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Abstrakt 

Liksom skolan utgör en arena för alltmer pluralistiska elevgrupper med vitt skilda 

erfarenheter strävar konstmuseer idag efter att vara en representativ arena för en alltmer 

globaliserad konstvärld. Den problematik de står inför, samt hur de hanterar den då de arbetar 

för att inte reproducera en normerad maktrelation mellan västerlandet och resten av världen är 

kärnan i mitt arbete. Med postkoloniala frågeställningar om makt och diskurser försöker jag 

belysa vilken identitet vi i den västerländska kulturen ger både dem vi beskriver, samt oss 

själva, när vi definierar ”icke-västerländsk” konst på ett specifikt sätt. För att kanalisera de 

postkoloniala frågeställningar jag undersöker tittar jag närmare på utställningen Africa Remix, 

(Moderna Museet i Stockholm 2006 – 2007) eftersom den var en utställning som medvetet 

förhöll sig till den representationsproblematik som jag undersöker. Således blir min 

frågställning: Vilken representationsproblematik ställs konstmuseer inför när de ställer ut 

icke-västerländsk konst? Hur hanterades denna problematik i utställningen Africa Remix? Jag 

har arbetat utifrån ett socialkonstruktionistisk perspektiv och undersökningen görs inom den 

postkoloniala teoribildningen som kan sägas sträva efter att analysera och belysa hur och 

varför maktrelationer ser ut som de gör idag och visa på samband som kolonial och 

neokolonial retorik döljer. Arbetet belyser hur svårt det är att implementera insiktsfulla och 

självreflekterande perspektiv på den egna positionen, som museum, men framförallt som ett 

”västerland” med blicken riktad mot resten av världen. Gestaltningen består av två 

kompletterande bildspel där det ena lyfter upp och belyser frågor som Africa Remix 

behandlade i sin utställning, men som sällan gjordes explicita i utställningsrummen. Medan 

det andra ställer frågor utifrån ett mer teoretiskt förhållningssätt och utgår mer ifrån den 

teoretiska undersökningen. Syftet är att väcka funderingar kring ämnet och kommunicera 

problematiken på ett mer visuellt sätt.  

 

 

 

Engelsk titel: Non-western art: An exotic notion or a fabrication/construction? An analysis of 

Africa Remix in the light of post colonial theories 

 

Nyckelord: Postkolonial teori, icke-västerländsk konst, Africa Remix, Representation, 

Konstmuseum 
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Inledning 

Introduktion  

Vilka frågor ställs konstmuseer inför då de skall representera ”icke-västerländsk” 

samtidskonst i en västerländsk kontext? I och med utställningen Africa Remix, (Moderna 

Museet i Stockholm 2006-2007) ställdes initiativtagare och curatorer inför denna fråga och 

det är därför intressant att undersöka hur eventuell problematik hanterades, samt framförallt, 

hur den kommunicerades till besökare. För att ytterligare belysa svårigheterna med att 

representera konst från andra kulturer samt ge perspektiv på hur dessa hanterats i Africa 

Remix tittar jag också närmare på tre tongivande försök att hantera samma problematik; 

Primitivism in 20th Century art: Affinity of the Tribal and the Modern, Magiciens de la Terre 

och Documenta 11. Min förhoppning är att arbetet kommer visa hur de största svårigheterna 

med att presentera samtidskonst från andra kulturer i en västerländsk kontext ser ut, samt 

undersöka hur dessa kan kommuniceras på ett lättillgängligt sätt. 

Bakgrund 

Sommaren 2011 arbetade jag som guide på Kalmar slott, och vaktade där en 

samlingsutställning med tongivande avantgardister under 1900-talet. Vid ett tillfälle skulle 

bildskyltsinformationen översättas till engelska och främst en skylt innebar problem för 

översättaren.  Nämligen presentationen av Corneille vars konst beskrevs som primitivistisk 

utan närmare förklaring eller förankring. Vi guider diskuterade livligt huruvida det var korrekt 

och ansvarsfullt att direktöversätta texten till engelska utan att problematisera eller sätta 

uttrycket i kontext. Vi som hade studerat konsthistoria delades snabbt i två läger. De som inte 

tyckte att begreppet behövde förklaras eftersom det används i samband med en 

konstutställning, och vi som tyckte det borde förklaras eller bytas ut eftersom publiken till 

största del inte var bekant med konstvärlden. Diskussionen fick mig att fundera över hur 

enkelt och självklart vi i vår västerländska kontext kategoriserar och beskriver omvärlden. 

Samt hur sällan vi reflekterar över vilka presentationer och representationer vi gör och 

förmedlar –vad de genererats av, samt vilka konsekvenser de kan få. 

Frågorna påminde mig om de två år jag spenderat i Italien på United World College of the 

Adriatic (UWCAD) tillsammans med elever från nära 70 olika länder. Elevernas till en början 

tafatta försök att bringa ordning i och förhålla sig till en röra av olika föreställningar, 

traditioner, uttryckssätt, kommunikationsvägar och historier blev min första erfarenhet av hur 

svårt och komplicerat det är att försöka beskriva och benämna andra kulturer än den egna 

rättvist. Vi kategoriserade alla självrättfärdigt in omvärlden i enlighet med vår egen kulturella 
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referensram och problemen blev uppenbara när 70 olika kulturella bagage och 

verklighetskonstruktioner skulle jämkas samman. Vem har tolkningsföreträde? Efter två år 

hade vi lärt oss att varje representation i sig är en konstruktion och en halvsanning. Vem som 

tar ansvar för denna ”halvsanning”, vem som har tolkningsföreträde och vilken innebörd en 

representation kan få är frågor som alltid bör vara högaktuella i ett genomlyst, ansvarfullt och 

självreflekterande samhälle. Inte minst i skolans värld där varje elev bär med sig olika 

identitetskonstruktioner och erbjuder olika presentationer av sig själva i relation till skolan, 

sin klass, samhällsskikt, härkomst, religion, vänskapskrets mm. Komplexiteten har växt i och 

med en ökande globalisering samtidigt som den nyanserats i takt med att den postkoloniala 

teoribildningen tagit en allt större plats i diskussioner om relationen mellan de forna 

kolonialmakterna och deras kolonier samt kolonialhistoriens betydelse för vår 

samhällskonstruktion idag. Konstmuseer brottas idag med hur de ska kunna presentera icke-

västerländsk konst utan att exotisera den eller tvinga den att bli en representation av ett 

specifikt kulturellt uttryck/identitet. Men vad innebär det att presentera konst? Är det så enkelt 

som att skildra? Eller innebär det kanske att ta ett steg tillbaka och låta konsten tala för sig 

själv? Och vad händer när ett museum går från att ”presentera” till att ”representera” en viss 

konstnär eller stil? Är det också att skildra, eller innebär det i högre grad att företräda? Och 

kan man göra detta utan att en omtolkning sker? Vad får representationen för konsekvenser? –

för den representerade och för dem som skapar representationens identitet. Ur ett 

undervisningsperspektiv är diskussionen om rättvisa representationer, autencitet och 

omtolkningar i allra högsta grad relevant. Särskilt med tanke på den i allt större utsträckning 

dynamiska och snabbföränderliga värld elever lever i idag. Gränser flyttas, både geografiskt 

som mellan kulturer och traditioner. Hur vi som människor förhåller oss till detta, hur vi 

pratar om det och vilken nivå av självkritik vi lägger oss på är av stor betydelse. Konsten är 

liksom litteraturen en tacksam arena för den här problematiken. Och det är också därför jag 

tänker undersöka hur Africa Remix arbetat med att ”re”-presentera konst från andra kulturer 

än västerländska. 

