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Sluta krama  
kapitalets konst

Jeff Werner är professor i konstvetenskap. 
Finns valmöjligheten kramar han hellre konsten  
än kapitalet.

J
ag vill gärna tro att konst är bra. Inte att alla 
konstverk är bra, men att konst i sig är det. 
Att det finns något i själva formen, i tillta
let, som gör oss som tar del av den lite mer 
reflekterande, lite mer humana. Inte för att 
konstnärer är bättre, klokare och mer efter

tänksamma än oss andra – konstnärer är nog som 
folk är mest – utan för att konst sätter igång proces
ser i huvudet som är av godo.

Det finns en hel del som talar mot denna uppfatt
ning. Inte minst det faktum att kons ten ofta tjänat 
makten. Tänk på hur barockens konst sattes i motre
formationens tjänst. För att inte tala om hur nazis
men och stalinismen använde konsten, filmen och 
arkitekturen för att övertyga massorna. Konst tycks 
också kunna göra ont.

OrOväckande är även den nya forskning som visar 
att konstmarknaden utvecklas mest i samhällen som 
är ojämlika. I länder där de fattiga blir fattigare och 

den rikaste promillen 
av befolkningen allt
mer snuskigt rik. Man 
vill ju annars gärna tro 
att konsten mår bäst i 
samhällen som befinner 
sig i sund ekonomisk 
tillväxt, som ger många 
möjlighet att fördjupa 
sig i den. Och som ger 
goda konstnärer in
komster. Men något 
sådant samband tycks 
inte finnas. Det är ökad 

ojämlikhet, inte ekonomisk tillväxt, som leder till 
högre priser.

Därför har konstmarknaden under det senaste de
cenniet blomstrat i länder som Kina, Storbritannien, 
Indien och USA. Och i Sverige. För, som ny statistik 
från LO visar, i Sverige har de ekonomiska klyftorna 
ökat kraftigt sedan 1980. Då tjänade makteliten fem 
gånger så mycket som en industriarbetare. Idag tjä
nar den sjutton gånger mer. En procent av Sveriges 
befolkning äger 25 procent av förmögenheterna. 
Samtidigt har även konstmarknaden vuxit så den 
knakar. 1998–2008 åttadubblades försäljningen på 
landets auktionshus. Samtidskonst tillhör det som 
går bäst.

Sådana SOm är snuskigt rika spenderar gärna sina 
pengar på saker som syns men är improduktiva, ex
empelvis lyxbilar. Eller att vaska årgångschampagne. 
Men inget glänser bättre än att investera sanslösa 
summor i konst. Vilket fått priserna på viss samtids
konst att nå rekordhöjder. 

Konstnären Andrea Fraser konstaterade nyligen att 
det som är bra för konsten är en katastrof för resten 
av världen. Därför uppmanar hon kritiker, konstmu
seer och curators att vägra spela med, att sluta bidra 
med sitt kulturella kapital till utställningar och 
artiklar som haussar den för kapitalet kramvänliga 
konsten. För det finns förstås annat att skriva om. 
Annat att ställa ut. En i alla bemärkelser bra konst.

Inget glänser 
bättre än att 
investera 
sanslösa 
summor 
i konst
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Offentligheten 
har sina gränser
Förra veckan disputerade 
karl malmqvist på avhand-
lingen Offentlighetens 
gränser (Daidalos). Det 
handlar om sociologins re-
lationsfrågor. De om individ 
och samhälle och om det 

privata i underhåll-
ningskulturen. Såväl 
intimisering som för-
nedring görs numera 
till publika fenomen 
i gammelmedierna 
och bloggosfären. 
Men också till motiv 
och tema i konstnär-
lig gestaltning. 

Malmqvist disku-
terar intres sant vär-
deförskjutningarna i 
modernitetens sam-
hälle med samhälls-
vetare som Sennett 
och Wouters. 

I analyser av ett 
antal litterära fejder 

kring skönlitterära arbe-

ten av Thorvall, Lindqvist,  
myrdal, rydberg, Lundgren 
och norén visar han hur 
den litterära offentligheten 
och and ra mediala arenor 
sammanfaller. Hur avstån-
det mellan etablerade och 
mindre etablerade aktörer 
minskar, eliter utmanas av 
amatörer och medielandska-

pet öppnas. Tänk till exempel 
Björn ranelid och marcus 
Birro. 

Malmqvist är mer hemma 
i sociologins rum än i lit-
teraturdebatterna. När han 
diskuterar form och innehåll 
i litteraturen gör han det 
med begrepp som passar 
bättre för äldre material än 

detta från 1976 till 2008. 
Konst för konstens egen skull 
och konst som heliga objekt 
täcker dåligt diskussionerna 
om Myrdals barndom och 
Noréns dagböcker.

Men invändningar följer 
på avhandlingar som vågar 
tänka.

Tomas Forser

K
onsten har sin egen dockskåps
historia. Den kunde börja med 
romantikens marionetter och 
mannequiner och fortsätter 
långt senare med Hans Bell

mers virtuosa perversioner eller kanske i Eva 
Aepplis sorgsna teaterfigurer. Den kvinnliga 
kroppen blir gärna till en docka för fadda fan
tasier, fast buktalardockorna är oftast små 
beskäftiga herrar. 

