samt dess förmåga att falla ut på oväntade sätt
Interaktiva kvaliteter av symboliska, icke-manifesta och meta- slag
Interaktivitetens verkningar bortom den omedelbara interaktionen

I de följande kapitlen kommer dessa punkter att uppmärksammas.

56

Kwastek, 2008, s. 23
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Oförutsedda vändningar
Det här kapitlet ger en närmare förståelse för de interaktiva metoder som ligger till grund för
den potentiella interaktiviteten i de tre verken. Parallellt ges flera exempel på situationer i
vilka denna potentiella interaktivitet, sedan den aktualiserats, faller ut annorlunda än vad som
kan tänkas ha legat i dess intention.

En oförutsedd politisk vändning
Enligt Grahams respektive Linds förståelse av begreppet kollaboration, skulle Knitting House
vara ett kollaborativt projekt i kraft av att dess deltagare kollaborerar med konstnärerna.
Samtidigt noterar Graham en asymmetri i begreppets tillämpning då hon påstår att vi sällan
skulle vända på relationen för att hävda att det är konstnärerna som kollaborerar med
deltagarna eftersom projektet initieras, ansvaras för och leds av konstnärerna.57 Lind frågar
sig om projekt i vilka ansvaret tydligt ligger hos konstnärerna ens kan betraktas som strikt
kollaborativa, då en strikt kollaboration torde definiera en arbetsform där alltifrån idéstadiet
till produktionen sker kollaborativt.58 Hon presenterar begreppsparet enkel och dubbel
kollaboration och förklarar dem:
In the former, the author remains alone and contributions of others are towards the
realisation of an idea, which is more or less formulated. In the latter, collaboration
takes place both on the level of the author, with the formulation of the idea, and also
in the realisation of the work. The idea is developed together with others who are
awarded the same status as the author and who also all participate in the execution of
the project.59
Av dessa verkar den förra formen, enkel kollaboration, bäst beskriva samarbetsprocessen i
Knitting House. För trots att konstnärskapet är delat, d.v.s. en dubbel kollaboration Enqvist
och Strand Ruin emellan, så förblir projektet en enkel kollaboration i relation till deltagarna
som endast deltar på projektstadiet. Enqvist: ”Vi [Enqvist och Strand Ruin] formulerade en
uppgift som kunde bli allas uppgift; det är allas lägenhet, det är någons lägenhet, vi vet inte
vems lägenhet, [så] alla kunde angripa [uppgiften].”60 Ordet ”uppgift” tycks här vara
synonymt med en konstnärlig idé. I det här fallet en idé som inbegriper och tematiserar ett tätt
samarbete med utomstående personer, som på olika sätt vill medverka till idéns realiserande.
57
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Lind igen: ”Triple” collaboration [refers] to the cases where the subject of the work, the
theme itself, is collaboration”, vilket kan anses reflektera Knitting Houses tematiserande av
samarbete. 61 Mot bakgrund av Linds tre kollaborationsbegrepp kan Knitting House betraktas
som en samtidigt både enkel och trippel kollaboration; en på förhand utformad idé som både
inrymmer och tematiserar samarbete.
En ofta uppmärksammad svårighet med att bedriva deltagarorienterade konstprojekt i mindre
bemedlade områden, är den ur klassperspektiv ojämlika relationen mellan konstnärer och
deltagare.62 Enligt Enqvist var stringensen i idén som låg till grund för Knitting House, d.v.s.
att göra en så exakt kopia som möjligt av trerummaren, en förutsättning för att det skulle
formas en icke-hierarkisk arbetsgrupp i vilken var och en jobbar på lika villkor för att uppnå
målet.63 Hon säger: ”alla har varit experter på någonting; arkitektur, mönsterkonstruktion,
stickexpertis, boende-experter på de här lägenheterna.” Boende-experterna som Enqvist
nämner, refererar alltså exklusivt till de medverkande kvinnorna från Husby varav ett flertal
bor i likadana lägenheter, vilket påkallar en invändning mot hennes framhållande av denna
”boende-expertis”. För trots att nämnda expertis är värdefull för projektets utförande, så är
den knappast jämlik med resten av de uppräknade expertiserna, vilket kan tänkas ha inneburit
en ojämlikhet som utgjort ett hinder för ett verkligt icke-hierarkiskt samarbete. Strand Ruin
erinrar sig från projektets första vecka: ”Aktiviteten, rörelsen och samtalet hos arkitekt- och
textileleverna framstod i stark kontrast till kvinnorna som, sittande på golvet, lågmält följde
arbetet.” Men sedan också hur en situation successivt flöt in i en annan: ”Efter den första
veckans arbete som genomsyrats av en känsla av otakt, i språk och kunskap, initiativ och
engagemang, började kvinnorna successivt att härma eleverna. De mätte upp lägenheten,
lärde sig att använda stickningsmaskinerna, overlockmaskinen […]. Sedan stickade de sitt
hem.” 64
Kester använder Pierre Bourdieus analys av delegering av ledarskap i politiskt koherenta
grupper. Projektet Knitting House skulle kunna betraktas som en politiskt koherent grupp och
Strand Ruin och Enquist som dess ledare. Kester betonar att sådana här projekt, på grund av
svårigheterna till följd av socioekonomiska klassklyftor, kräver av konstnärerna ett särskilt
61

Lind, 2005, s. 26
För en översikt av förekomsten av denna kritik se Lind, 2005, s. 15-31
63
Wikars, 2010
64
Elin Strand Ruin, ”Hemma hos damerna i Husby”, <http://www.arkus.se/manadens-tanke/?arkiv=0311>,
2013-12-01
62

26

uppmärksamt lyssnande, en uppriktig vilja att lära och dessutom en medvetenhet om sin egen
position. Denna öppenhet är nödvändig för att en interaktivitet i form av ett sant utbyte ska
kunna aktualiseras.65 Den öppenhet Kester beskriver ser ut att ha funnits i Knitting House och
märks bl.a. i hur Husbykvinnornas medverkan faktiskt ledde till en växelverkan med
projektets fasta grundidé.
Annika Enqvist reflekterar över den oförutsedda politiska vändning som projektet fick till
följd av samarbetet med Husbykvinnorna. Hon berättar att medan hon tillsammans med
Strand Ruin betraktat den minutiösa gestaltningen av lägenhetens alla skavanker som en
kärleksförklaring och en hyllning till det liv som pågått i lägenheter av det här slaget, så hade
Husbykvinnorna, som faktiskt levt i dessa lägenheter, ett laddat förhållande till t.ex.
underhålls- och utvecklingsfrågor i området, vilket tillförde en ytterligare udd till projektets
grundidé. Detta boendeperspektiv blev framträdande på det seminarium som hölls på
Arkitekturmuseet i samband med visningen av Knitting House då seminariet kom att
domineras av Husbykvinnorna genom att deras perspektiv på arkitekturen och
bostadsområdet i fråga hamnade i centrum, något som Strand Ruin och Enqvist inte kunnat
förutse vid projektets början.
Mot bakgrund av Strand Ruins redogörelse för det initiala skedet i samarbetsprocessen, i
vilken arkitekt- och textileleverna arbetade medan Husbykvinnorna ”lågmält följde arbetet”,
kan vi påminna oss om Rancières bemötande av den fördom enligt vilken betraktandet i sig är
passivt: ”What makes it possible to pronounce the spectator seated in her place inactive, if not
the previously posited radical opposition between the active and the passive?”66 Genom att
betrakta arkitekt- och textileleverna och lära av dem hittade Husbykvinnorna så småningom
sina individuella sätt att bidra till projektet. Betraktandet är inte aktivitetens motpol, utan ett
aktivt tillstånd. De gav sig in i projektet med en lydnad för dess struktur, men istället för att
enbart hjälpa till att förverkliga grundidén så kom deras medverkan att prägla verkets helhet
på ett oförutsett vis. Denna vändning visar hur en betraktarens lydiga inträde i ett interaktivt
verk kan resultera i något annat än vad som hade kunnat förutses. Det aktualiserar också
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Rancières resonemang om att det i konsten inte existerar någon priviligierad punkt som en
tolkning bör utgå ifrån, att var och ens tolkning grundar sig i hennes egen livserfarenhet samt
att det är i summan av samtliga individuella tolkningar som den kollektiva kraften står att
finna.67
Lind diskuterar kollaborativa praktikers egentliga relevans: Är kollaborativa metoder ”bättre”
än andra metoder; producerar de ”bättre” resultat? Hon besvarar frågorna med att
motivationen bakom kollaborativa projekt bör vara att möjliggöra någonting som annars vore
omöjligt.68 Om detta trots allt inte var den ursprungliga motivationen bakom Enqvists och
Strand Ruins samarbete med Husbykvinnorna, så kan en i efterhand se att samarbetet
möjliggjorde en fördjupning både av projektets politiska udd och dess tematiserande av
kollaboration/samarbete.

