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INLEDNING 

Bakgrund 

Vintern 2007 var jag i Malmö för att besöka en gammal vän. En av de dagar jag var där gick 

jag till Malmö Konsthall för att se utställningen Tilting Planet av den amerikansk-kinesiska 

konstnären Sarah Sze. Jag hade fått höra av min vän att detta var något jag inte kunde missa. 

Av hans entusiasm att döma verkade det som värt ett besök. Väl inne i konsthallen fann jag 

mig själv vandrandes omkring och i verket. Jag blev mycket fascinerad av hur jag inte kunde 

mätta mina ögon. Hur jag än vred och vände mig tycktes de oräkneliga tingen framträda på 

olika sätt beroende på hur jag stod eller gick, omöjliga att ta in på en och samma gång. 

Installationen lockade mig att böja ryggen och luta mig fram för att kunna se bättre. Jag lutade 

min nacke bakåt, ställde mig på tå för att kunna urskilja någon liten detalj högt upp mot 

takhöjden. Jag tassade så försiktigt jag kunde med mina grova, klumpiga skor mellan små och 

bräckliga papperskonstruktioner. Upptäckte platser i luften och på golvet som tycktes tomma 

men ändå aktiverade i förhållande till de ansamlingar av saker som fanns utplacerade. Mina 

ögon följde långa sträckor av garn som sträckte sig från en del av rummet till ett annat. Jag 

kunde ana ett svagt ljud av porlande vatten som växte som växte sig starkare ju närmare jag 

kom för att sedan avta i en annan del av rummet. De små vardagliga tingen som i vanliga fall 

knappast tycks förtjäna någon uppmärksamhet framstod helt plötsligt som mycket 

märkvärdiga. Häftstiften som ena sekunden såg ut som en klunga av träd för att i nästa sekund 

vara just en ansamling av häftstift. Tunna, små träpinnar från något byggvaruhus som var 

sammanfogade till en flera meter hög konstruktion fick mig att känna att jag stod framför en 

skyskrapa. Jag tyckte att installationen liknade en värld, byggd av människor, men en skör 

värld som var ödslig och avbefolkad på randen till katastrof. En uppmaning till engagemang 

för en värld som håller på att gå sönder om vi inte värnar om den. Med en känsla av eufori 

och en vilja till aktivitet tyckte jag mig ha fått syn på mig själv. Jag fanns ”just nu” och jag 

märkte mig själv och hur jag såg och hörde på ett annat sätt än jag brukar göra. Någonstans 

inom mig upplevde jag att det var i mötet mellan mig och installationen som konstverket 

skapades. Jag tänkte att detta hade jag inte velat ha ogjort och att en utställningskatalog nog 

skulle kunna hjälpa mig att återuppleva den upplevelse jag tyckte att jag hade bevittnat. En 

viss förvirring uppstod när jag till min stora förvåning upptäckte att de fotografier som 

katalogen till största del utgjordes av var något helt annat än det jag nyss hade upplevt.  
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Syfte och frågeställning 

Efter att jag hade sett och upplevt installationen Tilting Planet av Sarah Sze och därefter 

bläddrat i utställningskatalogen med samma titel började jag fundera över vad det var jag såg i 

dokumentationerna.1 Min upplevelse från besöket och de fotografier som återpresenterade 

installationen skiljde sig väsentligt från varandra. Å ena sidan tycktes objekten och 

konsthallen i fotografierna bekanta å andra sidan främmande och annorlunda. Numera är 

installationen Tilting Planet nedmonterad sedan snart ett år tillbaka och har fått ge plats åt 

andra konstverk. Idag existerar Tilting Planet endast i medierad form som tvådimensionella 

fotografier på Internet och i utställningskatalogen Tilting Planet. Detta är alltså allt som finns 

kvar av konstverket. Eller rättare sagt, konstverket finns inte kvar annat än som 

representationer av det. Detta fick mig att tänka på bildlärarrummet på min gymnasieskola, 

där jag gjorde min verksamhetsförlagda del av utbildningen, där en hel vägg fylldes upp av 

olika böcker om konst och konstkataloger fyllda med återgivningar av konstverk. Ofta 

användes dessa och en mängd diabilder av verk i undervisningen och jag slogs ofta av vilket 

fantastiskt redskap dessa återgivningar utgjorde. Många gånger användes bilder av konstverk i 

undervisningen som i verkligheten befann sig utomlands eller sedan länge var borttagna från 

museet. Just på grund av dessa dokumentationer kunde konstverken bli tillgängliga för oss i 

klassrummet. På det här viset kunde eleverna med hjälp av fotografierna av konstverken bilda 

sig en uppfattning av hur verken såg ut. De fotografiska dokumentationerna i 

utställningskatalogen Tilting Planet verkade dock ställa andra villkor på det fotografiska 

mediet och inte minst betraktaren av fotografierna. Hur hade man på gymnasieskolan 

handskats med den här sortens återgivningar? Jag funderade över hur installationen visade sig 

i fotografierna och hur man i denna katalog hade återpresenterat Tilting Planet.  

 

Syftet med det här arbetet är att försöka synliggöra hur installationen Tilting Planet översatts i 

utställningskatalogen med samma titel. Jag är också intresserad av om det är möjligt att återge 

en installation genom fotografiska dokumentationer. I förlängningen undrar jag hur man i 

bildämnet kan närma sig dokumentationer av installationer. Min frågeställning är alltså 

följande: Hur representerar och översätter utställningskatalogen Tilting Planet installationen 

Tilting Planet? 

 

 

                                                 
1 Sze, Sarah. Tilting Planet. Malmö Konsthall 2. 12 2006 – 18. 2 2007, Malmö: Malmö Konsthall 
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Teoretiskt perspektiv 

Jag undersöker hur Sarah Sze’s installation Tilting Planet översatts i utställningskatalogen 

med samma titel. Till stor del utgörs katalogen av fotografier och därför har jag funnit Steve 

Edwards teorier om fotografi lämpliga för undersökningen. Jag vill med hjälp av dessa 

försöka synliggöra de skillnader och likheter som finns mellan att titta på fotografier av 

installationen och att uppleva den på plats i konsthallen. Jag tycker därför att det känns 

angeläget att ta upp den verklighetseffekt fotografierna visar prov på. Med detta menas 

känslan av att se en ”kopia av verkligheten” när man i själva verket tittar på en bild av den.2 

Vad som också blir användbart att uppmärksamma är skillnaden mellan människans visuella 

perception och kamerabilden. Medan ögat uppfattar ett ”föränderligt område” så begränsas 

det vi ser i kamerabilden inom en inramande kant och är ett selektivt utsnitt.3 Värt att 

uppmärksamma är också människans binokulära syn vilket är beskaffat på så vis att vi både 

kan uppfatta en rumslighet och den plana ytan i fotografiet.4 Jag anar även att jag kommer att 

ha nytta av Edwards teori om objektramars benägenhet att dra uppmärksamhet till bilder, 

vilket de tycks göra på ett anmärkningsvärt sätt i katalogen.5 I detta sammanhang är det också 

viktigt att ta upp teorin om fotografiernas ikoniska och indexikala tecken. Teorin om dessa 

teckentyper är hämtade från semiotiken och Sander Peirce.6 Ikoniskt är tecknet eftersom det i 

så hög grad liknar sitt motiv och indexikalt är tecknet därför att det ”är direkta resultat av ljus 

som studsar på avbildade föremål” som syns i bilden.7 Så till vida har fotografier med 

verkligheten att göra eftersom de ting som ses på fotografiet inte hade kunnat vara utan 

objekten som kameran riktades mot.  

 

Jag har även antagit ett fenomenologiskt perspektiv i mitt arbete. I undersökningen har jag 

stöttat mig mot Maurice Merleau-Ponty’s tankegångar kring ”embodied perception”, 

nämligen att varseblivning inte endast sker via synen utan att det också är en angelägenhet för 

hela kroppen och dess sinnen.8 Eftersom en installation förutsätter bokstavlig närvaro och att 

betraktaren psykiskt befinner sig i konstverket intresserar jag mig också för relationen subjekt 

                                                 
2 Edwards, Steve (2007), Fotografi – en introduktion, Raster Förlag, s. 147 
3 Ibid., s. 142-148 
4 Ibid., s. 142 
5 Ibid., s. 148 
6 Ibid., s. 119 f. 
7 Ibid., s. 119 f. 
8 Bishop, Claire (2005), Installation Art, Tate Publishing, s. 50 
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och objekt och hur detta översätts i katalogen. Merleau-Ponty skriver  ”The thing is 

inseparable from a person perceiving it, and can never be actually in itself…”.9  

 

Metod  

Den metod jag kommer att använda mig av för att få syn på hur installationen har översatts 

och representeras i utställningskatalogen består av litteraturstudier, analys av två fotografiska 

dokumentationer samt en analys av katalogen som helhet. I min undersökning kommer jag att 

närma mig de två fotografierna genom en semiotiskt influerad analysmetod. 

Utställningskatalogen ska jag undersöka som ett materiellt fenomen och använder då ett 

bredare semiotiskt tillvägagångssätt genom att komplettera med det som Jan-Gunnar Sjölin 

skriver om bildens materiella och plastiska betydelse.10 Med materiell betydelse menar Sjölin 

”… det seddas fysiska och materiella karaktär, dess egenskap att existera i ett rum med tre 

dimensioner” och med plastisk betydelse menas varseblivningen av en skenbar rumslighet 

eller djupverkan.11 Detta har jag valt eftersom jag anar att varseblivningen av katalogens 

materiella och plastiska egenskaper är betydelsebärande och sålunda viktiga för mig i 

undersökningen. 