 

Syfte 

I vår pluralistiska och ständigt föränderliga samtid blir det allt viktigare att analysera den 

kontext som omger och bidrar till skapandet av den egna identiteten samt synen på världen.  

Att med postkoloniala frågeställningar om makt och diskurser försöka genomlysa 

västvärldens konstruktion, kategorisering och presentation av den ”icke-västerländska” 

konsten ser jag som en nödvändighet. Speciellt när man de senast 50 åren inom konst och 
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kulturlivet försökt omförhandla alltifrån innebörder hos gamla kolonialistiska ord och begrepp 

till synen på konst och litteratur från de forna kolonierna. I takt med att insikten om hur 

oerhört svårt just dessa omformuleringar är att göra växer också medvetenheten om hur 

otroligt viktigt, för att inte säga nödvändigt, det är att undersöka och iaktta vår egen kontext 

för att synligöra just vår (västerlandets) konstruktion, av oss själva, såväl som av andra. Samt 

vad denna innebär för de som berörs. Konst och kulturscenen har alltid varit i fronten för 

ifrågasättandet av den egna samtiden och historien. Konstmuseer idag tillhör de offentliga 

pedagogiska platser där denna diskussion/prövning ständigt bör vara aktuell. Detta, samt att 

det är konstmuseernas uppgift att presentera och representera konst från skilda delar av 

världen gör konstmuseet till en viktig plattform att undersöka då just 

representationsproblematik, frågor om makt, om tolkningsföreträde och identitetsskapande 

skall belysas. Det är också därför jag väljer att undersöka utställningen Africa Remix på 

Moderna Museet i Stockholm för att försöka belysa just denna komplexa problematik. Syftet 

är att med hjälp av det postkoloniala fältets frågeställningar försöka belysa svårigheten med 

att presentera och representera konst från andra delar av världen än den västerländska på ett 

rättvist sätt, dvs. utan de i koloniseringen rotade föreställningarna om vad denna konst skall 

innehålla och ge uttryck för.  Hur konstmuseer hanterar dessa frågor, hur de arbetar för att inte 

reproducera en normerad maktrelation mellan västerlandet och resten av världen är med andra 

ord aktuellt av flera anledningar. Undersökningen innebär i förlängningen frågan om vilken 

identitet vi i den västerländska kulturen ger, både oss själva och de vi beskriver, när vi 

beskriver ”icke-västerländsk” visuell kultur/konst på ett visst sätt. 

 För att undersöka och gestalta vilka svårigheter konstmuseer möter när de skall 

presentera konst från utanför den västerländska hemisfären kommer jag försöka gestalta just 

denna problematik. Jag tänker ta fasta på avsaknaden av tydlig didaktisk ledning i 

utställningsrummen i Africa Remix och försöka erbjuda just detta. Med didaktisk ledning 

menar jag en i utställningsrummen synlig förklaring av vad och hur utställningen syftar till att 

kommunicera med besökaren. Jag blir självklart tvungen att bortse från den ledning eventuella 

paneltexter kan ha utgjort då dessa inte finns att tillgå idag. I min gestaltning kommer jag 

försöka erbjuda en problematisering av de frågor som väckts i utställningen samt i mitt 

teoretiska arbete på ett mer kommunikativt och lättillgängligt sätt. Jag kommer arbeta med två 

kompletterande bildspel där det ena ger perspektiv och ställer frågor utifrån Africa Remix, 

medan det andra problematiserar utifrån de mer teoretiska resonemangen i den textbaserade 

undersökningen. Båda bildspelen kommer röra sig i ytskiktet av det jag undersöker för att 

kommunicera på en nivå som är möjlig att ta till sig genom film och text. 
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Frågeställning  
Vilken representationsproblematik ställs konstmuseer inför när de ställer ut icke-västerländsk 

konst? Hur hanterades denna problematik i utställningen Africa Remix? 

Empiri 
Underlag för min undersökning utgörs av Africa Remix, en vandringsutställning som ställdes 

ut på Moderna Museet i Stockholm 14 okt 2006 – 14 jan 2007. Den visades också i Tokyo, 

Düsseldorf, London och Paris och Johannesburg. Utställningen omfattade 86 konstnärer med 

ursprung i något av 25 afrikanska länder och syftade till att visa nutida afrikansk konst 

lösgjord från de koncept och kategoriseringar vi i västerlandet ofta använder oss av. 

 

Materialet som ligger till grund för min analys består av;  

1. Utställningskatalog (internationell) 

 bilder 

 essäer 

2. Presentationshäfte över konstnärerna (enbart i Sverige) 

3. Moderna Museets egen dokumentation 

 bilder  

4. Intervju med Annika Gunnarsson, intendent på Moderna Museet i Stockholm, och 

Matilda Olof-Urs, assisterande intendent på Moderna Museet i Stockholm. 

 

Presentationshäftet består av ett litet svart häfte med gul text i fickstorlek. I den finns en kort 

introduktion av utställningen skriven av dess svenska curator Annika Gunnarsson. Därefter 

följer en kort presentation av konstnärerna i alfabetisk ordning.  Insprängt i mitten av häftet 

finns en karta över Afrika med landsgränser och nationsnamn utmärkta. Häftet avslutas med 

programinformation om utställningens aktiviteter såsom musikkvällar, performance, 

konstnärssamtal, seminarier etc. Samt en översikt över guide och skolverksamheter i 

anslutning till utställningen. Häftet erbjöds besökaren gratis på vägen in till utställningen. 

 

Utställningskatalogen består av en 227 sidor lång presentation av konstnärerna och deras verk 

samt en samling belysande essäer. Katalogen börjar med ett förord av Lars Nittve, dåvarande 

överintendent på Moderna Museet i Stockholm. Därefter följer en samling essäer och artiklar 

författade av chefscurator Simon Njami, samt de fyra personer som ingick i 

utställningsgruppen; Marie-Laure Bernadac, David Elliot, Roger Malbert och Jean Hubert 
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Martin. Katalogens bilddokumentation av konstnärernas verk är indelad i olika teman; 

Identitet och Historia, Stad och Land, Kropp och Själ. Varje tema inleds av en namnlista över 

de konstnärer som ingår samt en inledande text skriven av Njami.  

Utställningskatalogen fanns att köpa i museibutiken. 