En paradoxal relationell estetik
Som kan utläsas i beskrivningen av Resolutionary Bodies ovan vill Lingserius och Durak
med detta verk föreslå en relationell estetik. Detta begrepp introducerades 1998 av den
franska curatorn Nicolas Bourriaud för att påtala specifika konstnärskap såsom bland andra
Dominique Gonzalez-Foerster, Carsten Höller, Rirkrit Tiravanija, Angela Bulloch, vars verk
Bourriaud beskriver som ”an attempt to create relationships between people over and above
institutionalised relational forms”.69 Bourriaud avser alltså inte att beskriva sådan konst som
skapar representationer av utopiska situationer där det sociala bandet framstår som obrutet,
utan istället sådan konst som skapar helt nya situationer där nya relationer skulle få en
möjlighet att uppstå. Bourriauds bok väckte intensiva debatter om den socialt inriktade
konsten även utöver de av Bourriaud refererade konstnärskapen. Debatterna kretsade kring
hur konst av det här slaget bör värderas och vad dess potential är.70 Parallellt med debatterna
togs termen i användning för att beskriva en mängd konstpraktiker som ansågs besläktade
med dem av Bourriaud beskrivna. Termens användning tenderar därför att vara mindre exakt,
vilket tycks vara fallet också för dess applicering på Resolutionary Bodies. Inexaktheten
yttrar sig i det här fallet tydligast i att verket dels är samproducerat med en institution och
dels, sina två konceptuellt sammanflätade delar till trots, fokuserat kring en dansföreställning.
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Dansföreställningen uppvisar visserligen vissa interaktiva grepp, men förblir ändå tydligt
profilerad som en föreställning uppbyggd kring relationen mellan scen och publik. Eftersom
det hos konstnärerna funnits en uttalad ambition att tillämpa en relationell estetik, så utgör
termen ändå en användbar utgångspunkt för analys av verkets interaktivitet.
Den första situationen i Duraks installation som för tankarna till relationell estetik är att den
tycks avse att skapa en situation där publiken kan upprätta relationer till varandra: Drycken
som erbjuds och det lekfulla inslaget bestående frigolitgrynen på golvet ekar av tidigare
relationella projekt som exempelvis Rirkrit Tiravanijas många projekt som kretsar kring
gemensamma måltider och Carsten Höllers ruschbaneinstallation.71 Syftet med dessa av
relationell estetik influerade elementen får därför antas vara att skapa en grogrund för nya
relationer. Då en stor del av publikmedlemmarna kommer till föreställningen i sällskap
tenderar gruppernas samtal dock riktas inåt mot de redan befintliga relationerna. Detta tyder
kanske på att det krävs mera förutsättningar, möjligen i form av utökad tid, för att den
relationella estetikens önskade resultat om att skapa nya utominstitutionella relationer mellan
människor ska kunna uppnås. Installationens eventuella misslyckande att få till stånd en
situation där nya relationer kan skapas tycks istället - kanske oavsiktligt - påkalla reflektion
kring ens egna och andras sociala beteenden.
Denna missriktning påminner om en vanlig kritik mot relationell estetik företrädd av bl.a.
Claire Bishop. Enligt denna kritik skapar relationella konstverk endast en chimär av
konsensus bland konstnärer och deltagare, alltmedan de underlåter att analysera de konflikter
som hänsynslöst präglar alla interpersonella relationer. I Bishops mening är (synlig) konflikt
en välkommen ingrediens i sociala konstverk eftersom den förmår synliggöra verkliga
maktstrukturer och konstvärldens självrättfärdighet.72 Dock kommer den aktuella
installationen till korta vad gäller skapandet av en sådan chimär, för när publikmedlemmarna
tar plats i installationens rum, så verkar nya relationer trots allt osannolika. Situationen
överraskar istället med att synliggöra några svårigheter i att skapa nya relationer, vilket i sig
är ett symptom av en mängd interpersonella konflikter. Installationens interaktiva grepp må
inte till fullo uppnå den relationella estetikens ideal om interaktivitet, men icke desto mindre
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skapas i skuggan av tillkortakommandet en oväntad interaktivitet i både mellanmänsklig och
konceptuell bemärkelse.
Föreställningssalens organisation i två motsatta publikrader ger publikmedlemmarna sikt över
motsatt rad, så att den enskilda betraktaren förhindras att ”gömma” sig på det sätt som är
möjligt i den konventionella teatersalongens mörker. Istället blir betraktarens närvaro i salen
och deras synliga reaktioner i form av t.ex. ansiktsuttryck tillgängliga för beskådan. Denna
utformning kan tänkas ingå i verkets tillämpning av en relationell estetik. Publikens
synlighet, sittandes på madrasser på golvet, skulle då vara ett sätt att ge förutsättningar för en
upplevelse som inte bara är delad av samtliga närvarande, utan dessutom en gemensam
skapelse. Utformningen kan också tänkas resultera ur den av Rancière förkastade idén om att
barriären mellan publik och scen måste brytas för att publiken ska kunna väckas ur det
passiva tillstånd som den i egenskap av betraktare befinner sig i.73 (Barriären vidrörs också av
den tredje dansutövarens beröring av publikens vader, vilket jag återkommer till i nästa
kapitel).
Barriären kommenteras även vid dansföreställningens slut då de tre dansutövarna i form av
en avrundande fras tar plats bland publiken för att tillsammans med publikmedlemmarna
betrakta högen av de tre hopvikta tygschabraken. De andromorfa tyghögarna som lämnas
kvar på scengolvet övertar den roll dansutövarna nyss hade; nu är det tyghögarna som äger
scenen och publikens uppmärksamhet. I enlighet med föreställningens övergripande
frågeställningar om kroppars naturlighet, kan händelsen tolkas som att dessa icke-mänskliga
kroppar får substituera dansutövarnas scennärvaro sedan de klivit av scen (och ur sina
kroppar som de lämnar efter sig i form av tyget?) och anslutit sig till betraktarna.
Publikens synlighet, beröringen av publikens kroppar och slutligen dansarnas inträde i
publiken är tre gester som vart och ett verkar syfta till att återvinna den potentiellt relationella
estetik som försvårats av föreställningssituationen. Genom att hålla kvar publikens
medvetenhet om varandra, engagera publiken kroppsligen och överbygga distansen mellan
publik och scen, påminns betraktaren konstant om att det här är en situation som handlar om
oss alla och vår relation till varandra. Om den här analysen är riktig skulle det i så fall
innebära att föreställningen gör sig skyldig till ett försök att aktivera och medvetandegöra
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betraktaren, d.v.s. denna strategi som så hårt kritiseras av Rancière. Men hur vore det om
dessa gester verkligen bidrar till att möjliggöra en rikare konstupplevelse? Istället för att
tolkas som rekuperativa gester för att rädda den relationella estetiken som försvårats av
föreställningssituationen, skulle de också kunna tolkas som kommentarer av distansen mellan
scen och publik utan att för den skull ämna avskaffa den.
Även karaokemomentet kan betraktas som ett erkännande av distansen mellan publik och
scen liksom distansen mellan de enskilda publikmedlemmarna. I aggressiv och handgriplig
ton adresserar sångtexten personliga tankar om det personliga handlingsutrymmet versus
samhällsnormerna. Det lättsamma hamnar i gräll kontrast med det inåtvända, privata, medan
övertydligheten gör det svårt att låtsas vara utom förståelse för den pådyvlade och förväntade
förtroligheten med verket och alla närvarande. Allsång är en lätthanterlig form av deltagande
eftersom den är begränsad till en given sångs ramar och således inte utgör något hot mot
verkets struktur.74 Men ingen sjunger med. Allsången uteblir av den anledningen att det vore
ett övertramp mot föreställningssituationens förbestämda rollsättning att som publikmedlem
sjunga med. Situationen skapar en möjlighet till introversion och till att tyst göra texten till
sin egen. Samtidigt är den en vemodig bekräftelse av distansen mellan alla närvarande och
omöjligheten i att verkligen överbygga den. Liksom Duraks installation tog en oväntad
vändning mot att belysa interpersonella konflikter istället för att skapa konkreta sociala
relationer, belyser den uteblivna karaokesången på ett subtilt men effektivt sätt konflikter
inom publiken liksom mellan scen och publik. Det uppstår ett slags paradoxal relationell
estetik, som inte är mindre spännande än en relationell estetik där nya relationer föreslås på
ett mer konkret sätt. För att klargöra min poäng om interaktiva gesters oväntade vändningar
kan det vara läge att i förbigående påminna sig om hur Knitting Houses grundidé berikades
sedan samarbetet med Husbyborna inletts.