 

Urval och avgränsning 

Det material jag undersöker är utställningskatalogen Tilting Planet som gavs ut i samband 

med att konstnären Sarah Sze’s installation ställdes ut på Malmö Konsthall, vintern 

2006/2007. Utställningskatalogen består av över hundra fotografiska dokumentationer. På 

grund av bristen på utrymme i uppsatsen har jag valt ut två fotografier att studera närmare. 

Dessa har jag valt eftersom de helt enkelt fångat mitt intresse. Eftersom sidorna i katalogens 

fotografidel är onumrerade samt att fotografierna saknar benämningar kommer jag kalla dem 

för fotografi 1 och fotografi 2. Jag kommer även att studera katalogen som materiellt fenomen 

och titta närmare på helheten. Jag har då valt ut framsidan och dess pärm, skisserna samt 

fotografidelen. Förordet lämnar jag utanför undersökningen.  

 

 

 

                                                 
9 Merleau-Ponty, Maurice (1979), Phenomenology of Perception, London and New York: Routledge, s. 320 
10 Sjölin, Jan-Gunnar (1998), Att tolka bilder, Lund: Studentlitteratur, s. 85 ff.  
11 Ibid., s. 84 f. 
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Forskningsöversikt 

Det ämne som jag har valt att studera verkar inte vara särskilt beforskat. I Installation Art 

skriver Claire Bishop om den andrahandsupplevelse det innebär att ta del av fotografiska 

dokumentationer av installationskonst och detta omöjliggör den subjektiva upplevelsen.12 

Douglas Crimp tar upp det besläktade problemet med att dokumentera performancekonst och 

platsspecifik konst i On the Museum’s Ruins.13 

 

UNDERSÖKNING 

Vad är installationskonst och vad är dess förutsättningar? 

Att försöka reda ut vad en installation är och vad det går ut på är inte en helt enkel uppgift. 

Några överensstämmande materiella karaktäristika verkar inte finnas. Till skillnad från många 

andra genrer inom konsten verkar installationskonstnären inte bunden till något särskilt 

medium på samma sätt som målaren ägnar sig åt måleri eller som fotografen ägnar sig åt 

fotografi. En orsak till detta kan ha att göra med de många och skilda influenserna från andra 

konstyttringar såsom skulptur, arkitektur, performancekonst, land-art med flera.14 Något som 

ändå ter sig gemensamt för installationskonst är att man som betraktare på ett eller annat sätt 

träder in i konstverket. Till och med termen ”installation” är diffus och man vet inte alltid vad 

som åsyftas när man läser olika recensioner i tidningar och böcker där ett verk rubriceras som 

en installation. I engelskan talar man dock om ”installation art” och ”an installation of art”. 

Här finns skillnader men också likheter. Det som dessa typer av verk har gemensamt är att de 

vill göra betraktaren uppmärksam på hur objekten i verken är installerade i rummet och hur vi 

som betraktare kroppsligen svarar mot detta.15 Var i ligger då skillnaden?  

 

I verk som skulle beskrivas som ”an installation of art” riktas uppmärksamheten mindre mot 

betraktaren och hur denne tar in verket. I verk av typen ”installation art” deltar och aktiveras 

betraktaren i förhållande till konstverket på ett annat sätt. Claire Bishop skriver i Installation 

art att”… the space, and the ensemble of elements within it, are regarded in their entirety as a 

singular entity. Installation art creates a situation into which the viewer physically enters, and 

insists that you regard this as a singular totality”.16 De här ingredienserna som ett konstverk 

av den här typen innehåller ska alltså inte förstås som olika och separerbara delar. De är 
                                                 
12 Bishop (2005), s. 11 
13 Crimp, Douglas (1993), On the Museum’s Ruins, Cambridge: The MIT Press, s. 109 - 167 
14 Bishop (2005), s. 8 
15 Ibid., s. 6 
16 Ibid., s. 6 
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istället en odelbar helhet och på grund av detta är också den som besöker en sådan här 

utställning följaktligen integrerad i konstverket. Detta borde rimligtvis betyda att den som inte 

är på plats där utställningen äger rum kan inte heller uppleva den. Det skulle också betyda att i 

förlängningen är ett verk utan en deltagande betraktare inte är ett fullständigt verk. Med andra 

ord förutsätter installationen och betraktaren varandra. Claire Bishop pekar ut just detta, att en 

installation förutsätter betraktarens bokstavliga närvaro, som det som skulle kunna 

karaktärisera en installation.17 När du träder in i en installation förutsätter verket att du svarar 

kroppsligen mot det och med dina sinnen lika öppna och mottagliga som din syn för att du 

skall kunna erfara det.18 Perception betraktas som en angelägenhet för hela kroppen, inte 

endast för det du tar in via ögonen.19 Här tycker jag mig kunna se en skillnad från att möta 

och ta in bildkonst. När du ser en målning eller ett fotografi på ett galleri eller på ett museum 

tar du in målningen eller fotografiet först via ögonen. Även om målningen eller fotografiet 

påverkar dig och tycks dra dig in i bilden så är du ju inte en förutsättning för verket på samma 

sätt som i en installation. Vad jag menar är att betraktaren inte på samma sätt befinner sig i 

verket så som i en installation. En sak som skiljer mycket av samtida tvådimensionell 

bildkonst från installationskonst är att de representerar något annat. En stol i ett rum på ett 

fotografi är tecken för en stol i ett rum och inte stolen och rummet självt. Installationen 

snarare presenterar elementen för betraktaren på ett mer direkt vis.20 Vad är det då som ett 

konstverk av den här typen vill uppnå? Det förefaller som om det är det betraktarens egen 

upplevelse och dennes känsla av förhöjd medvetenhet som en installation syftar till och hur 

man genom denna upplevelse skapar sitt subjekt.21 Hur går det till då att uppnå denna 

upplevelse? Detta finns det naturligtvis inget givet svar på. Tillvägagångssätten måste ju skilja 

sig åt lika mycket som det finns och har funnits installationer. Det krävs av besökaren att 

denne på något vis svarar på och deltar i verket.22 Det räcker inte att ställa sig i dörren och 

passivt titta på verket. På något sätt måste betraktaren aktivera sig med hela sin kropp och 

med sina sinnen tillgängliga för att kunna uppleva och göra sig själv och konstverket rättvisa. 

Den aktivitet som det innebär att gå omkring i installationen, att vrida på huvudet, böja sig 

ned, uppleva sträckor med mera, syftar också till att göra det betraktande subjektet 

                                                 
17 Ibid., s. 6 
18 Ibid., s. 6  
19 Ibid., s. 50 
20 Ibid., s. 11 
21 Ibid., s. 8 
22 Ibid., s. 11 
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decentraliserat.23 Hela tiden kommer det aktivt deltagande och perceptierande subjektet att 

förhålla sig på olika sätt till de olika elementen som installationen utgör. Eftersom verket 

betraktas som en föränderlig helhet kommer du som betraktare inte att finna ett föredraget sätt 

att ”se”. Det är inte meningen att betraktaren ska hitta ett rätt sätt att ta sig an konstverket.  

 

Trots detta hittar man allt som oftast olika sorters fotografiska dokumentationer av 

installationer. Genom dessa andrahandsupplevelser kommer inte konstverket riktigt till sin 

rätt. Det förutsätts att du närvarar på plats och att du är där ”just nu” för att kunna ta till dig 

verket. Installationen är inte komplett utan din bokstavliga närvaro. Denna närvaro handlar 

om att du som betraktare förhoppningsvis upplever ett tillstånd av ”just nu”. Eftersom verket 

och du förutsätter varandra finns det inget ”innan” du gick in och inte heller något ”efter” du 

gick ut ur utställningsrummet.  

 

Om fotografi och om fotografiska dokumentationer  

Att ta del av konst som dokumenterats med hjälp av fotografier är inte ovanligt. Snarare är det 

mycket vanligt. Ja, frågan är om det inte är det mest vanliga sättet att dokumentera konst på. 

Jag gissar till exempel att de allra flesta människor aldrig har sett målningen Mona Lisa på 

plats i Louvren i Paris. Däremot tycks de flesta ha sett målningen på ett fotografi, i 

turistbroschyrer eller i konsthistoriska böcker och de flesta skulle säkert utan svårigheter 

kunna berätta hur Mona Lisa ser ut. De skulle också säkert medge att fotografiet på vykortet 

trots allt inte är själva målningen och att det säkert finns en skillnad från att se målningen i 

verkligheten. Men sådana typer av frågor dyker sällan upp när det handlar om fotografiska 

återgivningar och det säger väl en hel del om fotografiets ställning som bärare av hög 

vittnesbörd. Detta kanske inte heller är så konstigt med tanke på att det ju i så hög grad 

faktiskt liknar Mona Lisa. Vi får ofta inte reda på något om platsen där Mona Lisa hänger 

men detta borde inte bereda oss några större problem eftersom det är själva målningen vi 

intresserar oss för i första hand och inte hur den placerats i rummet. Att dokumentera 

målningar framstår alltså som ett fantastiskt sätt att tillgängliggöra konst för fler människor. 