Urval och avgränsning 

Anledningen till att jag tittar närmare på Africa Remix är att det var en utställning som 

medvetet förhöll sig till den representationsproblematik som jag undersöker. Utställningen är 

också intressant ur ett samtida perspektiv eftersom den bara är fyra år gammal, samt att den 

var en internationell vandringsutställning som ställts ut i Sverige. I min undersökning är jag 

hänvisad till den foto- och -textdokumentation jag får tillgång till från Moderna Museet. Detta 

innebär de texter Moderna Museet erbjöd besökande i samband med utställningen. Dessa 

utgör en väsentlig del av hur museet arbetar och jag hoppas de kommer att belysa vilka 

perspektiv som erbjöds besökarna. I utställningskatalogen kommer jag att fokusera på temat 

Identitet och historia eftersom det ligger närmast diskussionen kring representation och 

identitetskonstruktion.  Jag kommer även begränsa mitt fokus till de texter som i huvudsak 

berör frågor om representation och autenticitet. Detta blir främst texter av Njami, Elliot, 

Martin samt Nittve. Jag begränsar mig även till kategorin Identitet och Historia eftersom den 

bäst belyser de problemställningar jag är intresserad av. Jag kommer inte att inkludera den 

pedagogiska verksamheten med seminarier, föreläsningar, guidningar, barnverksamhet, samt 

museets hemsida i undersökningen. Detta främst för att arbetet skall bli överskådligt och 

genomförbart i formen av ett examensarbete. Jag kommer inte heller att göra analyser av 

enskilda verk eftersom undersökningen rör sig på ett mer översiktligt plan och fokuserar på 

utställningsformers representationsproblematik snarare än enskilda verk. 

Metod 

För att närmare undersöka problematiken med representationen av icke-västerländsk konst 

skall jag genomföra en kvalitativ fallstudie av Moderna Museets utställning Africa Remix. 

Afrika Remix var en utställning där man aktivt försökt använda sig av och förhålla sig till den 

postkoloniala kritiken av västerlandets syn på och presentation av de forna koloniernas 

konstscen.
1
 Det var en utställning som strävade efter att presentera afrikanska konstnärer med 

intentionen att inte låta dessa bli ”exotiserade” eller ”primitiviserade” i utställningen. Jag 

kommer att undersöka hur man gått till väga för att uppnå detta. För att göra detta använder 

                                                             
1 Med konstscen menar jag den arena som löst knyts samman av gallerier, museum, konstnärer, konstkritiker, 

konstnärsgrupper och kollektiv m.fl. 
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jag mig av den institutionsinriktade diskursanalysen som metod eftersom denna utifrån 

Foucaults syn på relationen mellan makt och kunskap ser konstverk som en del av 

institutioners praktiska verksamhet och maktutövande. 
2
  Den lämpar sig med andra ord väl 

för att undersöka dels hur sociala positioner skapas och förstärks genom diskursapparaturen, 

men också hur konstverk i sig aktivt kan sägas produceras som specifika eller typiska objekt i 

själva museet genom utställningens konstruktion och kontexten verken befinner sig i.
3
 Eller 

som Rose i Visual Methodologies beskriver kan den institutionsinriktade diskursanalysen 

”look at the ways in which various dominant institutions have put images to work”.
4
 Eftersom 

jag i huvudsak är intresserad av tankarna bakom utställningens utformande, samt vem/vilka 

som haft inflytande över vad kommer jag enbart snudda vid de utställningstekniska 

aspekterna av den institutionsanalytiska diskursanalysen och de verktyg inom denna som 

Rose presenterar. Med andra ord kommer jag enbart behandla den spatiala organisationen, 

vägghängningen, användandet av socklar, curatorns respektive besökarens kommunicerande 

och definierande betydelse för synen på verken, mm. utifrån de syften och intentioner som 

utställningsgruppen samt curatorerna presenterar.  

Teori och tolkningsram  

Undersökningen genomförs utifrån en socialkonstruktionistisk syn på kunskap och identitet. 

Detta innebär att vår syn på omvärlden ses som historiskt och kulturellt betingad. 

Socialkonstruktionismen utgår ifrån att det inte finns några essentiella sanningar och kan 

därmed användas för att ifrågasätta gällande normer och uppfattningar. Kunskap och sanning 

ses som något som skapas och förhandlas fram genom interaktionen mellan människor.
5
  

Detta innebär att jag hanterar begrepp som identitet; etnicitet, kultur och kunskap som 

språkligt och diskursivt formade.
6
 Jag kommer även att använda mig av Foucaults syn på 

diskurser som konstruerande element av verkligheten eftersom detta tillåter mig att undersöka 

vilken kunskap och syn på den ”icke-västerländska” kulturen som produceras i samband med 

en utställning som denna.
7
  Ett diskursanalytiskt perspektiv synliggör också tomrummens 

betydelse i utställningar, dvs. vad den bortvalda visuella kulturen bidrar till att skapa för 

                                                             
2 Rose, Gillian (2012), Visual Methodologies 3d edition, London: Sage, s. 257. 
3 Ibid., s. 234; 239; 257. 
4 Ibid., s. 259. 
5 Burr, Vivien (2003) Social constructionism, London:Routledge, s. 2-7 
6 Diskurser handlar om sätt att skapa verklighetsbeskrivningar. Foucault ville ur ett makt/kunskapsperspektiv 

dekonstruera verklighetsbeskrivningar för avslöja diskurserna som ligger bakom konstruktionen av, t.ex. synen 

på det ”humanitära Sverige” som lanserades i slutet av 1940-talet. För mer om diskurser se Sohlberg, Peter & 

Sohlberg, Britt-Marie (2009) Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. 2:a uppl. Malmö: Liber, 

s. 97; 198. 
7 Ratnam, Niru (2003) Kap 5 ”Exhibiting the ’other’" i Gaiger, Jason (red.) Frameworks for Modern Art, 

London: Yale university press, s.228. 
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föreställningar. Det är också givet att min undersökning utgår ifrån den postkoloniala 

teoribildningen såsom den formuleras i Globaliseringens kulturer: ”Postkolonialism” 

betecknar en serie frågeställningar som handlar om sambanden mellan kultur och 

imperialism.”
8
 I mitt fall specificerat frågor om hur man, som Mikela Lundahl skriver, skapar 

rättvisa bilder och framställningar av någon annan än sig själv.
9
 Samt av vilken anledning och 

med vilken rätt man gör detta. En svårighet jag står inför är att delar av min empiri består av 

postkoloniala teoretikers resonemang i utställningskatalogen. Jag kommer försöka balansera 

mellan att hantera deras teorier som just teorier, medan deras intentioner och perspektiv på 

utställningen behandlas som empiri. Oundvikligen kommer dock teori och empiri att blandas 

och gå in i varandra då det är svårt att separera sammansatta resonemang i skilda delar. Att 

göra så skulle möjligen också innebära en alltför stor åverkan på empirin. 

Det postkoloniala fältet 

Postkolonial teoribildning är inte en renodlad ism. Den saknar en egentlig programförklaring 

utan ringas bättre in av Lundahls ord ”det är snarare ett fält till vilket en rad kritiska frågor 

ställs.”
10

 Frågor som berör feminism, marxism, psykoanalys och diskursanalys men vars 

gemensamma nämnare är att de alla ifrågasätter gällande maktstrukturer och hegemonier med 

ursprung i kolonialtiden och vars existens sällan erkänns lättvindligt. Kanske beskrivs den 

bäst som ett löst hopknutet fält inom vilket man ”ifrågasätter de föreställningar som uppstod i 

och med kolonialismen och västerländska humanistiska teorier,”
11

 och på vars grund inte bara 

den postkoloniala utvecklingen i de forna kolonierna vilar, utan hela vårt västerländska 

samhälle. Eller som Lundahl skriver: ”världshistorien och Europas historia är intimt 

sammanflätade med varandra.”
12

 

Den postkoloniala teoribilningen härrör ur poststrukturalismen men anlägger utöver språkets 

betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik, även perspektiv från 

angränsande fält inom den kritiska teoribildningen såsom tidigare nämnda feminism, 

psykoanalys, diskursanalys m.fl. Prefixet ”post” betecknar ”inte en absolut brytning med det 

koloniala”
13

 utan snarare synen att ”kolonialismen i hög grad fortfarande präglar världen.” 