Barndomens magiska tänkande verkar 
långt in i vuxenlivets förvillelser. Man kan 
missta en docka för en levande person eller 
förvandla den livs levande till docka. ”Nicke
docka”. Sedan följer den kritiska frågan om 
inte en docka kan uttrycka något mer mänsk
ligt än vad docklika människor annars för
mår? 

Det är just där som den amerikanska konst
nären Laurie Simmons finner sin tryckpunkt 
när hon skärskådar kvinnliga könsroller i 
spelrummet mellan drömsötma och social 
dressyr. Det amerikanska femtiotalet är ma
trisen för inlåsningen. Sedan följer skylt
fönstrens drömscen och den populärkultur 
som alltid älskat att pyssla med sina dockor. 

den akTueLLa uTSTäLLningen på Konst
museet är Simmons första separatutställ
ning i Skandinavien och visar ett tvärsnitt 
från sena sjuttiotalets hemminiatyrer fram 
till den nyligen producerade serie The love doll 
som blir en given huvudsak.

Jag såg en utställning med Simmons bil
der för tjugo år sedan och kan nu konstatera 
att hon aldrig lämnat sitt dockskåp – det 
har bara blivit större och sent omsider nått 
en sorts studiomässig fulländning. Delar av 
hennes tidigare verk är som medvetet taff
liga besvärjelser av hemma hosmagasinets 
toftighet – nu ganska ointressanta, men där
emellan finns några minnesvärda porträtt, 
som av buktalardockor (Izzy!).  

Genom sitt noga definierade revir får 
Laurie Simmons konst ett retrospektivt  och 
självinpackande drag. Den amerikanska foto
konsten är i dag ett snabbt omdukat bord och 
i det sammanhanget befinner sig Simmons 
bilder som i ett pågående åttiotalsstadium.

Men med The love dollsviten händer nå
got ändå mer sammansatt – den består av 
fotografiska tablåer av en fullskalig japansk 
tonårsdocka i olika positioner på salongsgol
vet i ett mansion on the hill. Hon är mycket 
människolik och hon är perfektionen. Hon 
verkar satt på plats någonstans i New Eng
land.

konst

GöteborGs konstmuseum
Laurie Simmons
t o m 20/5

 ut mig!

Ämnet
Laurie Simmons utställning 
på Göteborgs konstmuseum. 
Utställningen är Simmons 
första separatutställning i 
Norden och pågår till 5 maj.

Laurie SimmonS
*	Född 1949 i New York.
*	En av förgrundsgestalter-
na inom nutida konceptuell 
fotografi.
*	Tillhör tillsammans med 
bland andra Cindy Sherman 
och Richard Prince ”The 
Pictures-Generation” som 
växte fram i New York un-
der 1970- och 1980-talen.

Ingen konstnär leker med dockor så metodiskt som 
Laurie Simmons. Hennes bilder visar flickdockor utsatta 
i amerikansk villamiljö. Mikael van Reis blir instängd.

En undergiven geisha kunde vara varje bor
gerlighets diskreta charmföremål och så be
traktat är Simmons bilder en sorts pågående 
psykoanalys av populärkulturens infantilism 
– vilket resulterar i en  historia som innehål
ler både bitterljuv åtrå och frustration.

vi kan – på visst avstånd – då undra en eller 
två gånger om Love dollmodellen är en män
niska eller en docka. En sådan likhet med det 
livs levande hyser en fantasifälla om fysisk 
berörbarhet. Det hör till bildernas starka för
förelse, men lika mycket handlar de om in
kännandets dunkla mekanismer och gränser.  

En docka kan självklart uttrycka en lika 
stark känsla som en människa. Det kan kall
las bildkonstens Pygmalionkomplex och i 
den generation som Simmons tillhör – ”The 
Pictures Generation” – hävdas ofta att det 
autentiska inte alltid är det subjektiva utan 
snarare en kollektiv fantasi. Ändå skaver Sim
mons bilder av sådan egen längtan genom 
en stiliserad fördrömdhet. Man märker det 
tidigare i hennes video The music of regret från 
1992 med dansande cupcakes och trippande 
pistolflickor.  

Jag tänkte först att Simmons Love doll 
serie berörde en sorts revanschistisk pene

trationsfantasi. Den ameri
kanska kulturen sätter den 
japanska kulturen på plats 
ännu en gång efter det for
na kriget som slutade med 
en atombomb, men i själva 
verket visar dessa bilder 
något omvänt – hur den 
japanska populärkulturen 
invaderar den amerikan
ska med sin tonåriga och 
troskyldiga sago varelser. 
Mycket rör sig i bildernas 
kollektiva undermedvetna 
och bilderna avlockas efter 

hand ett känsloregister mellan ömhetsbety
gelser och sexuell dominans.

LikväL är vi kvar i det dockskåp som Sim
mons nu inrett i trettiofem år. Jag känner till 
sist att jag inte vill vara kvar i denna schema
lagda fantasi om amerikansk instängning. 
Så släpp ut mig!

Det är nog därför jag tycker bäst om bilden 
som trotsar gravitationen. Som den av den 
japanska flickan, dockan som rör sig över 
villamuren. Bort från dockhemmet. Några 
gram viktlöshet i klaustrofobin. Där anas 
plötsligt rörelse bortom perfektionen i Lau
rie Simmons upprepningstvång.  

miKael Van ReiS

The LOve dOLL/day 32. 
(Blue geisha, black & white 
room.)
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