 

Att dokumentation oftast sker med fotografier verkar inte heller vara en tillfällighet. Steve 

Edwards skriver: ”Det som är särskilt och karaktäristiskt med fotografier är sammanträffandet 

av likhet och avtryck – de ikoniska och indexikala delarna av tecknet sammanfaller i 

                                                 
23 Ibid., s. 11 ff. 
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anmärkningsvärd hög grad.”.24 Ikoniskt blir tecknet eftersom det liknar sitt motiv. Det 

indexikala med fotografier är att de ”är direkta resultat av ljus som studsar på avbildade 

föremål” som kameran riktats mot.25 Den realism fotografiet visar har alltså med fotografiets 

höga ikonicitet och dess indexikalitet att göra. Släktskapet med tingen på fotografiet har 

således med de verkliga tingen att göra och hade inte kunnat vara utan dem. Med detta i 

hänseende är det inte så underligt att fotografin fått ställningen som bärare av hög vittnesbörd. 

Det tycks därför inte föreligga något större problem med kamerabilden som registrerar den 

platta målningen. Visserligen får vi inte någon direkt upplevelse av målningens eventuella 

materiella egenskaper men fotografiets ger oss ändå en god föreställning om hur målningen 

ser ut. Det verkar som fotografier har den effekten att vilja locka oss att se igenom bilden och 

ge oss illusionen av direkt tillgång till verket.26 Det är därför jag inte reflekterar särskilt 

mycket över att det är ett fotografi av Mona Lisa jag ser och inte själva målningen.  

Den eventuella status som direkt och oberoende återgivare av verkligheten verkar vara en 

fråga som fotografiet länge gett upphov till. André Bazin menade exempelvis att den 

”uttryckslösa mekaniska process” som själva fotograferandet innebar uteslöt all subjektiv 

inblandning.27 Att tilltron till fotografier även idag gör sig påmind ser vi i till exempel i 

nyhetsrapporteringen eller inom juridiken där bildbevis används.  

 

Det var egentligen första gången som jag såg de fotografiska dokumentationerna av Sarah 

Sze’s installation Tilting Planet i utställningskatalogen som jag blev fundersam. Sällan har jag 

blivit så förvånad över att det var fotografier jag tittade på och inte konstverket i sig. När jag 

besökte utställningen upplevde jag en sorts ”här och nu” känsla. Vad den fotografiska bilden 

gör är att den visar ett förgånget ögonblick. När bilden väl är tagen är den redan historia. 

Thierry de Duve skriver om fotografier och tidsaspekten kring detta att fotografiet genom att 

frysa ögonblicket blir ”… disconnected from its temporal context”.28 Eftersom 

installationskonst till mångt och mycket handlar om att ta till sig verket ”just nu” blir bilder 

som visar upp ett ”då” otillräckliga. Nödvändigheten av att ”vara där” och bokstavligen träda 

in i verket och införlivas kroppsligen blir också bekymmersamt för betraktaren som försöker 

ta till sig verket via fotografier.  Hur ”verkliga” än dokumentationerna ter sig så kvarstår 

problemet. I katalogen har en rumslig upplevelse översatts till tvådimensionella fotografier. 

                                                 
24 Edwards (2007), s. 122 
25 Ibid., s. 122 
26 Ibid., s. 147 
27 Ibid., s. 104 
28 de Duve, Thierry (2007) ”Time Exposure and Snapshot. The Photograph as Paradox”, i Elkins, James (red.) 
Photography Theory, New York: Routledge, s. 112 
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Utifrån de tecken fotografierna visar upp kan jag klart avgöra att fotografen verkligen varit 

där eftersom jag känner igen platsen och de objekt som syns. På så sätt hänvisar verkligen 

bilderna till installationen.  

 

Vad är det då som skiljer att å ena sidan som betraktare ta sig an och kroppsligen erfara en 

installation från att å andra sidan titta på tvådimensionella fotografier av en installation? Vad 

är det som talar om för oss att det är bilder vi tittar på och inte en direkt kopia av 

installationen? Steve Edwards pekar bland annat på två punkter som skiljer fotografiet från 

människans visuella perception.29 För det första uppfattar inte det mänskliga ögat ”en 

kvadratisk eller rektangulär inramande kant” som fotografiet erbjuder utan ett ”föränderligt 

område”.30 Detta får konsekvenser eftersom en installation syftar till att du befinner dig 

decentraliserad och omgiven av och i verket medan fotografiet centrerar din blick på ett mer 

utifrån och på ett mer distanserat sätt. En installation förutsätter att du som betraktare eller 

deltagare går runt och omkring i verket och på så sätt faktiskt erfar installationen som 

föränderlig beroende på hur du förhåller dig kroppsligen till verket. En installation tar du 

alltså inte bara in via ögonen utan den riktar sig i lika hög grad mot dina andra sinnen.31 

Dessutom är det din egen subjektiva respons till installationen och medvetenheten kring detta 

som det syftar till. Inte av någon annan föreslagen betraktarposition som fotografiet föreslår. 

För det andra är människan utrustad med binokulär syn vilket ”gör att vi kan uppfatta rumsligt 

djup” och gör det möjligt för oss att både se fotografiets plana yta och det som bilden visar.32 

Fotografiets platta yta talar om för oss att det är en bild av konstverket vi ser och inte 

konstverket självt.  

 

En annan typ av problematik uppenbarar sig vid en jämförelse mellan att se och uppleva en 

installation i verkligheten och att titta på ett fotografi av den. Denna problematik har med 

bildens utsnitt att göra. Eftersom man vid ett möte med en installation förväntas gå runt och 

ständigt förhålla sig till en föränderlig plats blir installationen svår att fånga i en enda blick. 

Installationen riktar sig direkt till betraktaren och dennes subjekt. Det är alltså jag som 

betraktare och min personliga upplevelse och förhöjda medvetenhet som fokus riktas mot. I 

en fotografisk dokumentation väljer fotografen ut ett utsnitt ur ett större blickfång och på detta 

sätt placerar mig i en föreslagen betraktarposition. Fotografen styr på så sätt vad det är som 

                                                 
29 Edwards (2007), s. 142 
30 Ibid., s. 142 
31 Bishop (2005), s. 6 
32 Edwards (2007), s. 142 
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jag ska titta på och hur jag ska titta på det. Det jag ser är alltså det som fotografen valt att 

uppmärksamma och blir således någon annans tolkning av installationen. Steve Edwards 

skriver: ”Med valet av utsnitt skapar fotografen aktivt bilden snarare än att bara dokumentera 

sådant som redan finns.”.33 Att bestämma utsnitt är att komponera en bild, att utesluta, välja ut 

och på ett vis ordna det som ska framträda inför mina ögon. 

 

Bildanalys av fotografi 1  

Bilden är ett rektangulärt liggande färgfotografi. Fotografiet visas på ett helt uppslag i en 

utställningskatalog som gör att bilden delas i två delar och täcker hela uppslaget. Fotografiet 

verkar vara taget på nära håll. Tre ytor visar bakre långväggen, höger sidovägg i vinkel samt 

golv. Jag förstår av detta att bilden är tagen i ett rum inomhus. Väggarna upptar ca två 

tredjedelar av bilden. Den bakre långväggen upptar cirka hälften av bildytan, den andra cirka 

1/6 och golvet cirka 2/6. Väggarna är blågrå men den större av dem är något ljusare i tonen. 

Golvet utgörs av bleka, grågula golvplankor av trä. Golvplankorna som ligger utmed varandra 

och vars springor bildar linjer, går in mot den större av väggarna. Springorna mellan 

plankorna bildar diagonala linjer, svagt lutande till höger för att luta mer och mer mot vänster 

i bilden. Det får till följd att golvet lutar upp mot den större av väggarna. Detta förstärks även 

av linjerna som skiljer väggar från golv. Dessa linjer fortsätter sen mot bildens kanter ut i ett 

fortsatt tänkt rum. En vit väggkontakt skymtar fram bakom ett rött, rektangulärt bord som står 

i bildens nedre och vänstra del. Bordet står sett ifrån sin långsida och tätt intill den större av 

väggarna. Det innersta, högra bordsbenet korsar linjen som skiljer den stora väggen från den 

mindre. Det högra benparet, längst till höger i bilden, är betydligt längre än benparet till 

vänster. Ändå står bordet stadigt mot golvet. Bordets skugga befinner sig under bordet och 

letar sig även upp på den mindre väggen. Jag uppfattar det som ljuset från en lampa utanför 

bilden som riktas strax snett framför bordets vänstra kortsida. Detta förklarar också varför en 

liten del av skuggan bildas framför bordet och varför den mindre av väggarna är mörkare än 

den större. 