                                                             
8 Eriksson, Catharina, m fl. (2002), Globaliseringens kulturer, Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 

mångkulturella samhället, Nora: Bokförlaget Nya Doxa. s.16. 
9 Lundahl, Mikela (2002) ”Förord” i Lundahl, Mikela (red.) Postkoloniala studier, Stockholm: Raster Bokförlag, 

skriftserien Kairos nr 7, s.10. 
10 Lundahl (2002), s. 15 
11 uppslagsdelen i Njami, Simon (red.) (2005)  Africa remix: contemporary art of a continent. London: 

Hayward Gallery s. 211 
12 Lundahl (2002), s. 17 
13Eriksson (2002), s. 16 
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Post innebär med andra ord ett ”försök att tänka bortom de gränser och identiteter som 

instiftats under kolonialtiden.”
14

 

 Fokus inom det postkoloniala fältet ligger i dessa undangömda hegemonier, 

kvarlevor från en i allra högsta grad aktuell kolonialism. Den postkoloniala kritiken 

undersöker sambanden mellan två i sig inkompatibla huvudspår inom den 

koloniala/neokoloniala ideologin. Nämligen spänningen mellan tanken om en allomfattande 

universalism, med rötter i upplysningens humanistiska teorier, samt det som Lundahl 

beskriver som ”ett genomgående betonande av skillnad” där ”den andre” ses som underlägsen 

och mindervärdig.
15

 Skillnaden mellan ett framgångsrikt väst och en underlägsen resterande 

värld. Här kom poststrukturalismens syn på språket som konstruerat kring binära 

oppositioner och den sociala implikationen för meningsskapandet kring självet versus den 

andre som detta innebär att spela en stor roll för utvecklingen av det postkoloniala fältet.
 16

  

Man kan säga att det postkoloniala fältet strävar efter att analysera och belysa hur och varför 

maktrelationer ser ut som de gör idag och visa på samband som kolonial och neokolonial 

retorik döljer. Förhoppningarna är att man därmed också skall lyckas avslöja hegemonier och 

räta upp skeva maktbalanser. Samt att kolonialismen skall ses som en ständig mångfacetterad 

process där det koloniala arvet bärs av både koloniserade och kolonisatörer. 

Det postkoloniala fältet innebär krav på västvärlden och de forna kolonialmakternas 

problematisering och ifrågasättande av sin egen roll i skapandet av ”de andra,” den 3e 

världen,” både som begrepp och verklig företeelse. Men det reser också krav på ett 

utforskande och en medvetenhet om kolonialismens roll för konstruerandet av den moderna 

västvärlden idag. Slutligen reser det krav på nya kategoriseringar. Den intressanta frågan blir 

vilka då? Vem skall göra dem? Och kan vi utforma en världssyn baserad på en dynamisk syn 

på identitet, kultur och ursprung?  

Tidigare forskning 

Det finns inte mycket forskning som berör just problematiken med att ställa ut icke-

västerländsk samtidskonst ur ett postkolonialt perspektiv. Däremot finns avhandlingar inom 

angränsande ämnesområden som etnografi, feminism och det postkoloniala fältet. 

                                                             
14 Eriksson (2002), s. 16 
15 Lundahl (2002), s. 19 
16 Ett språk uppbyggt kring binära oppositioner innebär enligt poststrukturalismen i förlängningen en värld 

uppbyggd kring dikotomier, motsatser. Dessa är beroende av varandra; man är antingen kvinna eller man, vit 

eller svart, västerländsk eller icke-västerländsk. Synsättet tillåter inga gråzoner utan innebär en statisk 

maktbalans grundad på motsatser. Eriksson (2002), s. 18 
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Stina Edblom har skrivit om hur väst förhåller sig curatoriskt till kulturella skillnader mellan 

ett samtida Afrika och västvärld.
17

 

Bearbetning och analys 

Postkoloniala grepp; Primitivism in 20th Century art: Affinity of the Tribal 

and the Modern, Magiciens de la Terre och Documenta 11 
För att undvika en exotiserande visning av icke västerländska konst har man i takt med det 

postkoloniala fältets intåg introducerat och prövat en del olika grepp.  Martin skriver i 

utställningskatalogen för Africa Remix att kuratorer har två alternativ att välja mellan vid 

hanterandet av icke västerländsk konst: Det första innebär att visa konst som liknar den 

västerländska normen för bra konst. Det andra alternativet är att försvara och illustrera 

kulturer i snabb förändring.
18

 Primitivism in 20th Century art: Affinity of the Tribal and the 

Modern på Museum of Modern Art i New York 1984 är ett betydelsefullt exempel på det 

första av Martins alternativ. Det var en gigantisk utställning där man organiserade kulturella 

föremål och västerländsk modern konst efter en visuell likhetsgrad eller ”affinity” -och som 

synliggör det problematiska med att jämföra icke-västerländsk visuell kultur med västerländsk 

konst.
 19

 Niru Ratnam hävdar att genom att jämföra kulturella föremål som masker, kärl, 

klädesplagg och mönster med den västerländska modernismen berövade man föremålen deras 

funktion, ursprung och egentliga betydelse.  Objekt behandlades som bäst som föregångare 

till, och som värst som fotnoter till den västerländska modernismen.
20

 Som jag ser det 

misslyckades försöket att lyfta den icke-västerländska visuella kulturen inom en västerländsk 

kontext därför att man dels misslyckades med att se modernismen som etnisk och sprungen ur 

oppositionen mot en lång tradition av västerländsk konst, med också för att, som Ratnam 

skriver, ”tillämpningen av västerländska kriterier på icke-västerländsk konst i sig är 

problematisk” och svårmotiverad.
21

 Jag tolkar det som att hela vår utställningspraktik, från 

                                                             
17 Edblom, Stina, (2007) Curating Africa? MA Contemporary Art Theory. Goldsmiths College, University of 

London.  
18Martin, (2005) s. 29. 
19 Begreppet Affinity är en teoretisk metod för att ställa (konst)objekt som visuellt liknar varandra men I övrigt 

saknar kulturella eller funktionella kopplingar till varandra i relation till varandra/på samma sida.  Begreppet 
formulerades troligtvis av Robert Goldwater och har använts flitigt av konsthistorikern Rene d’Harnoncourt.. 

Staniszewski, Mary Anne (2001): The Power of Display: A history of Exhibition Installations at the Museum of 

Modern Art London: MIT Press. s. 111  
20Ratnam, (2003), s. 230 
21 Ibid, s. 223 Förf. översättning. 

”Etnisk konst” kan definieras som konst gjord av människor som igår i en etnisk grupp, vilka kan definieras som 

en namngiven grupp människor med en gemensam härkomst, historia, kultur, myter, religion och språk.  