Kollektivitet genom introversion
I Symphony of a Missing Room finns en process som bär likhet till karaokemomentet i
Resolutionary Bodies genom att beröra spänningen mellan den privata och kollektiva
upplevelsen. Processen skapas vid sidan av verkets mest iögonfallande interaktiva process
(immersionen), i glidningarna mellan det inre rummet och det yttre, den enskilda upplevelsen
och den delade.
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När det inre museet började ta form i betraktarens fantasi och kroppsupplevelse så vänder hon
sig inåt mot sitt privata rum och tvingas successivt bryta upp från gemenskapen med gruppen.
Egentligen börjar denna uppbrytning redan då betraktarna för första gången hör rösten ur
hörlurarna och instrueras att följa efter den förbipasserande kvinnan. Handlingen att följa
efter henne föregås av den enskilda betraktarens beslut att faktiskt följa instruktionen utan att
vara alldeles säker på att resten av gruppen mottagit samma instruktion eller huruvida de
kommer att lyda den. Under ett andlöst ögonblick äger ordlösa förhandlingar rum mellan de
enskilda betraktarna, varpå var och en trots allt väljer att lyda. Betraktarens behov av att
balansera sin lojalitet dels gentemot rösten som interpellerar hennes introverta enskildhet och
dels gentemot gruppen som hon fortfarande tillhör, ger upphov till en plågsam medvetenhet
om spänningen mellan den individuella och kollektiva tillvaron.
Den sista konkreta förankringen i gruppen löses upp när betraktarens ögon binds för så att
resten av gruppen inte längre är synlig för henne. När den blinda betraktaren uppmanas att
sträcka sig efter en okänd hand finns det därför inte längre någon självklar grupp att relatera
sina handlingar till. Istället faller nu på betraktaren att enskilt förhålla sig till instruktionerna
ur hörlurarna, vilket kommer att leda till den allt mer intima relationen mellan betraktare och
verk. Den plågsamma medvetenheten om den egna relationen till gruppen återvänder när
ögonbindlarna inför verkets avslutande segment tas av. Betraktarna kan då åter se varandra
och tyst påminnas om att de allesammans upplevt samma sak fast på olika håll. Pendlandet
mellan riktningen inåt mot det privata utrymmet och utåt mot gruppen identifierar det
liminala besöket såsom enskilt och delat på samma gång. Kan vi dela den kollektiva
upplevelsen utan att förråda eller utvattna den enskilda? Niklas Lundell och Louise Höjer
skriver i sin essä om verket att ”[t]he work appeals to us as individuals but reaches us through
a socially shared imagination.”75 Friktionen som uppstår mellan den individuella och den
delade upplevelsen kan kännas både smärtsam och genant men det är samtidigt, liksom
Lundell och Höjer påpekar, just denna friktion som kommunicerar verket och gör det
lämpligt för att återberättas.
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Friktionen mellan det individuella och det delade kan beskrivas med begreppet infra thin. Jag
lånar begreppet av Amelia Jones som i sin tur lånat det av Marcel Duchamp.76 Jones
använder det för att behandla en tendens i Bruce Naumans konst att istället för att skapa
oppositioner artikulerar två eller flera möjligheter simultant (t.ex. kroppens närvaro och dess
frånvaro). Jones förklarar: ”Duchamp’s infra thin is thus a process that implicates the passage
of one possibility to another”. Begreppet kan också förklaras som ett gångjärn (hinge) som
utgör en knappt märkbar skillnad mellan två ting som är separata men inte motsatta.77 Samma
process råder mellan den enskilda och den kollektiva upplevelsen i Symphony of a Missing
Room. Bruce Nauman om sitt intresse för den fenomenologiska skillnaden mellan offentliga
och privata rum: ”What I want to do is use the investigative polarity that exists in the tension
between the public and the private space and use it to create an edge”. Det är just denna edge
som skapas av spänningen mellan det inre och yttre i Symphony of a Missing Room.
Vi har nu sett hur förhållandet mellan ett par interaktiva metoder och deras respektive utfall
kan se ut. Vi kan konstatera att följandet av en interaktiv process eller besvarandet av en
interaktiv gest sätter ingång en interaktivitet som har sådana konsekvenser som inte
nödvändigtvis är i linje med den intention som verket eventuellt har.
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Växelverkan, tid och plats
Det här kapitlet belyser dels hur interaktivitet kan utgöra en metod för att åstadkomma en
momentan insikt eller en utdragen reflektion och dels hur moment med olika tidslighet kan
användas för att skapa en växelverkan. Dessutom utforskas platsens betydelse för
växelverkningar inom verken. I sin bok Conversation Pieces grundar Kester sin diskussion
om dialogisk konst i den särskilda tidslighet, genom vilken sådan konst skiljer sig från
modernistiskt och avantgardistisk konst. Medan den senare ämnar skapa reflektion genom en
omedelbar allomfattande chock, så finner Kester, i det han identifierat som dialogisk konst,
en process som skapar insikter och reflektion över tid.78 Båda tidsligheterna får betraktas som
teoretiska så till vida att de inte utsäger någonting om den subjektiva konstupplevelsens
tidslighet, så mycket som de uttrycker konstteoretiska tendenser och preferenser. Ändå kan de
vara till hjälp för att synliggöra interaktivitetens tidslighet utifrån ett momentant respektive
ett ackumulativt modus av interaktivitet. I förlängningen ger de dessutom utrymme för att
tänka sig ytterligare tidsligheter utifrån vilka interaktiviteten kan verka.

Platser och tidsligheter i Knitting House
Eftersom Knitting House dels är ett deltagarorienterat verk med en dialogisk dimension och
dels uppbyggt kring två moment (projektet och installation) är det rikt på relationer och
processer som över tid skapar intrikata växelverkningar. Lägenheten utgör den fysiska platsen
för verkets tydligast artikulerade interaktivitet, som är samtalet, skapandet av berättelser och
omvärderingar av livet i likartade lägenheter. Samtidigt utgör lägenheten lokus för relationer
som går bortom det interpersonella utbytet inom samarbetsprojektet. En sådan relation utgörs
av det omaka paret medier som är arkitektur och stickning. Att stickning traditionellt inte hört
samman med arkitektur låter stickningen, som material såväl som aktivitet, potentiellt ge
upphov till sinnliga upplevelser av mediernas betydelser i förhållande till varandra.
Remedieringen av arkitektur till textil skapar ett förslag, en inbjudan, att omtolka
arkitekturen.79 Kanske kunde en sådan omtolkning förväntas bestå i en ökad uppskattning av
lägenhetens detaljer och förhållandevis höga standard.80 Men när Naila Khan, som är en av de
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medverkande kvinnorna från närområdet, i Wikars radioprogram får frågan ifall hon upplever
sin lägenhet annorlunda efter att ha stickat av en likadan lägenhet, svarar hon att hon tycker
den stickade lägenheten är varmare och mjukare och därför skulle föredra att bo i en sådan
framför en betonglägenhet.81 Hennes svar följs av spridda vänliga skratt från de andra i
rummet (projektledare, deltagare och intervjuare). Istället för att uttrycka en genom
remedieringen vunnen realistisk omtolkning av lägenheten, uttrycker hon sin förkärlek för
verkets fantasifulla och utopiska idé om ett stickat hem. Denna idé, som kanske förväntats
synliggöra de aktuella standardlägenheternas karaktär, har här tappat sin instrumentella
funktion och blivit ett mål i sig.
Kester diskuterar tidslighetens betydelse för att de interpersonella samtal som förs inom
dialogiska konstpraktiker ska få växa fram och utvecklas.82 På ett analogt sätt kan
stickningsprojektets tidsaspekt påverka hur den upplevda omtolkningen av lägenheten växer
fram hos deltagarna. Deltagarnas förmodade upplevelse av att med stor detaljrikedom sticka
en modell av den betonglägenhet i vilken de kroppsligen är inhysta, betonas och förstärks av
aktivitetens sinnlighet och tidslighet. Deltagarna bevittnar, både tillsammans och enskilt, hur
hantverket ackumuleras, kvadratmeter för kvadratmeter, till en modell av lägenheten.
Remedieringen och inbjudan till omtolkningar som äger rum inom lägenhetens väggar,
sträcker sig så småningom också utanför lägenheten och når de konsthallsbesökare som
senare äntrar den utställda installationen. Installationen präglas dessutom av spåren från
verkets tillblivelseprocess i form av ett dialogiskt projekt. Det utställda konstverkets mest
uppenbara interaktiva grepp markeras dock av att konsthallsbesökaren får syn på verket och
bestämmer sig för att utforska det genom att bokstavligen kliva över tröskeln. I sin
kandidatuppsats om verket, Knitting House – Konst, arkitektur och stickning som politisk
katalysator, beskriver konstvetaren Åsa Ahrens sitt första synintryck av installationen utifrån,
”Perspektivet utifrån sett ger ett brutalistiskt intryck då ställningar och hängande trådar
framträder tydligt.”83 Hon fortsätter med att beskriva en omtumlade upplevelse vid
utforskandet av dess insida:
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När jag sedan går in i den stickade lägenheten glömmer jag snart bort ställningarna
som håller upp dess väggar. Jag snavar nästan över ställningen som jag måste gå över
för att röra mig mellan rummen, eftersom jag helt uppfylls av fascination av
lägenheten. Inuti rummen upplever jag dessa som något jag bäst kan beskriva som
animerade, samtidigt som allting ser ”riktigt” ut på håll.84
Genom att i både utformning och material avvika från ordinära solida rum så erbjuder
installationen besökaren en specifik arkitektonisk och kroppslig upplevelse. När besökaren
undersöker utrymmet kan därför en omvärdering av Miljonprogrammets standardiserade
arkitektur komma till stånd parallellt med en omvärdering av den egna kroppens (in)stabilitet
och rörelsekvaliteter. En interaktiv upplevelse av det senare slaget kan vara av tämligen
omedelbar karaktär för att sedan dröja sig kvar hos betraktaren långt efter upplevelsen, vilket
jag kommer få anledning att återkomma till längre fram.