 

Jag känner igen platsen genom de andra fotografierna. Trägolvet och färgen på väggarna 

övertygar mig om detta. Jag gissar att väggarna förmodligen är vitmålade, trots att det i bilden 

ser ut som om de är blågrå. Detta konnoterar galleri eller just konsthall/museum. Det är också 

så som jag minns väggarna när jag besökte Malmö Konsthall och som de övriga fotografierna 

                                                 
33 Ibid., s. 152 



 13 

i katalogen också bekräftar. Det blåaktiga utomhusljuset kanske kommer från de stora 

fönstren som jag minns fanns på hallens ena kortsida. Ljuset verkar också komma snett ifrån 

vänster i bilden, från en annan ljuskälla. Ett något varmare ljus träffar väggens nedre mitt och 

golvet. Golvet verkar också vara det samma som i övriga bilder, åtminstone vad det gäller 

material och färg och hur golvplank brukar se ut och vara konstruerade. I denna bild skiljer 

sig dock golvet rejält från de övriga fotografierna, de erfarenheter av golv jag har och hur jag 

minns golvet på utställningen. Mina erfarenheter av golv är att de brukar vara plana. Från mitt 

besök på konsthallen minns jag också att golvet var fullkomligt plant. I det här fotografiet 

lutar golvet kraftigt upp mot väggen vilket får en svindlande effekt. Till vänster i bilden står 

bordet som verkar bekant. Det ser ut som ett litet soffbord som man kan köpa på något av de 

stora möbelvaruhusen och som man skulle kunna förvänta sig finnas i många svenska hem. 

Bordet är rött och det gör att det skiljer ut sig från den annars så bleka och återhållna 

färgskalan i bilden. Men det som skiljer ut bordet mest är att bordsbenen har olika längd. Det 

ser ut som om benparet längst till vänster i bild är avsågat. Bordet ser ändå ut att stå stadigt, 

eftersom bordsbenen står dikt an till golvet.  

Detta får till följd att bordsskivan lutar snett in mot väggen. Att ställa något på bordet skulle 

därför inte vara möjligt. Istället ser det ut som bordet kurar ihop sig eller skyddar sig mot 

ljuset där det står intryckt mot väggen. Bordet tycks ha andra egenskaper än vad ett bord 

brukar ha. En märklig tvetydighet infinner sig. Bordet är både främmandegjort och 

annorlunda. Samtidigt ser det ut som ett vanligt soffbord med kapade ben. Placeringen av 

bordet skiljer sig också från hur bord brukar ställas. Bordets långsida står inte i linje med 

väggen och det högra benparet korsar dessutom vinkeln som delar de båda väggarna. Detta 

skapar en disharmoni i bilden som känns medvetet gjort. En tillsynes liten detalj får stor 

betydelse för bilden. Den lilla vita väggkontakten som skymtar fram bakom bordet är det enda 

i bilden som ser ut så som jag förväntar mig. Väggkontakter är så vanligt förekommande att 

de knappast tycks vara värda att lägga märke till. I det här fotografiet gör väggkontakten att 

bordet och det lutande golvet ser annorlunda ut.  

 

Bildanalys av ett fotografi 2 

Bilden som jag tittar på är ett rektangulärt liggande färgfotografi. Jag uppskattar fotografiets 

långsida till ungefär 15 centimeter och kortsidan till ungefär 10 centimeter. Bilden visar fram 

en inomhusmiljö. Fotografiet är taget från ovan ur ett fågelperspektiv och snett från höger. 

Det är en ganska dämpad belysning i rummet och endast ett fåtal ställen på golvet är upplysta. 
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Golvet som utgörs av parallellt liggande träplankor upptar nästan hela bildytan. På detta golv 

ligger och står ett mycket stort antal olika föremål utplacerade. Vissa av sakerna är isolerade 

från varandra medan andra tycks sammanlänkade i olika grupperingar. Andra saker är 

staplade på varandra, eller är fastgjorda på, eller står alldeles intill en vit pelare. De flesta av 

formationerna av saker är ändå koncentrerade till bildens mitt. Det är över lag mycket svårt att 

se vad de olika föremålen föreställer. Endast ett fåtal av de ting jag ser på bilden går alltså att 

tyda. Jag anar dock formen av ett rött bord till vänster i bildytan. En röd brandsläckare 

avtecknar sig i ljuset av en metallfärgad golvlampa centralt i bilden. Några plastflaskor står 

samlade i bildytans högra del. Utmed springorna i golvet ligger små, små vita föremål och 

bildar en avlång form.  

 

Den inomhusmiljö som visar sig på bilden är delvis bekant för mig. Jag känner igen den här 

platsen från mitt besök på Malmö Konsthall, vintern 2007. Jag känner också igen miljön på 

bilden från de andra fotografierna i katalogen och sluter mig därför till att bilden är tagen från 

samma plats men från en annan och ny vinkel. Föremålen verkar också vara bekanta trots att 

jag knappt kan se vad de föreställer. Jag tycker mig ha sett dessa från andra fotografier i 

katalogen men då på mycket närmre håll och mer igenkännliga. Det vilar något mycket 

tvetydigt över bilden som förvirrar mig och som gör det mycket svårt att lita på det jag ser 

eller vad det är som jag tror mig se. Jag funderar mycket över vad det här kan bero på. Från 

den det fågelperspektiv bilden är tagen ifrån tycker jag mig till en början ha god översikt över 

platsen. Från den här vinkeln upptäcker jag hur föremålen är placerade i förhållande till 

varandra och till rummet de befinner sig i. De vita små föremålen, som på en närbild säkert 

skulle kunna ses som avskilda bitar, verkar från den här höjden bilda en gemensam form eller 

mönster. Härifrån ser jag också tydligt hur de relaterar till och följer golvplankorna. Härifrån 

tycker jag också att jag ser hur föremålen tycks dra sig in mot bildens centrum. Jag föreställer 

mig att jag hade upplevt koncentrationen av objekt som mer utspridda och på ett helt annat 

sätt om bilden hade tagits mitt i ansamlingen eller från sidan. Jag får överblick över 

alltsammans men ändå tycker jag att mina ögon inte riktigt ”når fram” och de olika tingen och 

rummet känns oåtkomliga och undanglidande. Tingen i rummet är inte tillräckligt nära för att 

jag verkligen ska se vad det egentligen är för saker. Det dunkel som skildras i bilden 

förstärker intrycket av detta. När jag tittar på bilden från den här vinkeln känns det som om 

jag sitter högt upp i en skyskrapa på kvällen och tittar ut över en byggarbetsplats eller ett 

hamnområde med lyftkranar som lyses upp av några strålkastare. Hamnområdet är omgivet av 

ett hav. Samtidigt, och trots att jag inte riktigt kan tyda vad föremålen är för något, ser jag att 
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det naturligtvis varken är en byggarbetsplats, hamnområde eller ett hav. Det ser ut att bara 

vara hoptryckta och på varandra staplade prylar på golvet och vid pelaren eller små utspridda 

föremål på golvet med några golvlampor som lyser på dem. Det är som om det faktiskt inte 

riktigt är meningen att jag ska kunna känna igen mig eller se vad tecknen i bilden föreställer.  

 

Resultat och tolkning av fotografi 1 och 2  

När jag tittar på de bägge bilderna som jag valt att studera ställer jag mig frågan hur 

installationen ”Tilting Planet” visas i bilderna. I någon mening kan man faktiskt säga att det 

som visar sig på fotografierna verkligen har ett samband med installationen Tilting Planet. 

Det röda bordet, trägolvet, väggarna och stickkontakten som jag analyserar i fotografi 1 fanns 

verkligen i installationen. Det samma gäller för rummet och föremålen i fotografi 2. Detta 

trots att föremålen var svåra att urskilja. Detta har att göra med bildernas ikoniska och 

indexikala kvaliteter att göra. Steve Edwards skriver att ”Ett fotografis likhet med sitt motiv – 

avbilden – är ett direkt och fysiskt resultat av det motivet och skulle inte kunna existera utan 

det.”.34 Det fotografierna visar hade alltså inte kunnat finnas i bilden om inte fotografen just 

då hade riktat sin kamera mot motivet. Likväl skulle man kunna säga att man inte sett Tilting 

Planet överhuvudtaget genom att bara titta på fotografierna. Detta eftersom ett konstverk som 

Tilting Planet förutsätter betraktarens fullständiga närvaro och direkta upplevelse. Vad man 

får ta del av är istället representationer av installationen.  

 

Det är här det problematiska i att dokumentera installationer uppenbarar sig, att det är bilder 

av Tilting Planet jag ser och inte konstverket i sig. För att jag som betraktare ska kunna ”se” 

installationen Tilting Planet krävs det min egen direkta upplevelse och känslan av ett ”just 

nu”. De här fotografierna visar installationen ”just då”. På det här viset går betraktaren av 

fotografierna miste om den ”nu- situation” som installationen Tilting Planet erbjöd. Det 

märkliga när jag tittar på de här två bilderna är att jag ändå upplever ett sorts ”här och nu”. 

Detta kanske beror på att jag just nu håller i katalogen i händerna och tillåter mig att beröras 

av de besynnerliga scenerna i bilderna. Men det är ett annat ”här och nu” än det jag kände när 

jag var på Malmö Konsthall. Det känns som om man från Malmö Konsthalls sida är mycket 

medvetna om att fotografier inte kan lösa projektet att dokumentera en installation. Malmö 

Konsthall känner till installationens förutsättning: för att kunna ta del av Tilting Planet måste 

du bokstavligen närvara. I fotografi 1 försöker Malmö Konsthall i stället med fotografiets 

                                                 
34 Ibid., s. 122 
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förutsättningar tolka Sara Szes ”röst”. Till exempel: Golvet på fotografi 1 lutar kraftigt. Min 

erfarenhet av golv är att det är plant, vilket det naturligtvis var i Malmö Konsthall under 

utställningen. Golvets lutning i fotografi 1 känns som ett medvetet val. Det handlar om ett 

försök att få mig som betraktare av fotografiet ur fattningen. Fotografiet utmanar mig i vad 

jag ser. Det är Malmö Konsthalls sätt att få mig att tolka Sara Sze. Här finns en problematik. 