Begreppet ”etnisk” används ofta i västvärlden för att beskriva minoriteter och folk utanför en västerländsk 

kontext. Förf. förklaring. 
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kuriosakabinetten fram till dagens moderna gallerier och museer är en i grunden västerländsk 

konstruktion. Något som fram till relativt nyligen även gället för begreppet ”konst.” Martins 

andra exempel innebär att skildra en värld stadd i ständig förändring och frångå det tidigare 

typiska sättet att curera icke-västerländsk konst. Det vill säga att skildra det dynamiska i 

kulturer och konstens utveckling.  Magiciens de la Terre, på Centre Georges Pompidou 

(1989) curerad av Martin själv samt Documenta 11 i Kassel (2002) är båda exempel på försök 

att göra just detta. I Magiciens de la Terre samlade man in konst gjord i olika etniska grupper 

i världen och ställde ut dessa på ett sådant sätt att konsten skulle ”tala för sig själv.” Man har 

alltså undvikit förklarande paneltexter och gjort en utställningskatalog som i första hand är ett 

visuellt dokument. Kritik kom dock att riktas mot Magiciens de la Terre. Ratnam 

sammanfattar den med att de få texter som trots allt fanns uteslutande behandlade 

västvärldens syn på koloniseringen och att utställningen främst blev en dokumentation av 

relationen mellan forna kolonisatörer och deras kolonier.
22

 Martins ambition med Magiciens 

de la Terre som en ”del av en dialektisk tradition” och ett ”ifrågasättande av normer och 

etablerade hjältar” föll alltså på att man inte gick långt nog.
23

 Man samlade ihop etnisk konst 

från hela världen under temat magi, men gav den ett uteslutande västerländskt ramverk. 

Documenta 11 proklamerade en liknande ambition då man ställde ut internationell konst på 

en global konstscen. Även denna utställning blev rosad av kritiker som ambitiös och verkade 

inom det postkoloniala kritiska fältet. Men även här riktades kritik mot en urvalsprocess som 

till största delen fokuserat på internationellt erkända konstnärer. Martins reflektion rörande 

dylika urvalsprocesser och huruvida man som curator kan tillåta sig strunta i konstnärer som 

verkar till största del lokalt eller med religiös anknytning blir här relevant att beakta.
24

 Vad 

händer när man på en global utställning som hävdar sig ställa ut internationell konst bara visar 

namn som är kända av konstkännare med fötterna i en västerländsk konsttradition?  

Afrikansk identitet och äkthet, autencitet 

När man diskuterar ”icke-västerländsk” konst i relation till den ”västerländska” dyker ganska 

snart frågor om identitet och autenticitet upp. Den icke-västerländska konsten förväntas vara 

autentisk och representera ett ursprung, en kulturell eller etnisk identitet.
 
Den kulturella 

identiteten har varit ett sätt att kategorisera och placera konstföremål i fack, till exempel 

orientalisk, afrikansk, nordamerikansk, eller varför inte mer övergripande ”etnisk” konst, 

särskild och distanserad från den västerländska konsten. Autenciteten har använts som ett 

                                                             
22 Ratnam (2003), s. 226 
23 Martin, (2005), s. 30 
24  Ibid., s. 31 
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värderingsverktyg. Ju mer ”äkta” ett konstföremål är, desto värdefullare. Men vad händer när 

äkthet är detsamma som kulturell identitet? Och förtydligat, när kulturell identitet i sig är 

något konstruerat och ständigt föränderligt? Vad händer när diasporan innebär att det som 

västerländska ögon sett som ”typiskt” afrikanskt sprids och blandas med det som kallas 

västerländsk konst.
25

 När även de ytligaste efterforskningar snabbt visar att det typiskt 

afrikanska uttrycket i sig inte existerar utan är en sammansmältning av en rad olika estetiker 

och praktiker. Om autencitet och kulturellt ursprung/etnicitet får vara ledord innebär 

diasporan, som Njami påpekar, en besudling av en ursprunglig och ”äkta” afrikansk estetik.
26

 

Njami skriver att Afrika är infantilt i ögonen på det planerande, sorterande och analyserande 

väst. I väst har man sedan upplysningens 1700-tal velat se konst gjord av människor med 

kopplingar till Afrika som speglande denna ”infantila” kontinent, -därav den ”primitiva” 

konsten. Elliot riktar fokus på svårigheterna med att visa upp och definiera afrikansk konst på 

en mer generell nivå och ifrågasätter om Afrika som helhet överhuvudtaget kan betraktas som 

modernt med tanke på sitt koloniala förflutna. Han beskriver Afrika som den sista koloniala 

utposten, ett evigt offer i västs ögon. I detta närmar han sig Foucaults teorier om hur vår 

identitet skapas i polemik till någon ”annans” identitet. Västerlandet är bara framgångsrikt så 

länge det kan jämföras med den mindre framgångsrika tredje världen. Alltså är västerlandets 

existerande som framgångsrik norm existensberoende av element som avviker från normen, 

dvs. icke framgångsrika, fattiga, länder. Detsamma gäller givetvis för konsten.  

Vad innebär den postkoloniala teoribildningen för konstscenen i Afrika –en 

fråga om identitet och en ny estetisk kod?  
I sin introduktionstext till temat Identitet och historia gör Njami en kort sammanfattande 

reflektion kring utvecklingen av Afrikas identitet. Här skiljer han mellan identiteten en 

människa har – identitetskortet, och det vi identifierar oss med: en större helhet -nationen. 

Njami menar att samtidigt som den afrikanska identiteten inte kan beskrivas utan sin 

historiska kontext så har avkolonialiseringen lett till en första identitetskris där nationella 

frigörelseströmningar som panafrikanismen gjort att ”afrikanen” identifierat sig som ett 

kollektiv istället för individ.
 27

 En hyllning till en autentisk identitet och kulturell gemenskap 

skiljd från andra länder och grundad i tiden innan kolonialismen, speglande och bekräftande 

                                                             
25 Diaspora kallas förhållandet när ett folk lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en 

annan kultur och religion. Förf. förklaring 
26

 Njami, (2005), s. 9 
27Om man ska på en generell nivå skall numrera identitetskriser skulle jag snarare välja att kalla den 

identitetskris som troligtvis uppstod i och med koloniseringen för en ”första identitetskris och den som Njamis 

nämner i samband med postkoloniala frågeställningar som en ”andra” identitetskris.  
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en strävan efter egenstyre, nådde en konstnärlig kulmen i samband med de panafrikanska 

festivaler som anordnades på 1970-talet i t.ex. Alger och Lagos.
28

 På 1970-talet ändrades 

frågan om den afrikanska konstnärens identitet från vad ett postkolonialt Afrika skulle kunna 

representera till att handla om hur man skulle ”definiera afrikanens roll på den internationella 

scenen i egenskap av individ,”
29

 både som en del av det lokala samhället och i ett större 

globalt sammanhang.  Den afrikanske konstnären skulle nu konstruera sig som individ och 

dessutom ”bestämma en estetisk kod och en samling referenser som gör denna kod 

igenkännlig.”
30

 Man närmar sig med andra ord ett konstruktivistiskt synsätt där människor blir 

till genom interaktionen med andra individer och omvärlden. Eftersom konsten, och i 

synnerhet synen på konst följer samma skapelseprocess skulle man kunna säga att en 

medveten konstruktion av en ”estetisk kod” som skall kunna kännas igen och tolkas av andra 

är precis vad vi sysslat och fortfarande sysslar med i västvärlden. Under några århundraden 

har västvärlden genom kategoriseringar, genre -och- epokindelningar byggt upp en 

konvention kring vad konst är och bör vara. Martin skriver att medan konstvärlden vill se sig 

som öppen, är den istället styrd av starka konventioner.
31

 För att slå sig in på konstscenen 

måste nya konstnärer då anamma det redan överenskomna språket.  Han menar att det är 

därför som ”västerländska” sätt att göra och ställa ut konst sprider sig och lärs ut i hela 

världen. Ett exempel på detta är i väst omåttligt populäre och uppskattade Ai Wei Weis konst 

som till sin form är utpräglat västerländsk trots att innehållet speglar aktuella frågor i Kina nu. 