Växelverkan mellan platser och tidsligheter
Givet att utställningsbesökaren tillkännages verkets bakgrund samt inkorporerar den i sin
tolkning, så frammanas ur mötet med installationen en relation till den tidslighet som
manifesteras i den utställda stickningens materialitet. Dessutom frammanas en relation till
projektets deltagare, vars roller meddetsamma byggs ut till att förutom deltagarens roll även
omfatta performanceuträttarens dito. Nämnda relationer mellan verkets olika stadier är av
betydelse även för deltagarna och kommer till uttryck t.ex. deras stolthet över projektets
synliga resultat i form av installationen.85 Deltagarna i projektet och utställningsbesökaren
möter givetvis verket från två i grunden olika håll. Medan den ena initieras i grundidén och
deltar i Strand Ruins och Enquists projekt, möter den andra projektets exponerade resultat.
Dock är båda grupperna verkets/konstnärernas publik, om än med väsentligen skilda
åskådarpositioner. Den växelverkan som råder mellan verkets två tidsligheter, två platser och
två publiker, utgör således en interaktiv process som kan betraktas som utdragen över en
längre tid samt uppdelad i två segment. Alternativt kan processen betraktas som bestående av
två parallella processer vars tidsligheter är sammanflätade istället för kronologiska. Var för
sig och tillsammans erbjuder de interaktiva situationer som i sin tur kan resultera i
omedelbara eller fördröjda upplevelser och insikter. Detta resonemang förtydligas längre
fram.
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En annan något mindre framträdande interaktiv process som demonstrerar platsens betydelse
för interaktiva verk är den som skapas i växelverkan mellan pågående verket Symphony of a
Missing Room och dess skådeplats Nationalmuseum. Denna process är relaterad till ovan
diskuterade spänning mellan den enskilda och kollektiva upplevelsen av verket, men bär
också likheter till det moment i Knitting House där deltagarna förvandlas till performers inför
de konsthallsbesökare som i sin tolkning av installationen beaktar dess tillblivelseprocess. På
motsvarande sätt förvandlas betraktarna i Symphony of a Missing Room till performers i och
med den ordinarie Nationalmuseibesökarens möte med verkets utsida. Museibesökaren får
syn på en grupp personer iförda goggles och hörlurar som ser ut att befinna sig i en annan
rumslig verklighet, varvid det citat som kan utläsas på den verkpresentation som betraktarna
lämnas med i slutet av föreställningen blir relevant. Citatet lyder: “After hosting the works of
so many artists, perhaps the Museum has understood, that it has the power to imitate them”.86
Betraktarna av det inre fantasimuseet blir därmed konstobjekt för beskådan i de yttre
museisalarna.
Utforskandet av ett virtuellt rum i Symphony of a Missing Room och delvis också Knitting
Houses föreslagna omtolkningar av Miljonprogrammets arkitektur, kan i ett något större
sammanhang relateras till konstnären Janet Cardiffs ”video walks” som genom instruktioner i
form av audio och video låter den promenerande betraktaren uppleva och undersöka en
virtuell plats som äger rum, så att säga, ovanpå och parallellt med en given fysisk plats.87
Som ytterligare konsthistoriska referenser som anknyter till förändrade upplevelser av
bekanta platser, kan nämnas situationisternas uppmaning till att upptäcka stadens liv genom
att driva runt utan något särskilt mål (dérive). Även ljudkonstens rörliga ljudinstallationer,
t.ex. Max Neuhaus ”ljudpromenader, kan nämnas.88 Medan video- och ljudpromenaderna är
konstnärligt styrda, så strävar utövaren av dérive efter att låta slumpen styra och utgör
därmed antitesen till en detaljstyrd promenad. Skillnaden mellan dessa former ligger i
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mängden konstnärlig styrning, medan likheten ligger i det fastslagna syftet att upptäcka
platsen på ett nytt sätt.

Momentan respektive ackumulerad interaktivitet
Liksom i Knitting Houses dialogiska praktik uppvisar Resolutionary Bodies interaktiva
processer som även dem byggs ut över tid, om än i ett mycket kortare tidsspann och därmed
med större omedelbarhet. En sådan process är den stämning som byggs under den inledande
installationens gång. Installationens registrering av publikens beteenden, de förändringar
detta triggar i miljön, genljudet av publikens inspelade röster och ackumulationen av den
totala effekten kan betraktas som ett generativt ljudporträtt av en given grupp människor i en
given situation. Processen kan även betraktas som en generativ återgivning av gruppens
kollektiva ”puls”.
Medan publiken är samlad i den pågående installationen innanför stängda dörrar syns
nämligen inga representanter för föreställningen eller institutionen till och ingen riktig
vetskap finns om vad nästa moment kommer vara eller när den kommer att inträffa.
Förändringarna i ljudet och ljuset gör betraktaren varse om att den egna vistelsen i
installationen i någon mån utgör ett underlag för det konceptuella system som styr
installationen. Men liksom föreställningens representanter är systemet dolt. Installationen
triggar känslan av att vara övervakad eller kanske upplevelsen av att överraskas av en
inspelning av sin egen röst. Medan uppmärksammandet av den kollektiva pulsen markerar
föreställningens paradoxala relationella estetik (där publiken är sammanförd men utan att
bygga ordinära sociala relationer), så skapar atmosfärens kuslighet en destabiliserad
utgångspunkt till gagn för verkets uttalade syfte att skaka om bland invanda rörelsemönster.
Den tredje dansutövarens beröring av publikens vader inleds en bit in i dansföreställningen
och fortgår till slutet. Trots att den pågår under en väsentlig del av dansföreställningens totala
varaktighet och ingår därmed i en längre process, så kan den till följd av sin intimitet och
konkretion uppfattas som en absolut momentan interaktiv upplevelse. Denna gest får tolkas i
relation till en längre passage under vilken de två övriga dansutövarna rör sig enligt det
plågade rörelsemönster som kan utlösas av en intensiv kramp i vaden. Beröringselementet är
en interaktiv gest som potentiellt kan aktivera eller intensifiera publikmedlemmarnas
reaktioner på de krampande rörelserna som parallellt pågår på scenen. Beröringen utpekar
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kroppsligen den hittills främst visuellt märkta korrespondens som råder mellan händelserna
på scen och publikens upplevelse av dem.

Tid och reflektion
Ett interaktivt verk kan inrymma flera växelverkande interaktiva moment och processer av
sinsemellan olika varaktighet och tidslighet. Vi har sett detta i det sätt som Knitting Houses
skilda delar tillsammans skapar mening; i ackumulationen av stämningen i Duraks
installation inför Resolutionary Bodies andra del; och i den spänning som i Symphony of a
Missing Room föreligger mellan inre och yttre sammanhang. Som ett sätt att förstå dessa
tidsligheter, som tycks växelverka både fram- och baklänges utmed kronologins räls, kan
Gilles Deleuzes tolkning av Henri Bergsons tidsbegrepp föreslås:
Bergson’s major theses on time are as follows: the past coexists with the present that
it has been; the past is preserved in itself, as past in general (non-chrononical); at each
moment times splits itself into present and past, present that passes and past which is
preserved.89
Bergson överger alltså föreställningen av tiden som kronologisk för att istället betrakta den
som uppdelad i en samexisterande nutid och en förvarad dåtid. I denna uppdelning präglar
dåtiden ständigt uppfattningen av nutiden liksom nutiden präglar förståelsen av dåtiden.90 På
ett analogt sätt präglar de olika interaktiva momenten varandra i en växelverkan mellan deras
respektive tidsligheter. Vi kan således tänka oss att varje interaktivt moment som
ögonblickligen förpassats till det förflutna förblir aktivt och föränderligt genom den
ömsesidiga påverkan som råder mellan nuet och det förgångna. För att beteckna en fortsatt
ackumulation av den interaktivitet som aktualiserats i mötet med verket kan vi använda
begreppet reflektion. Genom att betrakta interaktiviteten som en fortgående subjektiv aktivitet
närmar vi oss en analys av interaktivitet i relation till konst som inte i första hand fokuserar
på betraktarens omedelbara engagemang i konstverket, utan på interaktivitetens förmåga att,
då den aktualiserats, katalysera en subjektiv reflektion. Genom reflektionen som är knuten till
den ursprungliga interaktiva situationen aktiveras interaktiviteten på nytt för varje gång som
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betraktaren återvänder till minnet av verket, och för varje gång kommer den framträda på ett
förändrat sätt, som Bergson skriver: ”no two moments are identical in a conscious being”.91
Som synes är detta en vanligt förekommande beskrivning av hur minnen ackumuleras. Det
som dock gör den användbar i det aktuella sammanhanget är dess förmåga att förklara
relationen mellan det förgångna och nuet som en separation som samtidigt möjliggör en
kopplingar dem emellan. En förståelse av interaktiviteten som en fortgående process i form
av reflektion kräver ett tidsbegrepp som kan förklara hur och varför dåtiden fortsätter existera
i en pågående reflektion.
I den verkpresentation som Symphony of a Missing Rooms betraktare lämnas med vid verkets
avslut står det att ”Symphony of a Missing Room continues to exist in the memory of its
visitors, it is shared and distributed through an oral tradition, giving birth to rumours about
the works existence.”92, 93 På så vis uppmärksammas interaktivitetens, konstens och den
interaktiva konstens förmåga att i och med mötet med betraktaren skjutas in i framtiden i
form av en fortgående reflektion.
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Styrning och lydnad
I detta avslutande kapitel ska relationen mellan den individuella betraktarens subjektivitet och
verkets struktur behandlas. Verkets struktur betraktas som delvis överlappande med det som
tidigare benämnts ”konstnärlig styrning”. Diskussionen tar på ett kritiskt sätt utgångspunkt i
det resonemang om publiken aktivitet kontra passivitet som förs i Rancières essä ”The
Emancipated Spectator”.