När man upplever en installation och den talar direkt till mitt subjekt finns det inget 

mellanled. Genom katalogens bilder föreslår Malmö Konsthall hur jag ska tolka Sara Szes 

utställning. De står mellan mig och verket. Ett till exempel: Fotografi 2 är taget från flera 

meters höjd. Den här betraktarpositionen väljer Malmö Konsthall åt mig och agerar på så sätt 

mellanled. Ändå upplever jag det som härligt att få komma högt upp och få perspektiv över 

scenariot. Här finns det massvis med saker som jag tycker mig känna igen från mitt besök på 

utställningen. Men allt är så smått och plottrigt att mina ögon inte riktigt når fram och har 

svårt att fokusera. Detta får det att kännas som om tingen verkligen finns framför mig och jag 

glömmer att det finns ett mellanled. Trots att det är en illusion. Fotografi som sådant tycks ha 

en stark förmåga att få mig att bortse från den plana ytan. Jag tenderar att ”se igenom” och 

glömma att det bara är en bild. Jag påminner mig om att de objekt och de delar av rummet 

som jag ser i de två bilderna bara utgör en mycket liten del av installationen. Här strider 

fotografierna mot installationens förutsättningar eftersom den antagligen ska ses som en 

helhet och inte som delar. Som exempel kan nämnas fotografi 2. Här får man en känsla av att 

man får en sammanfattning av installationen genom att bilden är fotograferad ifrån hög höjd. 

Men det är bara en del av installationen man ser och detta valda utsnitt berättar egentligen 

endast om det som finns inom fotografiets ramar. Den tvetydiga hållningen om vad det 

egentligen är vi ser, fotografier eller Tilting Planet, känns mycket medveten från Malmö 

Konsthalls sida. 

 

Analys av pärmen och framsidan 

Jag håller katalogen i min hand. Jag uppskattar framsidans mått till ungefär 2,5 decimeter hög 

och 2 decimeter bred. Hela pärmen är vit förutom ryggen på katalogen där det står med 

versaler: Sarah Sze Tilting Planet samt Malmö Konsthall. På baksidan står det Malmö 

Konsthall längst ned i vänstra hörnet. Jag vänder tillbaka till framsidan och vinklar katalogen 

svagt uppåt varpå två textrader framträder. Överst står det Sarah Sze och nedanför Tilting 

Planet. Jag vinklar tillbaka katalogen och upptäcker några betydligt större bokstäver som 

löper utmed framsidans nedre kortsida. Bokstäverna bildar ordet ”Sze” som är konstnärens 
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efternamn. Den tredimensionella formen på texten framträder för mina ögon på den platta 

ytan då min lampas ljus träffar bokstäverna och små skuggor bildas vid bokstävernas 

konturer. Bokstäverna tycks uttryckta och står ut från det annars platta underlaget. Jag blundar 

och känner med handen över texten och försöker urskilja bokstäverna. Det är svårt att läsa på 

det sättet. Bokstäverna sitter för tätt ihop eller så är jag bara ovan. Bokstäverna är uttryckta 

och står ut från det annars platta underlaget. Pärmen verkar vara gjord av någon sorts hårt och 

halvblankt papper, dock tillräckligt mjuk för att jag ska kunna böja katalogen fram och 

tillbaka, vilket för med sig att texten blinkar fram i lampans sken. Jag öppnar katalogen för att 

titta hur detta ser ut från baksidan. Jag finner att texten nu är spegelvänd och har bytt plats 

från det övre högra hörnet till det övre vänstra. Ordet ”Sze” är förstås också spegelvänt. Här 

på baksidan tycks nu bokstäverna vara intryckta istället för uttryckta som på framsidan. De 

bildar dessutom en negativ form. Jag bläddrar vidare.  

 

Jag funderar på varför man valt att låta utställningskatalogens framsida vara vit och varför 

bokstäverna är utformade som de är. Den vita färgen konnoterar konst och det signalerar om 

vad jag ska få möta. Det är ofta så konst visas, i vita rum på museum, i gallerier eller i 

konsthallar. Ett vitt rum som kan fyllas med betydelser. Det lockar att tänka sig framsidan på 

katalogen som en dörr. Ungefär som en entré eller en ingång på en verklig konsthall.  Den vita 

ytan är något glansig till karaktären och det gör att då man lutar och vickar katalogen 

reflekteras lampans sken på framsidan och bokstäverna glimmar till. Ljuset från min lampa 

träffar texten och skuggor bildas kring bokstäverna och de liksom kommer ut i rummet och 

ger texten liv. Texten får en tredimensionell form som jag dessutom kan känna på. Den blir 

som en form i rummet. Baksidans spegelvända bokstäver och förflyttning är nog heller ingen 

tillfällighet. Det är en konsekvens av strukturtryckets teknik som man tagit tillvara på. Att se 

bokstäverna spegelvända får mig att tänka på att det är sällan man ser dem som just bokstäver. 

De är så bekanta att man mycket sällan tänker på dem. Här på baksidan av framsidan är de 

främmandegjorda och annorlunda. Att främmandegöra det bekanta medvetandegör mig om 

hur jag läser och vad det är jag läser. Bara en sådan enkel sak som att textmassan flyttar sig 

från höger till vänster väcker förundran. Jag vänder tillbaka till framsidan och tänker på 

innebörden i katalogens titel Tilting Planet. Översättningen till svenska skulle kunna vara en 

lutande, omkullkastad planet. Jag tänker på att det jag nyss gjort är att jag har vickat och lutat 

på katalogen. Vår planet och den värld som ryms i min katalog. Som läsare känner jag mig 

delaktig och aktiverad. Det är jag som får vicka och luta och bläddra katalogen fram och 

tillbaka. Det är jag som får upptäcka hur skuggorna förändras på bokstäverna och se hur min 
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skrivbordlampas ljus får framsidan att skimra och glänsa på olika sätt. Det väcker en känsla 

av närvaro, ett här och nu som tycks tala direkt till mig. Det är lätt att låta sig hänföras och det 

väcker en förundran och en lust till att bläddra vidare.  

 

Analys av skisserna i katalogen 

Efter Katalogens förord på svenska och med en översättning på engelska dyker 18 sidor upp 

som skiljer ut sig från katalogens andra delar. Bladen är svagt gulvita och varje sida är 

linjerad med tunna, ljusblåa ränder horisontellt och har två vertikala, rödrosa, tätt liggande, 

parallella linjer på varje sidas vänstra del. Det liknar den typ av blad som man brukar finna i 

kollegieblock eller anteckningsböcker. Materialet på papperet skiljer ut sig från övriga 

katalogens tjockare och blankare papper genom att vara tunnare och mattare. Bladen känns 

också som kollegieblockspapper när jag känner efter med handen. På sidorna syns olika 

linjeteckningar och ord skrivna på engelska som påminner om skisser och anteckningar. 

Några av teckningarna och orden ser ut som att de är tecknade och skrivna med tunn 

filtpenna. De andra är tecknade med blå kulspetspenna. Det är inte lätt att avgöra exakt vad 

teckningarna föreställer eftersom de många gånger tycks hastigt nedtecknade. Här och var 

tycker jag mig dock se vissa detaljers likheter med detaljer i några av fotografierna. Vissa av 

de för hand skrivna orden återkommer också som tecken i fotografierna. Pilar och linjer har 

dragits fram och tillbaka mellan de skrivna orden och teckningarna. På vissa ställen syns spår 

av fingeravtryck. De två sista bladen skiljer ut sig från de övriga genom att sakna både 

teckningar och skrivna ord.  

 

Jag förstår de här sidorna som konstnären Sarah Sze’s anteckningar och skisser som blivit 

tryckta i katalogen och som senare skulle bli verket Tilting Planet. Det är naturligtvis inte på 

det viset att det är hennes privata, utan snarare tryck av hennes anteckningar och skisser som 

så småningom skulle bli Tilting Planet. Trots min övertygelse att de utan tvivel är tryck av 

konstnärens skisser och anteckningar känns det som hennes egna personliga anteckningar som 

jag har fått ta del av. Nästan som om hon själv hade räckt fram dem till mig. Det vilar en 

trovärdighet över hela den här delen av utställningskatalogen. Jag undrar över vad den här 

känslan kan bero på. Jag tror, när jag tänker efter, att det kan ha att göra med att bladen 

faktiskt både ser ut som och känns som ”riktiga” kollegieblockspapper. Jag märker att jag 

bläddrar mer varsamt igenom bladen som om de kanske skulle gå sönder om jag bläddrade för 

hastigt. Skisserna och orden känns ivrigt utförda och verkar vara hastigt och inte speciellt 
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omsorgsfullt nedtecknade. De är överlag ganska obegripliga för utomstående att förstå. Ändå 

hittar jag här och var tecknade fragment och skrivna ord som jag kopplar ihop med några av 

katalogens fotografier. Tanken slår mig att det kanske inte är så viktigt, trots allt, om jag kan 

se vad skisserna föreställer eller att jag har svårigheter att tyda de slarvigt skrivna orden. De 

ser mer ut som att om de är uttryck för känslan av konstnärens närvaro. Som spår av febril 

aktivitet. Fingeravtrycken som lämnats på några ställen känns som spår av konstnärens hand 

och ger teckningarna ett sting av personlighet. Att de två sista bladen har lämnats tomma ger 

mig en känsla av delaktighet. Kan det vara meningen att jag som tittar i katalogen ska lägga 

till något själv?  Det hela är mycket övertygande och jag bläddrar vidare.  