Postkolonialismen kom enligt Martin att innebära att på olika sätt försöka bryta den 

västerländska konventionen och faktiskt banka in lite öppenhet i stelnade strukturer. Ett 

förespråkande av ”samexistens mellan olika former och tekniker….ett ifrågasättande av 

normer och etablerade hjältar.”
32

 Ett ruckande på vad som kan rymmas inom gränserna för 

vad som är konst och vem som räknas som konstnär.   

Africa Remix 

Intentioner med Africa Remix 

Bäst kanske intentionerna med Africa Remix sammanfattas i Gunnarssons presentation av 

utställningen i besökarhäftet när hon skriver: ”the role of the African artists on the 

international scene is a contemporary one. The artists represent their own artist work – not 

                                                             
28

 Njami, (2005), s 52 
29 Ibid, s. 52 
30 Ibid, s. 53 
31 Martin, (2005), s. 24 
32 Ibid, s. 30 
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their countries”
33

 Dessa två meningar ringar in det som enligt mig kan sammanfatta det 

övergripande syftet med utställningen, ett försök att ställa ut konst gjord enbart av konstnärer 

med koppling till Afrika på ett sådant sätt att den inte blir exotiserad eller primitiviserad i 

betraktarens öga.  Om detta kan sägas vara huvudsyftet med Africa Remix verkar en rad olika 

anledningar till denna ambition kunna urskiljas hos utställningsgruppen. Enligt Elliot strävar 

Africa Remix inte efter att ge en heltäckande bild av den afrikanska kontinenten utan sätter 

sig istället över de, i kolonialismen rotade, vanliga kategoriseringarna genom sin tematiska 

indelning.
34

 Det är en modell som Elliot hävdar ska ge ett erkännande åt den samtida 

afrikanska konstens specifika egenskaper utan att vara i otakt med andra delar av världen.
35

 

Njami skriver till exempel att ”Africa Remix är först och främst en utställning för samtida 

konst.”
 36

 Samt att:   

Vi har inte för avsikt att på ett abstrakt sätt fastställa vad afrikansk samtida konst skulle 

kunna vara. Tvärtom är det genom verken och bara genom dem som svaren kommer att dyka 

upp eller åtminstone ledtrådarna till ett nytt sätt att tänka.
37

 

Enligt Nittve ger Africa Remix uttryck för hur afrikanska konstnärer i allt högre grad ”bryter 

in” på en alltmer kulturellt heterogen konstscen. Jag skulle vilja sammanfatta det 

övergripande syftet med Africa Remix som en ambition att presentera samtidskonst gjord av 

konstnärer med afrikansk koppling utan att denna skall falla under klassiska ”kolonialistiska” 

kategorier. Istället ville man erbjuda besökaren möjligheten att skapa sin egen definition. Man 

avsåg locka och reta besökaren till att hitta sin egen formulering och skapa sin egen 

konstruktion av vad samtida afrikansk konst skulle kunna vara. Eller åtminstone av vad den 

såg ut att vara just där och då, i Africa Remix. Ambitionen var med andra ord tudelad på mer 

än ett sätt. Å ena sidan har man både velat undvika och uppmuntra skapandet av en medveten 

konstruktion, en ”estetisk kod” som skall kunna kännas igen och tolkas av andra. Och för det 

andra har man velat presentera afrikansk samtidskonst och dess eventuella specifika 

egenskaper utan att för den skull begränsa konstnärskapen till en representation av sitt 

afrikanska ursprung. Dessa två superambitioner presenteras i informationen runt utställningen 

men inte explicit i själva utställningsrummen. Antagligen i enlighet med den tidigare nämnda 

ambitionen att erbjuda besökaren möjlighet att skapa sin egen definition av vad afrikansk 

                                                             
33 Africa Remix, english version. Moderna Museet 14.10 2006 – 14.1 2007 Stockholm: Moderna Museet s.1 Min 

kursivering 
34 Elliot, (2005), s 23 
35 Ibid, s. 23 
36 Njami, (2005), s. 18 
37 Ibid, s 18  
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samtidskonst skulle kunna vara. Den uppenbara risken jag ser med avsaknaden av ett tydligt 

kommunicerat didaktiskt upplägg där frågor ställs och olika synsätt prövas/erbjuds är att 

besökare då tolkar verk och utställning i enlighet med invanda och traditionella tankesätt, 

snarare än självreflekterande och kritiskt, om de helt lämnas vind för våg och inte utmanas. 

Risken blir då stor att besökare faller tillbaka i bekanta kolonialistiska kategoriseringar istället 

för att utveckla nya synsätt.   

Olika arbetssätt för att uppfylla intentionerna: 

För att lyckas presentera afrikansk samtidskonst utan att begränsa denna till en representation 

av ”afrikansk kultur” och utan att hamna i de fallgropar man sett i samband med exempelvis 

Magiciens de la Terre, eller Primitivsm har man prövat ytterligare ”nya” metoder och 

angreppsvinklar. Man har, precis som Elliot säger, försökt undvika de tidigare kolonialistiska 

kategoriseringarna samtidigt som man också velat undvika att likställa, eller dra paralleller till 

konst med västerländskt ursprung som man gjorde i Primitivism in 20th Century art: Affinity 

of the Tribal and the Modern. Inte heller har man velat lämna konsten i det närmaste 

okommenterad som i Magiciens de la Terre. Istället har Njami prövat att skapa nya 

kategorier; Identitet och Historia, Stad och Land, Kropp och Själ, som ska möjliggöra nya 

perspektiv och alternativ för besökare att kategorisera konsten på. Vidare har man producerat 

en utställningskatalog som inleds med en samlig essäer författade av utställningsgruppens 

medlemmar och som alla ger en fördjupad kunskap om, eller erbjuder olika perspektiv på, 

afrikanskt samtidkonst, historia, eller det postkoloniala fältet i allmänhet och Africa Remix i 

synnerhet. I utställningskatalogen har man sedan inkluderat bilddokumentation av alla verk 

samt en förklarande uppslagsdel som jag skall titta närmare på lite längre fram. Matilda Olof 

Urs förklarar att Njamis tematiska indelning var ett sätt att kategorisera, men att många andra 

sätt hade varit möjliga. Hon och Gunnarson poängterar att de tre kategorierna överlappar 

varandra och att de flesta verken skulle passa inom flera definitioner.  