Struktur och handlingsutrymme
En användbar terminologi för att tala om villkoren i betraktarens möte och interaktion med
verket är det inom samhällsvetenskapen ofta förekommande begreppen struktur och agens,
där det förra betecknar de olika system individen befinner sig i medan det senare betecknar
det varierande handlingsutrymme individen har för autonomt agerande. Det finns en mängd
förslag om hur förhållandet struktur/agens ser ut.94 Hos t.ex. Pierre Bourdieu råder det en
dialektisk relation mellan dessa. I hans teori skapar individen sitt habitus genom att
internalisera ett fält. Individen tenderar sedan att externalisera sitt habitus på nämnda fält,
vilket innebär att individen innehar en agens eller ett handlingsutrymme för att påverka
strukturen.95 Jag kommer här använda termerna struktur och handlingsutrymme för att i en
överförd bemärkelse benämna betraktarens möte med ett interaktivt konstverk.
Det handlingsutrymme som olika konstverk erbjuder är av varierande volym och varieras
ytterligare beroende på vem betraktaren är, men de innehåller för det mesta ett antal
handlingsalternativ som betraktaren sedan förhåller sig till på sitt subjektiva sätt. För att ta del
av verket måste hon först träda in i verkets struktur, vilket kräver en viss lydnad och en
beredskap att agera i enlighet med det system som verket utgör. Betraktarens
handlingsutrymme inrymmer även alternativet att träda ur och avsluta sin interaktion med
verket. Detta pågående förhandlande mellan verkets struktur och betraktarens agens sätts i
relief i Symphony of a Missing Room när betraktaren fråntas syn- och hörselintryck från det
rum där hon kroppsligen befinner sig. “Power relations are there. How could they not be? But
they are constantly under negotiation. I could opt out, but I don’t”.96
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Symphony of a Missing Room, Knitting House och Resolutionary Bodies är alla exempel på
tidsbaserade konstverk som har en fast struktur i den meningen att handlingsalternativen som
respektive verk erbjuder är begränsade. Strukturen i Resolutionary Bodies är fast då den
består av en på förhand programmerad responsiv installation följd av en
föreställningssituation organiserad kring scen och publik. Strukturen i Knitting House kan
tyckas vara öppnare p.g.a. den centralitet som ges åt dialogen och den gemensamma
arbetsprocessen som sträckte sig över en längre tid. I detta processbaserade verk fanns plats
för improvisation och oväntade utfall, men den grundläggande idén, d.v.s. att sticka en
trerummare i Husby för att söka stimulera till omtolkning av denna arkitektur, var allt jämt
stängd. Symphony of a Missing Room består av ett stängt system i form av en minutiöst
regisserad immersiv föreställning vars enda öppenhet ligger i betraktarens subjektiva
upplevelse av den. Genom en närmare titt på denna immersiva process vill jag här illustrera
hur variationsmöjligheterna i den subjektiva interaktiva konstupplevelsen faktiskt kan
förutsätta en fast struktur, ett slutet system, i kombination med betraktarens lydnad.
Janet Murray, professor i digitala medier, resonerar kring en rad olika estetiska njutningar
som datorspel kan bereda oss och benämner immersion som en sådan njutning. Immersiva
medier möjliggör för betraktaren att försjunka i en annan verklighet. Murray menar att
människor har en längtan att sänkas ner och ”simma runt” i fiktiva miljöer för att på så sätt
transporteras bort till en annan verklighet.97 För att transportationen till den andra
verkligheten ska kunna upplevas så starkt som möjligt bör den alltid vara liminal; den bör
varken vara vår reella verklighet eller den sagovärld som inte finns, utan hållas ”balanced
squarely on the enchanted threshold without letting it collapse onto either side.”98 För att på
det här sättet balansera upplevelsen utformas subjektets egen upplevelse inuti den immersiva
miljön bäst i form av ett kort besök. Eftersom korta besök innebär en explicit begränsning i
både tid och rum kommer förtrollningen inte att hinna brytas innan besökets slut.99 För att det
liminala besök som utgör kärnan i Symphony of a Missing Room ska kunna bidra till en rik
konstupplevelse så är begränsningarna i verkets fasta struktur nödvändiga. Förutom att hänge
sig åt guiden och ge sig in i verket tvingas betraktaren således acceptera verkets narrativa
progression; ett styrt besök som mycket snart tar slut. Verkets noggrant regisserade
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interaktiva äventyr med dess tidsbegränsning kan också betraktas som ett utrymme som i och
med tidsbegränsningen upplåtits åt betraktarens egen fortsatta fantasi. Om betraktaren känner
sig besviken och tom när verket är över, när gruppen av betraktare omtumlade går åt varsina
håll, så är det kanske för att verket till följd av sitt slutna system lyckats bevara immersionens
liminala kvalitet. Lundell och Höjer: ”The work exceeds my expectations, but also
disappoints me. It stops short. But this disappointment is healthy, respectful, necessary. We
spent time together, created a space together. Now, each to their own. Playtime over…But I
am left feeling frail and vulnerable.”100

”The Emancipated Spectator”
Att ge sig in i ett interaktivt verk, agera utifrån dess struktur och på sitt individuella sätt
besvara de interaktiva gester som riktas mot en, kräver ett slags tillit och mod, men också
lydnad. I en diskurs baserad på binära oppositioner associeras lydnad oftare med passivitet än
det associeras med aktivitet; men om lydnaden är en passiv handling, innebär det i så fall att
interaktiviteten antingen är passiviserande eller ett resultat av passivitet? Är det passivt att
låta sin sinnesapparat manipuleras av ett immersivt konstverk; att delta i ett konstprojekt för
att förverkliga någon annans konstnärliga idé; eller att sitta i publiken och titta på en
föreställning? I de interaktiva processer som de analyserade verken uppvisar finns interaktiva
intentioner eller gester som, för att de ska aktualiseras, måste besvaras. För en diskussion om
hur dessa lydnadskrävande gester trots allt samexisterar med betraktarens tolkningsaktivitet
kan Rancières essä ”The Emancipated Spectator” vara en lämplig utgångspunkt. Essän
behandlar i första hand scenkonst, särskilt modern reformerad teater, men är på grund av sitt
resonemang kring dikotomin aktiv/passiv i relation till paret skådespelare/betraktaren
intressant för studiens sammanhang.101
Essän inleds med en kritik av den inom politiska teatern vanliga föreställningen om teater
som ett ”spektakel” (i en debordsk mening), som passiviserar betraktaren genom illusioner
och således separerar henne från sin egen aktivitet. Till föreställningen hör antagandet att om
100
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den ”passiva” betraktaren ”aktiveras” genom att bli en del av spektaklet på scen istället för
dess distanserade kontemplatör, så kommer hon att bryta sig ur sin själv-separation. Enligt
honom yttrar sig detta förväntade orsakssamband i ständiga försök att kontrollera och
korrigera betraktarens subjektiva konstupplevelse och därmed också i ett misskännande av
hennes intelligens och tolkningsförmåga.
Föreställningen om betraktarens passivitet anser Rancière vara grundad på det falska
antagandet att det råder en motsättning mellan att se och att agera.102 Han uppmanar oss att se
bortom denna motsättning för att förstå att betraktandet i sig är aktivt:
The spectator also acts […] She observes, selects, compares, interprets. She links
what she sees to a host of other things that she has seen on other stages, in other kinds
of place. She composes her own poem with the elements of the poem before her. She
participates in the performance by refashioning it in her own way – by drawing back,
for example, from the vital energy that it is supposed to transmit in order to make it a
pure image and associate this image with a story which she has read or dreamt,
experienced or invented. They are thus both distant spectators and active interpreters
of the spectacle offered to them.103
Rancière vänder sig alltså emot appliceringen av polariteten aktiv/passiv på relationen
scen/publik samt den förväntade likheten mellan orsak och verkan i fråga om konsten och
konstupplevelsen. Han hävdar omöjligheten i existensen av en korrekt tolkning eftersom
varje tolkning är en subjektiv handling som utgår från den enskilda betraktaren, men även för
att god konst aldrig är helt och hållet läsbar eftersom den innehar ”[a capability] of speaking
twice; from their readability and from their unreadability”.104 Essäns mer långtgående syfte
tycks dock vara att belysa publikens fullt habila tolkningsförmåga och att efterlysa sådan
scenkonst som inser dett. Två korrelerande antaganden i ”The Emancipated Spectator” 105 är:

•
•

Konstupplevelser och tolkningar är alltid beroende av betraktarsubjektet och därför
omöjliga att determinera.
En förväntad likhet mellan orsak och verkan i konst är alltid förgäves och riskerar
bara att sänka konstens nivå.
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Dessa antaganden kan tyckas vara väl uppenbara, men ändå har de en särskild bäring för
frågeställningarna angående lydnad som varande en passiv, eller aktiv, handling.
Interaktiva grepp förutsätter ett slags likhetstecken mellan orsak och verkan så till vida att de
interaktiva greppen måste besvaras för att kunna aktualiseras, upplevas och tolkas.
Betraktarens interaktion med verket är en sak, medan hennes subjektiva upplevelse och
tolkning av densamma är en annan. Som jag visar i ovanstående stycke om immersion, så kan
en relativt stängd och styrande struktur ibland utgöra en förutsättning för ett komplext
konstverk, men vad betraktaren sedan gör av konstverket, hur hon upplever, förstår och tolkar
det, förblir subjektivt.
För att bemöta ovan ställda frågor om lydnad och passivitet, vill jag på samma sätt som
Rancière hävdar den tillsynes passiva åskådarpositionens grundläggande aktivitet, hävda
betraktarens aktivitet då denna utifrån ett varierande antal handlingsalternativ besvarar en
interaktiv gest. Att ge sig in i ett interaktivt verk kräver att betraktaren lyder och följer verket
för att anta möjligheten att på sitt eget sätt se och tolka det som finns att se. Betraktarens
aktivitet föreligger både i valet att överhuvudtaget ge sig in i verket (låta sin sinnesapparat
manipuleras av ett immersivt konstverk; att delta i ett konstprojekt för att förverkliga någon
annans konstnärliga idé; eller att sitta i publiken och titta på en föreställning) och i att skapa
sin egen tolkning av det; ”compose her own poem with the elements of the poem before
her.”106 Längre fram utmanas Rancières förkastande av sådan konst som vill aktivera eller
medvetandegöra betraktaren.
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Ideologisk interaktivitet möter subjektiv tolkning
Det här stycket behandlar relationen mellan interaktivitetens motiv och mottagande. Det
inleds med exempel ur Symphony of a Missing Room för att sedan utvidgas till uppsatsens två
andra analysobjekt. Symphony of a Missing Room kan med fördel belysas av Jensens och
Kwasteks respektive diskussioner om interaktivitetsbegreppet då båda betonar begreppets
relation till sociologins intresse för mellanmänsklig interaktion. I Kwasteks mer historiska
begreppsdiskussion framgår att sociologins interaktionsbegrepp utvecklats från en fokus på
kvantitativa fysionomiska stimulus-respons-orienterade undersökningar till den symboliska
interaktionismens metoder. Symbolisk interaktionism skiljer sig från stimulus-responsundersökningar i förståelsen av ”social interaction as primarily a communicative process in
which people share experience, rather than a mere play back and forth of stimulation and
response.”107
Mot bakgrund av dessa distinktioner framgår att bruket av interaktivitet i Symphony of a
Missing Room är präglat av ett intresse inte bara för kommunikativa processer, utan också för
interaktion i form av den omedelbara stimulus-respons-relationen, som den sinnliga
interaktionen mellan verk och betraktare präglas av. Intresse kan även utläsas i
konstnärsduons egen beskrivning av relationen som deras praktik bär till kognitiv neurologi
och neurovetenskap.108 När konstnärerna dessutom identifierar betraktarens perception som
”both the medium of the work, its potential content as well as the means to receive it”, kan vi
påminna oss om Listers distinktion mellan ideologiskt och instrumentellt motiverade bruk av
interaktivitet. 109 I enlighet med Listers distinktion utgör Symphony of a Missing Rooms
utforskande av perception en form av ideologiskt bruk eftersom detta utforskande, i den mån
det är resultatinriktat, ej i huvudsak avser interaktivitetens direkta resultat, utan snarare
utforskandet av dess (d.v.s. interaktivitetens) funktioner. Däremot kan det mer
resultatinriktade bruket med syftet att aktualisera konstverkets interaktiva processer anses
utgöra ett instrumentellt bruk.110 Vi kan således identifiera de två olika, men ofta
sammanfallande, motiv som interaktiviteten har inom verket i fråga. Dessa kommer till
uttryck i två olika bruk: Å ena sidan ett instrumentellt motiverat bruk som går ut på att genom
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immersion aktualisera verkets kärna (det liminala besöket) och å andra sidan ett ideologiskt
motiverat bruk som går ut på att väcka tankar om subjektets perception och kommunikativa
processer. Som synes har båda motiven som mål att väcka tankar; den ena genom
interaktivitet och den andra om interaktivitet.
Diskussionen om interaktivitetens motiv ska nu utvidgas till att även innefatta Knitting House
och Resolutionary Bodies för att i dessa verk peka ut sådana bruk av interaktivitet som tycks
vara både ideologiskt och instrumentellt motiverade. Ur dessa konstverks premierande av det
dialogiska och relationella framgår det att interaktiviteten föranletts av ideologiska motiv i
form av det Lister betecknar ”grassroot democratic exchange”.111 Båda verken syftar till att
medvetandegöra eller aktivera betraktaren. Medvetandegörandet och aktiveringen är
förknippade med ideologi, men möjliggörs genom ett instrumentellt bruk av interaktivitet.
Medan det är möjligt att skilja ut specifika interaktiva gester eller processer (t.ex. beröringen
av publikens vader i Resolutionary Bodies; eller kollaborationen- eller mötet med
installationen i Knitting House) som direkt instrumentella för verkets mediering och
aktualisering, så är de ideologiska motiven för interaktivitet likafullt närvarande. Men hur kan
vi rättfärdiga dessa ideologiska motiv efter att ha tagit del av den kritik som Rancière riktar
mot sådan konst som söker medvetandegöra eller aktivera betraktaren?
I programbladet som delades ut inför föreställningarna av Resolutionary Bodies skriver
Lingserius och Durak:
Resolutionary Bodies är ett försök att skifta perceptionen av kroppen för att slås ur
våra vanebilder/föreställningar om hur den borde fungera. Att påvisa vår egen
inverkan och möjlighet att konstruera nya framtida kroppsnormer och låta både
åskådarnas och dansarnas kroppsliga praktiker hamna i fokus.112
Det uttalade syftet med verket är alltså att försöka medvetandegöra betraktaren beträffande
kroppsnormer, vilket slår an den ideologiska sträng som Rancière så kraftigt kritiserar. Han
hävdar existensen av dolda politiska och pedagogiska agendor: ”It will be said, for their part,
artists do not wish to instruct the spectator. Today, they deny using the stage to dictate a
lesson or convey a message […] But they always assume that what will be perceived, felt,
understood is what they have put into their dramatic art or performance. They always
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presuppose an identity between cause and effect.”113 Till Resolutionary Bodies försvar får vi
betona att både verktitelns lek med det engelska ordet revolutionary och programbladets text
på ett tydligt sätt uttrycker att verket syftar till att väcka en medvetenhet som anses angå
publikmedlemmen och hennes kropp. Dock kan vi fråga oss om det stämmer, som Rancière
misstänker, att konstnärernas förhoppning är att den interaktivitet som uppstår skall leda till
vissa specifika insikter jämte en förutbestämd reflektion hos de enskilda betraktarna. Inför
denna fråga måste vi ödmjukt acceptera svårigheten i att bevisa vilka specifika resultat
konstnärerna och utövarna eventuellt väntar sig att interaktiviteten ska få. Visserligen kan
programbladets tydliga budskap föra tankarna till specifika teoretiska formuleringar, såsom
t.ex. idén om kroppars sociala konstruktion, men eftersom dessa formuleringar är teoretiska
så måste de sättas i relation till den subjektiva kroppsliga erfarenheten för att bli mer än bara
”tomma ord”. Eftersom verket refererar till kroppar och kroppsliga erfarenheter så kommer
den att förstås utifrån en enskild kroppsmedvetenhet som aldrig kan vara allmängiltig, vilket
innebär att verkets uttalade politiska syfte omöjligt kan uppnås genom att enbart söka väcka
specifika insikter och förutbestämd reflektion.
Även den kroppsliga upplevelsen av utställda Knitting House – och i överförd bemärkelse
även verkets syfte att skapa omtolkningar av arkitekturen – påkallar diskussioner om
ideologiskt motiverad interaktivitet. Utställda Knitting House kan sättas i relation till
konsthistorikern Arnauld Pierres forskning av GRAV:s kinetiska installationer, där han
belyser hur gruppen i sina installationer söker skapa destabiliserande desorienterande
upplevelser för att därigenom möjliggöra kroppsliga insikter hos betraktarna.114 Det är även
intressant att notera hur Bishops kritik av samma konstpraktik bygger på den i hennes tycke
allt för lydiga respons som installationernas ideologiskt motiverade inbjudan till interaktivitet
framkallat, alltmedan hon underlåter sig att beakta de resultat, t.ex. i form av kroppslig
medvetenhet, som interaktiviteten potentiellt skapar. Medan Pierre lyfter fram GRAV:s
släktskap med det intresse som fanns i den samtida arkitekturen för att skapa kroppslig
medvetenhet, så hävdar Bishop verkens tendens att skapa standardisera betraktare.115 Denna
skillnad i Bishops respektive Pierres fokus i analysen av samma konstprojekt är parallell med
motsättningen som råder mellan Rancières principiella förkastande av förväntade likheter
mellan orsak och verkan i deltagarorienterad konst respektive mitt antagande om
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interaktivitet mycket väl kan föranledas av en specifik intention eller agenda, men att den
trots detta alltid tas emot i form av en subjektiv upplevelse.