 

Analys av fotografidelen   

Den del som följer efter skisserna och anteckningarna i utställningskatalogen är delen som 

innehåller fotografier av utställningen Tilting Planet. Jag observerar att den här delen, liksom 

övriga katalogen, saknar numrerade sidor. Det är också den del av katalogen som tar upp 

störst utrymme. Jag räknar fotografierna till 97 stycken fördelade på 108 sidor. Bladen är till 

skillnad från delen med skisser och anteckningar halvblanka. De fotografier som finns i denna 

del är av ganska varierande storlek. Allt från stora bilder som fyller ut hela uppslag till små 

bilder som inte är mycket större än en kortlek. Nästan alla mindre fotografier är placerade i 

något av hörnen på sidorna. De vita objektramarna som omger dessa bilder och som fyller ut 

hela sidan blir således mycket större än fotografierna. Det gör att de får en egen form. Två 

fotografier möter mig på första sidan. Den vänstra bilden visar en glasentré. Det ser ut att vara 

en dubbeldörr med handtag. Fotografiet verkar vara taget utifrån och på dörren kan man bland 

annat läsa ”Malmö Konsthall” samt öppettiderna. Genom glaset på dörren kan man bland 

annat urskilja något som ser ut att vara en glasvägg. En hög med något som ser ut att vara 

kopieringspapper skymtar fram bakom glasväggen. Bredvid högen med papper syns bland 

annat en gul blomma och en plastflaska. Jag känner igen entrén och föremålen från mitt besök 

på Malmö Konsthall. Om inte annat så talar texten på dubbeldörren tydligt om var bilden är 

tagen någonstans. Jag bläddrar vidare och märker att jag inte bläddrar i någon viss ordning, 

utan istället fram och tillbaka. Här och var stannar jag och tittar mer noggrant. Åtskilliga 

fotografier är fyllda med ett gytter av ting medan andra fotografier visar upp mycket lite och 

istället får med mer av rummet. Katalogens fotografier är tagna i en mängd olika vinklar. 

Vissa bilder är tagna på mycket nära håll och låter mig få ta del av kraftigt uppförstorade 

detaljer. Andra bilder är tagna flera meter upp i luften och låter mig blicka ut över stora delar 
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hallen och se hur objekten är placerade. I en bild ser jag några garntrådar som löper diagonalt 

utmed golvet för att kraftigt smalna av till någon diffus formation av saker längre bort i 

rummet. Några bilder är tagna rakt uppifrån och ned på plankorna som utgör golvet. I en av 

dessa bilder visas en del av en tumstock i nästan naturlig storlek. Tumstocken fortsätter ut i ett 

tänkt rum.  

 

Att titta på fotografidelen i utställningskatalogen Tilting Planet är som att gå på en 

upptäcktsfärd i en fiktiv konsthall. Glasentrén som visas inledningsvis känns som ett sätt att 

säga: ”Stig på och välkommen till Tilting Planet här hos oss på Malmö Konsthall”. Väl inne 

möter jag ett stort antal fotografier. Jag räknar dem till 97 stycken på sammanlagt 108 sidor. 

Jag tror dock knappast att det är meningen att jag ska räkna dem. Istället tror jag att avsikten 

är att ge intryck av att de är oräkneliga och oöverskådligt många. Sidorna som fotografierna 

visas på är onumrerade, vilket förstärker intrycket av oöverskådlighet och gör det svårt att 

hitta bilder jag bläddrat förbi och som jag vill hitta igen. Jag tänker att det kanske finns en 

avsikt i detta att man får bläddra i vilken riktning som helst och inte från början till slutet. Jag 

bläddrar fram och tillbaka, stannar till för att sedan fortsätta. Fotografierna jag möter är 

många gånger hisnande och utmanar mina föreställningar av hur jag ser och mina erfarenheter 

av att se. Mycket på grund av de vinklar och utsnitt som jag stöter på. I en extrem närbild, 

som fyller upp hela uppslaget, ser jag ett till synes oräkneligt och osorterat antal vita 

plastringar. Anblicken av ringarna gör att det känns som om mina ögon börjar vinda. Hastigt 

bläddrar jag vidare och stannar vid ytterligare ett fotografi som också fyller upp ett uppslag 

och är utfallande. Detta fotografi är taget från hög höjd och visar upp stora delar av 

utställningshallen. Från den här betraktarpositionen tycker jag mig kunna blicka ut över 

golvet, rummet och luftrummet och en ansenligt stor del av de objekt som installationen 

utgörs av. Bilden tycks vilja sammanfatta installationen på det här viset. Jag kan emellertid 

inte minnas att jag fick tillgång till den här upphöjda utkiksplatsen när jag besökte 

utställningen. Nästa bild jag fastnar vid är fotograferad på låg höjd och parallellt med golvet. 

När jag tittar in i bilden känns det som om jag själv sitter på knä och följer 13 blåa trådar med 

blicken som successivt blir oskarpare fram till en diffus formation av objekt längre bort i 

rummet. Trådarna, som ligger dikt an till golvet, får mig att uppleva ett djup och en sträcka till 

formationen. Som om mina ögon inte riktigt kan fokusera. Fotografiet är taget rakt uppifrån 

och ned i golvet och visar tumstocken. Det känns därför som om jag själv sitter på huk och 

lutar mig fram över golvet. Måtten på tumstocken är mycket trovärdigt återgivna och det ger 

mig en känsla av det lilla avstånd som skiljer mina ögon från den. När jag bläddrar igenom 
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denna del av katalogen slås jag av hur fotografierna samverkar med objektramarna som omger 

dem. I nästan samtliga uppslag med objektramar är de mindre bilderna placerade ute i något 

av hörnen. Objektramarna verkar hjälpa till att dra min uppmärksamhet till fotografierna. När 

jag slår upp det sista uppslaget i katalogen märker jag hur jag vrider hela huvudet mot det 

nedre högra hörnet där det lilla fotografiet befinner sig. Jag tänker att det nog beror på att 

bilden skiljer ut sig från den vita objektramen genom att vara mörk. Det kanske också har att 

göra med att bilden är så liten i jämförelse med objektramen att mitt huvud och mina ögon 

dras mot det. Att bläddra igenom den här delen av katalogen är för mig en upplevelse. Bäst 

som jag bläddrar igenom katalogen kommer jag på mig själv att jag bläddrar. Detta kanske 

låter en aning egendomligt. Det är också en väldigt egendomlig erfarenhet att plötsligt märka 

att man gör något som är så självklart och vardagligt. Själv bläddrar jag i tidningar och böcker 

varje dag utan att tycka att det är något särskilt med det. Vad är det då som är så särskilt och 

märkvärdigt med det som jag upplever? Jo, det är att jag känner mig aktiverad och delaktig. 

Jag upplever att jag deltar och engagerar mig i läsningen. Det är som att få syn på sig själv 

utförande en handling. Samtidigt som jag bläddrar upptäcker jag hur ljuset från min 

skrivbordslampa reflekteras på det halvblanka pappret och jag känner en närvaro och ett 

tillstånd av att möta katalogen här och nu. 

 

Resultat och tolkning av katalogen som materiellt fenomen 

När jag besökte Malmö Konsthall vintern 2007 märkte jag hur mitt deltagande var viktigt för 

upplevelsen av verket och hur jag la märkte till min egen närvaro och hur det på många vis 

var en kroppslig upplevelse. Hur översätter man sådana erfarenheter i utställningskatalogen 

Tilting Planet? Redan i mötet med den vita pärmen och framsidan tycker jag mig få 

uppmaningen att känna med handen över den strukturtext som finns på framsidan. Jag 

upptäcker i lampans sken hur texten Tilting Planet träder fram. Katalogens titel uppmanar mig 

att bokstavligen vicka katalogen fram och tillbaka. När jag vänder på sidan har texten flyttat 

från höger hörn till vänster hörn. Allt detta signalerar för mig att det är jag som ska använda 

katalogen. Det ger en signal om hur jag ska fortsätta min läsning. Nämligen att jag ska känna 

vid den, röra mina händer och armar, se och låta mig förundras.  

 

I nästa del stöter jag på skisser och anteckningar. Skisserna och anteckningarna tycks vara 

utförda på papper som både ser ut som och känns som kollegieblockspapper. Skisserna och de 

ord som visas verkar vara utförda med en vanlig bläckpenna och verkar vara hastigt 
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nedtecknade och här och var hittar jag fingeravtryck. De två sista bladen har blivit lämnade 

tomma vilket känns som en hälsning till mig att delta. Det är mycket trovärdigt gjort och jag 

får känslan av att få ta del av Sarah Sze’s egna skisser som om hon talade direkt till mig. Jag 

upplever pappret som skört vilket får mig att bläddra försiktigt och varsamt. Det verkar som 

en förberedelse inför den kommande läsningen längre fram i katalogen. 