 

Eftersom Africa Remix var en vandringsutställning blir det nödvändigt att undersöka om man i 

Sverige haft egna skiftande ambitioner med utställningen, eller kanske haft andra metoder för 

att uppnå resultat? Olof-Urs och Gunnarsson berättar att man inför utställningen i Sverige 

skrev ihop korta presentationstexter om varje konstnärskap, vilket resulterade i det lilla svart-

gula häftet med information om varje konstnärskap som besökarna fick med sig i 

utställningen. Detta gjordes för att ge besökarna mer information lättillgängligt, så att 

besökare skulle kunna slå upp intressanta konstnärskap omedelbart och inte behöva söka 
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information på andra sätt. Olof-Urs och Gunnarsson återkommer ofta till det som också Nittve 

skriver om i sin introduktion, nämligen anledningen till den textuella kontext som omger 

utställningen. Nittve motiverar specifikt den digra kontextuella bakgrund som ges varje 

konstnär med argumentet att eftersom vi känner oss själva bättre än andra måste vi först lära 

känna den ”andra” för att kunna se deras konst. Vi måste alltså lära känna kontexten som 

omger konstnären för att kunna frigöra oss från denna och betrakta konsten utan de 

fördomsfilter som distanseringen innebär. Inte förrän vi känner kontexten, dvs. den historia, 

kultur, utbildning, religion, och politiska utveckling som omger konstnären, kan vi frigöra oss 

från denna och betrakta konsten som konst.
38

 Metoden man använder blir således att som 

Nittve skriver ”paketera för att packa upp.”
39

 Detta är en ambition som återkommer under min 

intervju med Olof-Urs och Gunnarsson. Måhända har man dragit denna ambition lite längre i 

Sverige, men det agerandet ligger i så fall i linje med utställningskatalogens upplägg.  

Utställningen 

Dokumentation av Moderna museets bilder av utställningen 

Utställningen på Moderna museet tog upp en stor del av museets entré -och källarplan. Den 

följer de tre huvudkategorier Njami bestämt; Identitet och Historia, Stad och Land, Kropp och 

Själ. Gunnarsson förklarar att placeringen av såväl kategorier som verkens placering inom 

dessa genomsyrats av ett både praktiskt och estetiskt förhållningssätt.  Till exempel placerades 

temat som innehöll flest videoverk och ljudinstallationer på källarplanet medan de andra 

visades på entréplan. Utställningshallarna har anpassats och fyllts av temporära väggar och 

rum. Utställningen är rymlig med den dominerande färgen vitt, även om vissa ”rum” har 

enfärgade väggar. De flesta verk hänger på väggarna eller står som fristående installationer. 

En del ligger på golvet och annat hänger från taket. Utställningen är till största delen belyst 

med vitt ljus från riktade spotlights i taket. Undantagen är främst videoverken och en del 

installationer som visas i mörklagda rum. Många föremål har placerats på socklar.
40

  

 

Häftet som ges gratis till besökarna. 

I häftet finns alla konstnärer listade i alfabetisk ordning. Beskrivningen är kortfattad och 

börjar med födelseår, ort, var konstnären lever och verkar. Vidare nämns var de vuxit upp, 

vilken karriär de haft, var de studerat samt en kort beskrivning av deras konst.  

                                                             
38 I Africa Remix ger den textuella kontexten bl.a. en överblick över kontinenten Afrikas utveckling från 

kolonialismen fram till idag. Den ger även kunskap om enskilda länders utveckling, politiska och konstnärliga 

rörelser som bedömts betydelsefulla, samt enskilda konstnärers bakgrunder och utbildning. 
39 Nittve, (2005), s 7 
40 Se bilaga 1 för bildexempel på utställningens utformning. 
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Tankar bakom och kring utställningen 

Africa Remix är först och främst en utställning för samtida konst. Men att beröra 

samtiden i Afrika innebär oundvikligen att omtolka historien. Det innebär också att man 

skapar en teoretisk ram som gör de olika aspekterna i utställningen tillgängliga för en 

bredare publik.
41

 

Detta skriver Njami i den text som inleder utställningskatalogen och jag läser det som en 

skarpare och mer nyanserad formulering av det som Nittve nämner om att kontextualisera för 

att begripliggöra. Eller som Gunnarsson säger att man har strävat efter en lättillgänglig 

utställning med flera olika tolkningsmöjligheter och ingångar.  

..den här uppdelningen var väl ett sätt att både pedagogiskt dela in det [materialet] för att få 

en tydlighet, men också ett sätt att närma sig konstnärerna och känna att man har någonting 

att börja titta på eller fokusera på eller se gemensamma delar i.
42

  

Utställningen som helhet såväl som enskilda verk har av praktiska skäl tagit delvis olika 

former i olika länder. Detta trots att det som Gunnarson säger var ”samma ordning man gick i, 

samma berättelse, samma plats.”
43

 Olof-Urs förklarar att vissa konstnärer haft väldigt tydliga 

rumsliga krav på hur deras verk skulle visas och att dessa då i högre grad påmint om varandra 

från utställning till utställning. Ett exempel var Bili Bidjocka som haft noga instruktioner 

kring hur rundlarna som visas i utställningskatalogen skulle placeras på golvet, men som i 

Sverige ställde ut ett verk baserat på en bok.
44

 Vissa verk blev uteslutna på grund av att 

utställandet av dessa skulle göra för stor åverkan på museibyggnaden. Även tillgången till 

utrymme har påverkat enskilda verk som fått anpassas efter byggnadernas utformning. Det 

som är intressant att notera är att många konstnärer rest med utställningen och deltagit i både 

hängningen samt den pedagogiska verksamheten på de olika utställningsorterna.  

Urval 

Njami var den som i huvudsak värvade konstnärer till Africa Remix. Han rest runt och knöt 

konstnärskapen till utställningen och därför är det också först och främst han som kan sägas 

vara ansvarig för urvalet till Africa Remix. Det blir relevant att fråga sig vem Njami är och 

vad han representerar när han gör detta. Simon Njami är född i Kamerun men uppvuxen i 

Schweiz och har utbildat sig i både Kamerun och Frankrike.  Njami bor i Paris och arbetade 

                                                             
41 Njami, (2005), s. 18 
42 Intervju 8 mars 2012 av Katarina Rudling med Annika Gunnarsson och Matilda Olof-Urs på Moderna Museet 

i Stockholm. 
43 Ibid, 
44 Se bilaga 2 Bili Bidjocka 
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vid tiden för Africa Remix förutom med att curera utställningar som rådgivare till den 

kulturella filialen på Frankrikes utrikesdepartement samt som chefredaktör för Revue Noir, en 

Parisbaserad tidning för kultur med afrikansk anknytning.
45

 Han tillhör med andra ord i 

högsta grad diasporan och är, som Mikael Olofsson skriver, ” - i förhållande till ämnet utan 

kulturell och historisk skuld”.
46

  

 Det jag kan sakna i utställningen såväl som den textuella ramen kring denna är trots 

detta en problematisering av urvalet. Var drogs gränserna och vilka uteslöts? Njami och 

utställningsgruppen verkar enligt Olof-Urs och Gunnarsson ha dragit linjen någonstans kring 

diasporan. Utställningsgruppen med Njami i spetsen har letat efter etablerade konstnärskap 

där konstnären antingen bor eller verkar i ett afrikanskt land. De har i hög grad inkluderat 

konstnärer som vuxit upp i, eller haft föräldrar som vuxit upp i Afrika, men som nu bor i väst. 