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Slutsats och diskussion
Syftet med studien är att problematisera begreppet interaktivitet i relation konst. Interaktivitet
i relation till konst förknippas ofta med antagandet om att det hos konstnären finns en
föregående intention att genom interaktiva grepp styra och forma betraktarens
konstupplevelse. I min studie styrks denna tes så till vida att interaktiviteten belyses som en
metod för att skapa en aktiv konstupplevelse. Metoden motsvarar dels en potentiell
interaktivitet i form av interaktiva grepp/gester och dels dess (eventuella) utfall i form av
aktualiserad interaktivitet (en aktiv konstupplevelse).
I analyserna av tre performancebaserade interaktiva konstverk framträder interaktiviteten som
en dialektisk process mellan verkets mer eller mindre öppna struktur och
betraktarens/betraktarnas agens. Det interaktiva verkets struktur har ett tilltal som inbjuder till
interaktion utifrån ett visst antal handlingsalternativ. Om betraktaren besvarar inbjudan att ge
sig in i verket och lyder dess struktur, så aktualiseras den ditintills endast potentiella
interaktivitet som i form av interaktiva gester funnits inskriven i strukturen. Således antyds en
tät koppling mellan orsak och verkan. Det framkommer emellertid också att denna koppling
till följd av betraktarens subjektivitet är ”ur led”: Medan interaktiviteten har en tendens att
bjuda in betraktaren till konstverket och öppna verket för henne, så är den likafullt beroende
av- och föremål för betraktarens subjektivitet. Eftersom betraktarens svar och lydnad sker
mot bakgrund av hennes subjektiva tolkning av handlingsalternativen så avgör denna hur
interaktiviteten aktualiseras och upplevs. Därmed framträder betraktarens (eller betraktarnas)
subjektivitet som avgörande för hur interaktiviteten aktualiseras.
En annan egenskap hos interaktiviteten är dess kontinuitet. Interaktivitetsbegreppets tidslighet
utmanas när interaktiviteten betraktas som en process som sträcker sig från betraktarens
första möte med det interaktiva verket till den momentana interaktionens mer långtgående
resultat. I likhet med den ömsesidiga påverkan mellan nutid och dåtid, som ingår i filosofen
Henri Bergsons tidsbegrepp, förstås interaktiviteten som ett skeende även sedan dess
ursprungliga aktualiseringstillfälle övergått i det förflutna. Den fortgår då i form av reflektion
hos betraktaren. Därmed är interaktiviteten varken begränsad till verkets interaktiva grepp
eller betraktarens omedelbara interaktion med verket.
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Det har också framkommit att interaktivitet inte nödvändigtvis yttrar sig i handgriplig
interaktion, utan kan vara icke-manifest och utgöras av t.ex. en tyst närvaro i en interaktiv
situation. Den kan också katalyseras av att flera interaktiva processer inom ett givet verk
växelverkar med varandra (t.ex. tid och plats i Knitting House). Denna växelverkan sker på
ett metaplan och befinner sig möjligen närmare reflektion, d.v.s. den förlängda
interaktiviteten.
En svårighet som under studiens gång upprepat hemsökt mig är det ovan behandlade
förhållandet mellan orsak och verkan, gest och respons; svårigheten ligger i att härleda
aktualiserad interaktivitet tillbaka till befintliga interaktiva grepp som finns inskrivna i verket
samt svårigheten i att låta bli. Detta dilemma känns igen från övrig konstvetenskaplig
forskning men blir särskilt framträdande i undersökningar av interaktivitetsproblematiken,
vilket indikerar att interaktivitetens dialektiska kvalitet imiterar den interaktivitet som på ett
ontologiskt plan präglar konsten i sig. Dilemmat har i min studie resulterat i en mängd
analyser i vilka beskrivningar av interaktiva medel och metoder samsas med sina väntade och
oväntade resultat.
De perspektiv som framkommer i studien förser interaktivitetsbegreppet (i relation till konst)
med en utvidgad innebörd. Begreppet vidgas här till att förutom en handfast
kommunikationsprocess även innefatta dess konstnärliga betydelser och resultat. Dessutom
uppmärksammas betraktarsubjektets aktiva lydnad inför verket som ett villkor för att
interaktiviteten ska aktualiseras.
En ytterligare aspekt av studiens teoretiska spår är konstverkets öppenhet, vilken med fördel
sätts i relation till konstnärlig styrning respektive betraktarens handlingsutrymme. Detta spår
kan användas för att utforska hur stort handlingsutrymme och inflytande över utfall som
betraktaren innehar inom ramen för ett givet konstverk. Men eftersom bruket av interaktivitet
i relation till konst tenderar att föregås av estetiska överväganden snarare än enbart
ideologiska, så är det intressantare att istället för att fokusera på mängden interaktivitet, fråga
sig hur interaktiviteten används i relation till konstverkets helhet. Genom att ta fasta på denna
frågeställning vill jag avrunda studien med en bitvis spekulerande inventering av
användningen av interaktivitet i studiens tre analysobjekt.
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I Symphony of a Missing Room är interaktiviteten den metod som förmedlar verket. Genom
denna metod skapas flera interaktiva ingångar; t.ex. reflektioner kring plats och det sociala
skeendet runt verkets kärna. Interaktionen med guiden samt immersionen utgör verkets
grundläggande interaktivitet. Interaktiviteten används här främst instrumentellt i syfte att
förmedla verkets helhet, vilken i slutändan är stängd för betraktarens påverkan. En högre nivå
av interaktivitet skulle sannolikt ha rubbat immersionens effektivitet. Knitting Houses
grundidé är stringent men visar sig ändå innehålla utrymme och beredskap för att inkvartera
och använda oväntade vändningar. Projektets ramar ändras inte av den oväntade politiska
vändningen, utan istället ökas verkets komplexitet. Om grundidén varit mindre stringent
(d.v.s. om strukturen varit öppnare), så hade verkets oväntade poliska vändning möjligen
blivit mindre tydlig i brist på en tydlig utgångspunkt. I Resolutionary Bodies är ingången som
av konstnärerna benämnts ”relationell estetik” inte vad verkets mest framträdande interaktiva
processer kan beskrivas som. Ansatsen till en relationell estetik ger dock en ingång till en
interaktivitet som snarare används för att nå betraktaren på ett mer konkret och sinnligt sätt.
De interaktiva processerna och gesterna används för att involvera betraktarens kropp i
föreställningens frågeställningar.
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Sammanfattning
Studien inleds med en reflektion kring interaktivitetsbegreppets användningar och
konnotationer samt oklarheten i dess relation till konst. Därefter presenteras studiens syfte
som är att problematisera begreppet i relation till konstnärligt innehåll, vilket ska göras
utifrån analyser av tre performancebaserade interaktiva konstverk som vart och ett uppvisar
ett medvetet bruk av interaktivitet.
Konstverken som analyseras är Symphony of a Missing Room (2009) av konstnärsduon
Lundahl & Seitl; Knitting House (2010) av Elin Strand Ruin och Annika Enqvist; och
Resolutionary Bodies (2013) av Sebastian Lingserius och Emin Durak.
I uppsatsen teoribeskrivning ges en selektiv översikt av det forskningssammanhang som
behandlar interaktiv och deltagarorienterad konst. Två problemställningar lyfts fram: Den
första berör verkets öppenhet/stängdhet och knyter an till förhållandet mellan konstnärlig
styrning respektive betraktarens handlingsutrymme i sin interaktion med verket. Den andra
berör verkets aktivering av betraktaren via interaktivitet. Därefter ges en introduktion av
interaktivitetsbegreppet i förhållande till informationsteknologin respektive till konst. En
hypotes (som bekräftas längre fram i studien) är att interaktivitet i relation till konst inte låter
sig analyseras enligt samma modell som interaktivitet inom informationsteknologin. Detta
beror framför allt på att interaktiviteten i konst, vid sidan av sin medierande funktion,
dessutom har en estetisk funktion och en betydelse inom verkets helhet. I de följande kapitlen
utvecklas en utvidgad, och till konstnärligt innehåll anpassad, förståelse av interaktivitet.
I kapitlet ”Oförutsedda vändningar” behandlas analysobjektens respektive interaktiva
metoder. Var och en av dessa sätts i relation till ett konstnärligt resultat som ter sig oväntat i
förhållande till den intention som verket eventuellt har.
Kapitlet ”Växelverkan, tid och plats” uppmärksammar växelverkan mellan dels olika
tidsligheter och varaktigheter och dels tid och plats. Utifrån verkanalyserna diskuteras
växelverkan mellan kategorierna tid och plats.
I sista kapitlet, ”Styrning och lydnad”, skisseras relationen mellan verk och betraktare. Detta
sker utifrån samhällsvetenskapernas begreppspar struktur och handlingsutrymme. Det noteras
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att ett interaktivt verk ger betraktaren ett antal handlingsalternativ som betraktaren sedan
tolkar och lyder på sitt subjektiva sätt. Verkets struktur sätts i relation till konstnärens
styrning och det konstateras att ett i högsta grad styrt verk inte nödvändigtvis resulterar i en
mindre mängd interaktivitet, utan att en effektiv interaktivitet ibland förutsätter strikt
konstnärlig styrning.
Slutsatsen blir därefter att interaktivitetsbegreppet ges utvidgad mening i relation till konst.
Förutom att innefatta interaktiviteten i form av en momentan medieringsprocess, kommer den
även att innefatta interaktivitetens konstnärliga betydelser och dess fortsatta skeende bortom
den omedelbara interaktionen. Betraktarens aktiva lydnad inför verkets struktur framkommer
som ett villkor för att den i verket inskrivna interaktiviteten ska aktualiseras och resultera i en
subjektiv (kanske oväntad) tolkning.
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Bildappendix