 

Att bläddra omkring i fotografidelen uppfattar jag som en avsikt från Malmö Konsthalls sida 

att ge läsaren en känsla av att gå omkring och i installationen Tilting Planet. De sidor som 

fotografierna visas på är onumrerade vilket jag som läsare förstår som ett tecken på att av jag 

får bläddra bland bilderna i vilken ordning jag vill. De fotografier som visas i denna del 

bjuder på en mängd fotografier med olika vyer av installationen. Med det stora antalet 

fotografier verkar det som om man vill ge intryck av att installationen är oöverskådlig. 

Bilderna är fotograferade på så sätt att man som läsare tycker sig själv befinna sig i de 

situationer som fotografiet visar fram. De är mycket lätt att tilltalas när man som betraktare av 

bilderna tycker sig skåda ut över installationen. På många av uppslagen där de mindre 

bilderna visas har objektramen en särskild funktion. Deras funktion verkar vara att dra 

uppmärksamheten till de små fotografierna. När jag vänder fram till ett sådant uppslag sugs 

min blick nästan automatiskt mot den lilla bilden.  

 

Att ta sig an den här katalogen är en läsning som sträcker sig längre än till att bara titta. Det är 

en läsning som aktiverar hela kroppen. Det finns också ett tilltal i den som talar direkt till mig. 

Jag tror att det till stor del beror på de materiella och plastiska egenskaperna. En minst lika 

stor faktor är hur jag väljer att delta eller inte. Man kanske kan säga att mötet mellan mig och 

katalogen förutsätter varandra. Att jag tillåter mig handskas med den på ett speciellt vis. 

Katalogen verkar ha en förmåga att tala till mig, att aktivera mig, att ta den till mig på flera 

sätt än bara min syn och kan på många sätt påminna och likna installationen Tilting Planet. 

Trots detta har jag inte mött själva installation. Det jag istället har fått ta del av är berörande 

representationer. 

 

 

 

 



 23 

SLUTDISKUSSION 

Syftet med den här undersökningen har varit att försöka synliggöra hur installationen Tilting 

Planet av Sarah Sze översatts i utställningskatalogen Tilting Planet. Denna katalog gavs ut i 

samband med Sze’s utställning på Malmö Konsthall, vintern 2006/2007. På utställningen hade 

jag upplevt den euforiska känslan av att befinna mig i och omgiven av konstverket. Jag hade 

känslan av att installationen talade direkt till mig och jag tilläts fritt vandra omkring, se, böja 

mig fram, sträcka mig, vända mig om. Jag upplevde en närvaro och känsla av att befinna mig 

där, just nu. Min reaktion då jag fick katalogen i mina händer var att jag blev förvånad över 

hur fotografierna tycktes visa något annat än det jag hade upplevt på utställningen. I och med 

undersökningen har jag fått möjligheten att granska fotografierna och katalogen som helhet 

närmare. Jag har med hjälp av de teorier och undersökningar som presenterats i uppsatsen 

insett att kombinationen installationskonst och dokumentation innebär en hel del svårigheter. 

Jag har inte fått direkt tillgång till originalet utan snarare fått en återpresentation i ett annat 

medium. En sorts försök till överföring från en fysisk installation, där jag själv genom min 

bokstavliga närvaro kunde delta och möjliggöra min egen subjektiva upplevelse, till en 

katalog av papper med utvalda tvådimensionella bilder utplacerade på olika sätt utgiven av 

Malmö Konsthall. Möjligheterna att återge en installation med hjälp av fotografiska 

dokumentationer verkar inte fungera på ett tillfredsställande sätt. Trots detta har läsningen av 

utställningskatalogen Tilting Planet visat sig vara en intensiv och övertygande upplevelse. 

Detta leder in på den frågeställning som jag haft under undersökningens gång, nämligen: Hur 

representerar och översätter utställningskatalogen Tilting Planet installationen Tilting Planet?  

 

Under mitt besök på Malmö Konsthall erfor jag en stark känsla av närvaro och hur jag 

kroppsligen svarade mot verket. Konstnärens intention tycktes vara att sätta besökaren i 

centrum och dennes subjektiva respons gentemot konstverket. Det är också något som jag 

uppfattar som Malmö Konsthalls avsikt med katalogen. Men i katalogen lockas läsaren istället 

att rikta sin uppmärksamhet mot representationen av installationen. Läsaren uppmuntras att 

aktivera sig och att delta på ett sätt som sträcker sig längre än till att bara titta på bilderna och 

det är på detta sätt som katalogen försöker representera och översätta installationen. Jag har i 

undersökningen försökt att plocka isär de olika delarna av katalogen och har kommit fram till 

att de tillsammans går in i varandra och bildar en väv av sinnesintryck och på så sätt lockar 

läsaren att delta och engagera sig. För att läsaren ska uppfatta en närvaro krävs att läsaren 

aktivt deltar och gör sina sinnen tillgängliga. Hur har man då försökt att skapa och översätta 
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denna känsla av närvaro och delaktighet till katalogen och hur lockas man som läsare att 

aktivera sig?   

 

Jag inledde undersökningen med att titta närmare på fotografierna. Att jag valde att titta på 

fotografier berodde på att de framstod som den mest iögonfallande översättningen av 

installationen. Jag bestämde mig för att analysera två bilder som jag valde att kalla fotografi 1 

och 2. Dessa bilder är mycket tvetydiga eftersom de i någon mening är trovärdiga samtidigt 

som de förefaller osannolika. Trovärdigheten uppnås genom de ikoniska och indexikala 

tecknen som vittnar om ett släktskap med den verkliga miljön och de objekt som kameran 

riktades mot. Det osannolika i fotografi 1 ligger i att golvet lutar påtagligt i jämförelse med 

golvet som finns på Malmö Konsthall. I fotografi 2 visas ett fågelperspektiv över en del av 

installationen som under utställningen inte var möjligt för besökaren att få. Dessutom 

använder man sig av en verklighetseffekt som får mig att bortse från de plana ytorna och 

tvådimensionaliteten i fotografierna så att en illusion av rumslighet framträder. De diffusa 

föremålen i fotografi 2 kan liknas vid att man med blicken inte riktigt ”når fram” för att kunna 

urskilja vad det föreställer. Lustigt nog ligger den mest effektiva och övertygande 

översättningen i det osannolika. Det är på grund av dessa osannolikheter som jag tycker mig 

”se på nytt” och en förhöjd medvetenhet uppstår vilket var en av intentionerna med 

installationen, nämligen att få betraktaren att förundras över sig själv och sitt nya sätt att se. 

 

I mina analyser av katalogen som materiellt fenomen har jag kommit fram till att man från 

Malmö Konsthalls sida velat ge läsaren en känsla av närvaro och förhöjd medvetenhet. Ett 

direkt tilltal som påminner om det jag erfor när jag befann mig i konstverket och kroppsligen 

svarade mot det. Det verkar också som om man försökt återskapa själva konsthallen fast i 

formen av en katalog. Under utställningstillfället varseblev jag installationen genom att 

exempelvis gå omkring, luta mig fram för att se bättre, kisa bort mot andra sidan av rummet, 

sträcka på mig, försiktigt röra mig bland ömtåliga föremål och svepa med blicken över 

konsthallen för att slutligen fastna för något som väckte min uppmärksamhet. Redan när jag 

håller katalogen i mina händer väcks en föraning om hur jag ska ta mig an den. På det 

halvblanka omslaget uppstår ljusreflektioner då jag vinklar katalogen och ljuset från min 

lampa träffar ytan. Bokstäver urskiljs och konstnärens namn samt titeln på verket framträder. 

Dessa bokstäver kan inte bara urskiljas via synen utan även erfaras med handen. Det är en 

subtil uppmaning till mig som läsare om hur katalogen ska användas och det är också en 

uppmaning att aktivera mig och tillåta mig att förundras över tinget. Även om inte dessa 
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aktiviteter var möjliga under utställningen så är det personliga tilltalet och Sarah Sze’s 

intention att låta besökaren förundras över det tillsynes obetydliga.  

 

Nästa del av katalogen som jag undersökte var den del som innehöll konstnärens skisser till 

installationen eller rättare sagt reproduktioner av konstnärens skisser. De här sidorna ser 

precis ut och känns också som riktiga sidor från ett kollegieblock. Pappersmaterialet skiljer ut 

sig från de övriga delarna genom att vara skörare och det får mig att vända sidorna varsamt. 

Dessa skisser var inte något som besökaren kunde ta del av under utställningen men för ändå 

tankarna till de situationer och platser med bräckliga papperskonstruktioner som man 

försiktigt fick röra sig bland. Den trovärdiga återgivningen av skisserna är också något som 

bidrar till varsamheten då det känns som ett förtroende att få ta del av konstnärens ”privata” 

skisser. Sist i denna del finns några tomma blad som kanske kan liknas vid den uppmuntran 

till att delta som jag tyckte mig känna när jag besökte utställningen. Det tycks vara en 

uppmaning att själv agera och ”fylla i” och förefaller vara en vink om hur katalogen ska 

användas och läsas.  

 

Sist i undersökningen av katalogen som materiellt fenomen har jag granskat den del som 

utgörs av fotografier. Det framstår då jag tittar igenom den här delen att Malmö Konsthall haft 

intentionen att representera utställningen genom att översätta själva konsthallen. Skälet är, så 

vitt jag förstår, att man velat översätta situationen av att befinna sig i rummet där 

installationen fanns. De villkor som omgav installationen Tilting Planet var att besökaren 

behövde närvara i rummet och förhålla sig till och svara kroppsligen mot verket för att få en 

förhöjd medvetenhet. Den fysiska installationen i rummet var alltså en förutsättning för 

besökarens förhöjda medvetenhet. Det rent fysiska har man översatt till katalogen genom 

själva katalogen. Det faktum att läsaren bokstavligen håller katalogen i sina händer och 

varseblir materialiteten gör att man som läsare upplever en närvaro och en förhöjd 

medvetenhet.  

 

De två glasdörrar som avbildats inledningsvis fungerar som själva inträdet i utställningen och 

uppmanar läsaren att ”öppna dörrarna och kliva på”. Den som besökte utställningen kunde se 

hur installationen bredde ut sig och att den bestod av ett närmast oräkneligt antal formationer 

av små, små objekt. Denna tillsynes oändlighet av intryck har översatts genom en mycket stor 

mängd fotografiska dokumentationer. Sidorna som bilderna finns på är även onumrerade 

vilket förstärker känslan av oräknelighet. De onumrerade sidorna verkar ha till uppgift att 
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uppmana läsaren att bläddra i vilken riktning som helst. När jag väl har avkodat detta visar sig 

det att bläddrandet i katalogen har en speciell funktion. Bläddrandet verkar vara en 

översättning från att ta sig runt i rummet och installationen till fots till att för hand bläddra sig 

runt i den fiktiva utställningen. Att upptäcka det får mig som läsare att känna ett direkt tilltal 

och att jag deltar och aktiverar mig just i detta nu. Att formge katalogen så att den ter sig 

märkvärdig i sin alldaglighet är också något som rimmar med Sarah Sze’s intention att låta 

besökaren förundras över det tillsynes ordinära. Då jag bläddrar runt bland sidorna konstaterar 

jag att objektramarna inte bara är något som omger fotografierna. Det verkar som om man i 

katalogen även försökt översätta konsthallens vita väggar, alltså de som ramade in och 

definierade rummets yttre gränser. Objektramarna har samtidigt funktionen av att dra 

uppmärksamheten till fotografierna. Dels för att de skiljer ut sig färgmässigt genom sin vita 

monotona färg mot färgfotografierna, dels för hur fotografierna är placerade på sidorna. 

Formationerna av objekt som installationen Tilting Planet bestod av var under utställningen 

utspridda över hela hallen och detta är också skäl till fotografiernas placering på sidorna. 

Istället för att placera bilderna regelbundet mitt på sidorna har man valt att placera 

fotografierna i olika hörn, mitt på och helt eller delvis utfallande på sidorna. Dessutom har 

man låtit bildernas storlek variera och det skulle kunna ses som ett sätt att översätta 

situationen av att befinna sig nära eller långt bort från de olika formationerna. Avsikten är att 

översätta själva aktiviteten och handlingen av att gå omkring i konstverket och upptäcka 

avstånd och av att vara långt ifrån eller nära verkets olika beståndsdelar. Ett annat skäl till 

objektramarnas utformning och fotografiernas placeringar är att man verkar ha velat skapa 

förutsättningar för läsaren att kroppsligen svara mot katalogen och dess bilder. Detta sker 

tydligast då man finner en bild exempelvis högst upp i högra hörnet på bladet varpå man 

hastigt vrider huvudet och blicken mot bilden. Detta sker så ofta att man till slut blir medveten 

om sig själv att utföra den här handlingen. På det här viset tycks man vilja översätta den 

situation som kan uppstå då besökaren i utställningshallen står och tittar på en några objekt för 

att sedan vrida eller vända sig emot något annat som drar uppmärksamheten till sig. Med hjälp 

av objektramarnas utformning länkas bilderna samman och bidrar till en sammansatt helhet 

som påminner om utställningshallen som installationen befann sig i. Jag märker också att 

detta bidrar till att jag har större överseende med de utsnitt av installationen fotografierna 

utgör.  

 

Katalogen är på flera sätt en sorts fysisk översättning av rummet och utställningssituationen 

eftersom man faktiskt bokstavligen rör sig då man tar sig an katalogen. I katalogen har man 
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från Malmö Konsthalls sida på ett medvetet sätt valt att fotografera de olika objekten så att 

man som betraktare tycker sig inta olika positioner med kroppen. Som om det vore min kropp 

och mina ögon som exempelvis böjde på knäna för att kika in under en låg konstruktion eller 

att på mycket litet avstånd betrakta några objekt på golvet. Andra gånger tycker man sig sitta 

på huk och parallellt med golvet följa blått garn med blicken mot en diffus formation långt 

bak i rummet eller från en upphöjd plats titta ut över en stor del av utställningshallen. I en del 

fall svarar jag med kroppen så att jag håller katalogen på olika avstånd beroende på hur bilden 

är tagen. Den här skenbara rumsligheten som visas i fotografierna i kombination med hur jag 

kroppsligen svarar mot katalogen gör att jag som läsare känner en närvaro och en förhöjd 

medvetenhet.    

 

I undersökningen har jag försökt synliggöra hur Malmö Konsthall har översatt och 

representerat Sarah Sze´s installation Tilting Planet i utställningskatalogen. Detta har skett 

dels med hjälp av fotografiska dokumentationer och dels genom katalogens utformning och 

materialitet. I likhet med utställningen i Malmö har katalogen behövt att jag deltagit och 

aktiverat mig för att kunna tillgodose mig den. Sammantaget har det varit en stark upplevelse 

som gett mig en känsla av närvaro och detta antar jag har varit Malmö Konsthalls intention. 

Det tycks som om Malmö Konsthall inser det problematiska i att dokumentera en installation 

och att de därför vill tala om att det är dem som är avsändare och inte Sarah Sze. Tydligast 

syns det genom att det står i katalogen att den är utgiven av Malmö Konsthall och i fotografier 

tagna från platser som inte besökaren hade tillgång till under utställningen. Dessutom faller 

det på sin egen orimlighet att ett fysiskt verk och en fysisk plats kan ersättas av en 

utställningskatalog. Men även detta faktum används effektivt för att få läsaren att förundras 

och förvånas över tinget som denne håller i sin hand. Detta påminner om den upplevelse då 

jag under utställningen blev förundrad av objekt som tycktes märkvärdiga och betydelsefulla i 

all sin vardaglighet. Trots detta kan jag säga att upplevelsen av katalogen är så intensiv att 

detta tenderar att leda uppmärksamheten från själva installationen Tilting Planet. Istället riktas 

min uppmärksamhet mot utställningskatalogen Tilting Planet. Det intensiva mötet kommer 

sig av att katalogen inte bara är en angelägenhet för ögonen utan involverar mig kroppsligen 

och blir på det viset synnerligen konkret.35 Detta trots att katalogen refererar till utställningen 

och installationen Tilting Planet. Det är mellan mig och utställningskatalogen som mötet sker 

och inte mellan mig och installationen Tilting Planet.  

                                                 
35 Merleau-Ponty (1979), s. 320 
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I inledningen av den här uppsatsen beskrev jag hur man på gymnasieskolan, där jag gjorde 

min verksamhetsförlagda del av utbildningen, använde sig av fotografiska dokumentationer i 

undervisningen och hur detta underlättade undervisningen betydligt då konstverken kunde 

komma till oss i klassrummet. Att de flesta av oss inte hade sett konstverken i verkligheten 

var inget större problem då det oftast rörde sig om målningar. I klassrummet hade vi inte 

heller någon större anledning till att fundera över att det var fotografier vi såg eftersom vi 

koncentrerade oss på vad vi såg i bilderna.  I och med detta arbete har jag fått anledning till 

fundera över hur man i bildämnet kan närma sig dokumentationer av installationer. I 

undersökningen har det visat sig innebära en hel del svårigheter på grund av nödvändigheten 

att bokstavligen närvara vid utställningstillfället samt att installationskonst riktar sig direkt till 

besökaren och dennes subjektiva upplevelse av konstverket. Även om det fotografiska mediet 

visar oss mycket och har ett klart samband med det som fotografiet visar upp så kan det inte 

ersätta situationen av att befinna sig decentraliserad i ett ständigt föränderligt verk. Inte heller 

en katalog, likt den som undersökts i det här arbetet, kan klara av detta. Ändå har katalogen en 

funktion då den är det enda som finns kvar av den nedmonterade installationen. Under 

arbetets gång har jag funderat över hur utställningskatalogen hade tett sig för någon som 

aldrig fick chansen att se installationen Tilting Planet. Mycket av vad jag har kommit fram till 

har berott på att jag faktiskt hade möjligheten att uppleva verket och det var också mot 

bakgrund av detta som utställningskatalogen överraskade mig genom att visa sig vara något 

annat. Frågan är om jag hade sett skillnaderna lika tydligt om jag endast fått ta del av 

utställningskatalogen. Jag tror att dokumentationer av installationer trots allt skulle vara 

mycket användbara i fotografiundervisningen och även när installationskonst diskuteras 

därför att installationskonsten utmanar det fotografiska mediet som återgivare av verkligheten 

på ett sätt som sällan blir så uppenbart. Det blir tydligt att det är fotografier av verket man ser. 

Jag tror att det undersökningssätt som jag har tillämpat i det här arbetet skulle kunna göras på 

liknande vis i gymnasieskolan. Detta förutsätter att eleverna ges möjligheten att besöka 

utställningar som visar installationskonst och att man sedan kan göra jämförelser mellan sina 

egna subjektiva upplevelser av installationen och representationerna av den.  
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