Bild 1: En illustration över hur den aktuella studien anser att begreppen kollaboration,
deltagande och interactive art förhåller sig till interaktivitetsbegreppet och till varandra.

Bild 2: Inuti det utställda Knitting House på Husby Konsthall
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Bild 3: En passage ur andra delen av Resolutionary Bodies

56

Källförteckning
Tryckt material
Ahrens, Åsa, Knitting House – Konst, arkitektur och stickning som politisk katalysator,
mag.uppsats, Huddinge: Institutionen för kultur och kummunikation vid Södertörns högskola,
ht 2011
Barker, Chris, The Sage Dictionary of Cultural Studies, London: SAGE, 2004, uppslagsord:
agency; structuration; structure
Bergson, Henri, The Creative Mind, New York: The Citadel Press, 1992 (1946)
Billing, Lind och Nilsson, (red.), Taking Matters Into Common Hands, London: Black Dog
Publishing Limited, 2005
Birbaum, Daniel, Chronology, New York: Sternberg Press, 2007 (2005)
Bishop, Claire, “Antagonism and Relational Aesthetics” Dezeuze, Anna (red.), The 'do-ityourself' artwork: participation from Fluxus to new media, Manchester: Manchester
University Press, 2010
Bishop, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Verso,
London, 2012
Bishop, Claire (red.), Participation: Documents of Contemporary Art, Whitechapel, London,
2006
Bolter och Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cambridge, Massachusettes:
The MIT Press, 2000 (1999)
Bourriaud, Nicolas, Relational Aesthetics, Dijon: Presses du réel, 2002
Broady, Donald, "Inledning", Donald Broady (red.), Kulturens fält, Göteborg: Daidalos, 1998
Dezeuze, Anna (red.), The 'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus to new media,
Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010)
Dezeuze, Anna, ”An introduction to the ”do-it-yourself” artwork”, Dezeuze, Anna (red.), The
'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus to new media, Manchester: Manchester
University Press, 2012 (2010)
Dezeuze Anna, ”’Open work’, ’do-it-yourself’ artwork and bricolage”, Dezeuze, Anna
(red.), The 'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus to new media, Manchester:
Manchester University Press, 2012 (2010)
Eco, Umberto, ”The Poetics of the Open Work”, Cox och Warner (red.), Audio culture:
readings in modern music, New York: Continuum, 2004

57

Graham, Beryl, ”What kind of participatory system? Critical vocabularies from new media
art”, Dezeuze, Anna (red.), The 'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus to new
media, Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010)
Haggren, Kristoffer, Deltagarkultur, Göteborg: Korpen, 2008
Hessler, Stefanie, Meet me halfway: Virtual Encounters in Digital Performance Art and the
Implications of Conceptions of Identity, masteruppsats, Stockholm: Konstvetenskapliga
institutionen vid Stockholms universitet, vt 2011
Höller, Carsten, ”The Baudouin/Boudewijn Experiment. A Deliberate, Non-Fatalistic Large
Scale Group Experiment in Deviation”, Bishop, Claire (red.), Participation: Documents of
Contemporary Art, London: Whitechapel, 2006
Jenkins, Henry, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, Göterborg:
Daidalos, 2012 (2008)
Jensen, Jens F. (red.), Multimedier, hypermedier, interaktive medier., Aalborg
universitetsforlag, Aalborg, 1999
Jones, Amelia, ”Space, body and self in Nauman’s work”, Dezeuze, Anna (red.), The 'do-ityourself' artwork: participation from Fluxus to new media, Manchester: Manchester
University Press, 2012 (2010)
Kemp, Wolfgang, ”The Work of Art and Its Beholder. The Methodology of the Aesthetic of
Reception”, The Subjects of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspectives,
Cambridge: Cambridge University Press, 1998
Kester, Grant, Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art,
Berkeley: University of California Press, 2004
Kravagna, Christian, ”Working on the community: models of participatory practice”,
Dezeuze, Anna (red.), The 'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus to new media,
Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010)
Kwastek, Katja, ”Interactivity – A Word in Process”, Sommerer, Jain och Mignonneau
(red.), The Art and Science of Interface and Interaction Design vol. 1, Berlin: Springer, 2008
Lind, Maria, ”The Collaborative Turn”, Billing, Lind och Nilsson, (red.), Taking Matters Into
Common Hands, London: Black Dog Publishing Limited, 2005
Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans
till postmodernism, Stockholm: Norstedts, 1995
Lister, Martin (red.), New Media: A Critical Introduction, Oxon: Routledge, 2009 (2003)
Machon, Josephine, Immersive Theatres: Intimacy and Immediacy in Contemporary
Performance, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013

58

Malm och Wik (red.), Imagining the Audience: Viewing Positions in Curatorial and Artistic
Practice, Stockholm: Art and Theory Publishing, 2012
Murray, Janet, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge,
Massachusetts: MIT Press, 1997
Neuhaus et al. (red.), Max Neuhaus: Times Square, Time Piece Beacon, New York: Dia Art
Foundation, 2009
Paul, Christine, Digital Art, London: Thames & Hudson, 2008 (2003)
Pierre, Arnauld, ”Instability: the visual/bodily perception of space in kinetic environments”,
Dezeuze, Anna (red.), The 'do-it-yourself' artwork: participation from Fluxus to new media,
Manchester: Manchester University Press, 2012 (2010)
Jacques Rancière, ”Problems and Transformations in Critical Art”, Claire Bishop (red.),
Participation: Documents of Contemporary Art, London: Whitechapel, 2006
Rancière, Jacques, The Emancipated Spectator, London: Verso, 2009
Rossholm Lagerlöf, Margaretha, Inlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst
Stockholm: Atlantis, 2007
Svanelid, Oscar, Gummidjur och kosmisk kola - tolkningar av Lygia Clarks och Hélio
Oiticicas konstverk på brasilianska institutioner, mag.uppsats, Huddinge: Institutionen för
kultur och kommunikation vid Södertörns högskola, ht 2013

Internet
Cardiff, Janet, “Alter Bahnhof Video Walk”,
<http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/bahnhof.html>, 2013-11-29
Discogs, information om låten Release Me som förekommer i karaokeversion i
Resolutionary Bodies, <http://www.discogs.com/Agnes-Release-Me/release/1950105>
Duchamp, Marcel ”The Creative Act” (1957),
<http://radicalart.info/things/readymade/duchamp/text.html>, 2013-11-29
Enqvist, Annika, ”About the New Beauty Counsil”,
<http://newbeautycouncil.org/index.php>, 2014-01-12
Höjer, Louise & Lundell, Niklas, ”Headspace – Resonance of a Missing Room”,
<http://www.thisistomorrow.info/viewArticle.aspx?artId=141>, 2013-11-24
KASS, ”Resolutionary Bodies”, <http://kass-dance.eu/2013/blog/resolutionary-bodies/>,
2013-01-14
Lingserius, Sebastian, ”Sebastian Lingserius”, <http://kass-dance.eu/about-the-group/>,
2013-11-13
59

Lundahl & Seitl, ”About”, <http://www.lundahl-seitl.com/about/>, 2014-01-10
Lundahl & Seitl, ”Symphony of a Missing Room”, <http://www.lundahlseitl.com/work/symphony-of-a-missing-room>, 2014-01-12
Manchester Metropolitan University, ”Interactive Arts”,
<http://www.artdes.mmu.ac.uk/interactivearts/>, 2013-09-08
Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://plato.stanford.edu/>, uppslagsord: Henri
Bergson, 2013-12-22
Strand Ruin, Elin, ”Biography”, <http://elinstrandruin.se/?page_id=1135>, 2014-01-12
Strand Ruin, Elin, ”Hemma hos damerna i Husby” <http://www.arkus.se/manadenstanke/?arkiv=0311>, 2013-12-01
Strand Ruin, Elin, ”My Kitchen”, <http://elinstrandruin.se/?p=327>, 2013-11-13
Strand Ruin och Enqvist, ”By Elin Strand Ruin & The New Beauty Council”,
<http://elinstrandruin.se/?p=247>, 2013-11-13
Weld, ”Emin Durak”, <http://weld.se/program/resolutionary-bodies-15-17-augusti/sv/>,
2013-11-13
Weld, ”Om Weld”, <http://weld.se/page/om-weld/sv/>, 2013-11-15
Weld, ”Resolutionary Bodies 15-17 augusti”, <http://weld.se/program/resolutionary-bodies15-17-augusti/sv/>, 2013-11-15

Utställningskataloger och publiktexter
Bourriaud, ”An Introduction to Relational Aesthetics”, Bourriaud, Traffic, utst.kat.,
Bordeaux: CAPC Musèe d’art contemporain, 1996
Durak och Lingserius, Resolutionary Bodies, programblad, Stockholm: Weld, 2013
Lundahl & Seitl, Symphony of a Missing Room, Gemma Sharpe (red.), publiktext,
Stockholm: Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Fierce Festival och Weld, 2010
Strand Ruin och Enqvist, ”A Knitted Momument”, Knitting House, utst.kat. Stockholm:
Arkitekturmuseet, 2013

60

Bildmaterial
Omslagsbild: Symphony of a Missing Room. Mottagen av Lundahl & Seitl,
2010-09-27. Foto: Andreas Karperyd (beskuren och överförd i gråskala av författaren)
Bild 1: Diagram över begreppen interactive art, deltagande och kollaboration. Illustration:
Författaren
Bild 2: Knitting House utställd på Husby konsthall. Bilden hämtad ur: Elin Strand Ruin,
”Hemma hos damerna i Husby”, Arkus, <www.arkus.se/manadens-tanke/?arkiv=0311> ,
2014-01-20. Foto: Tim Meier
Bild 3: Resolutionary Bodies, skärmdump ur videoklipp av föreställningens andra del.
Upplagd av Sebastian Lingserius på videoströmningstjänsten vimeo.
<vimeo.com/72225783>, 2014-01-20

Övrigt material
Elin Strand Ruin, mailkorrespondens, 2013-10-02 och 2013-12-16
Durak, Emin, mailkorrespondens, 2013-11-29
Resolutionary Bodies from Sebastian Lingserius, videoklipp av Resolutionary Bodies andra
del, via videoströmningstjänsten vimeo. <vimeo.com/72225783>, 2013-11-10
Seitl, Martina, mailkorrespondens, december 2013-januari 2014
Wikars, Katarina, “Att sticka en trerummare i Husby”, K1 Kulturradion, Sveriges Radio P1,
2010-12-01

Kontakt: corin.kapari@gmail.com

61