När det gäller utbildning har man tagit hänsyn till den på ett lite speciellt vis som inte verkar 

helt igenomtänkt.  

A –…det är en viss typ av konst som saknas, … [konst] som är väldigt stark på konstskolor i 

många länder därför att dom [konstskolorna] är så europeiska. Det är kubismen, kubismen ur 

ett afrikanskt förhållningssätt, det finns inte med.   

 M – Det är inte en modernistisk utställning på det sättet. 

 K – och där har Njami gjort ett urval och valt bort det? 

 M– Ja precis
47

 

Man har med andra ord uteslutit konstnärer som är aktiva inom konventionella konstskolor i 

Afrika. Man har bestämt att utställningen inte är modernistisk –men att den skall visa 

Afrikansk samtidskonst, -och att dessa två utesluter varandra. Konstskolor som undervisar och 

lär ut ett ”afrikanskt förhållningssätt” till kubismen räknas alltså inte till den afrikanska 

samtidskonsten man vill visa. Däremot har man inte förhållit sig lika restriktiva gentemot 

konstnärer som studerat i västerländska konstskolor. Ett liknande urval har gjorts gällande 

religiösa och lokalt verksamma konstnärer. Den religiösa konsten saknas –och om detta beror 

på att det inte gör religiös konst av konstnärer med afrikanska kopplingar eller om dessa inte 

anses representera denna ”afrikanska samtidskonst”  har man låtit vara osagt. Martins 

reflektion angående urvalsprocesserna kring Documenta 11 och huruvida man kan tillåta sig 

utesluta konstnärer som verkar i huvudsak lokalt eller i religiösa sammanhang blir relevant 

                                                             
45 Independent curators international (ICI) http://curatorsintl.org/collaborators/simon_njami 2012-04-19 
46 Göteborgs-Posten 21/10 2006. 
47 Intervju 8 mars 2012 av Katarina Rudling med Annika Gunnarsson och Matilda Olof-Urs på Moderna Museet 

i Stockholm. 

http://curatorsintl.org/collaborators/simon_njami
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även här.
48

 För visst är det ett rimligt antagande att samtidskonst med religiös anknytning 

finns men uteslutits i Africa Remix? När det gäller konst gjord av lokala konstnärer skall dock 

nämnas att Moderna Museet i Sverige uttryckt en större och mer inkluderande ambition än 

den internationella ursprungsutställningen. Olof-Urs och Gunnarsson berättar att de hade som 

ambition och även fick pengar av statens konstråd för att försöka få hit mer lokala konstnärer i 

samband med utställningen, men att detta föll på infrastrukturella problem. Det nämner också 

att detta är anledningen till att det i Africa Remix saknas konst från till exempel Östafrika, då 

det inte gått att få ut konstnärer och konst från områden som är krigsdrabbade eller saknar 

infrastruktur.  

Tolkning och resultat 
tolkning, reflektion och tankar bakom och kring utställningens utformning 

Utställningslayouten är vad jag skulle kalla typisk för 1900-talets utställningsteknik, och även 

typiskt västerländsk. Staniszewski ger ett belysande exempel på detta då hon beskriver hur 

objekt som isoleras i neutralt kolorerade utrymmen suggesterar en tidlös universalism, samt 

beskriver hur denna formalistiska teknik använts för att presentera kulturer på ett 

dekontextualiserat sätt i många utställningar i USA i mitten av1900-talet.
49

 Frågan är varför 

man väljer att ställa ut konst av afrikanska konstnärer på ett västerländskt sätt om man strävar 

just efter att frångå ett västerländskt perspektiv? Olof-Urs svarar på detta att utställningen 

”…är ju gjord för en västerländsk kontext, så för att kanske förmedla ett budskap så måste 

man följa en viss form för annars så kommer inte mottagaren vara med på spåret.”
50

 kanske är 

det så att vi lättare förstår om vi ser med de egna glasögonen. Gunnarsson pratar om vikten av 

att lära sig andra språk och kulturella beteendemönster. Att anpassa sin blick. Hon poängterar 

att vi i Sverige i regel är mycket mer anpassningsbara än i övriga länder de samarbetat med i 

samband med utställningen. Samt att Moderna Museet i Sverige gått längre än själva 

grundutställningen i sina ambitioner att göra utställningen tillänglig för besökarna. Som 

exempel nämner hon det lilla svart-gula häftet besökarna fick med sig i utställningen med 

presentationer av konstnärskapen. Syftet med detta beskriver Olof-Urs som att ge besökaren 

någonting att hålla i handen, ett verktyg för att minnas efteråt samt framförallt en nyckel in i 

konstnärskapen. En nyckel som hon poängterar är organiserad i bokstavsordning och visar 

den enskilde konstnärens identitet snarar än en konstnärlig definition eller tematik. 

                                                             
48

 Martin, (2005), s. 31. 
49 Staniszewski, (2001), s. 116f  
50 Intervju 8 mars 2012 av Katarina Rudling med Annika Gunnarsson och Matilda Olof-Urs på Moderna Museet 

i Stockholm. 
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En liknande nyckel utgörs av den tidigare nämnda 18 sidor långa uppslagsdelen i den bakre 

delen av utställningskatalogen. I den tas begrepp som globalisering, multikulturalism, 

apartheid och postkolonialism upp på ett översiktligt sätt. Den förklarar även vissa politiska 

och konstnärliga rörelser verksamma inom olika afrikanska länder. Den gör inga anspråk på 

att utgöra en fond för utställningen utan förklarar begrepp som använts i de introducerande 

texterna och kan därmed ses som en nyckel till djupare och bredare förståelse av dessa. Det 

går däremot inte att bortse från att tolkningen av verken blir annorlunda efter att ha läst 

texterna. Som Nittve skrev i förordet skall kontexten hjälpa besökaren att se konsten som just 

enbart konst - kunskap förlöser. I enlighet med Foucaults teorier om sambandet mellan 

kunskap och makt är detta inte helt oproblematiskt. Ett urval har gjorts och kunskapen 

presenteras i samband med bilddokumentationen av konstverken. Som besökare erbjuds man 

ett filter att betrakta konsten genom. Därigenom styrs man till specifika tolkningar. För att 

hantera denna problematik har man då istället för att hävda att man gör en objektiv utställning 

byggt på med så mycket varierad kunskap man kan i ett koncentrerat format för att åtminstone 

ge en bred kunskap. En flerdimensionerad tolkningsram. 

 Argumentet att en utställningsform bör spegla den kontext utställningen tar plats 

inom för att kommunicera enklare med betraktaren har sin relevans. Men om verk skall stå för 

sig själva blir jag ändå tveksam till en så pass passiv och typisk västerländsk utställningsform. 

Visst borde man, om man tror på konstens kommunikativa förmåga, kunna tänka sig att 

konsten skulle kunna kommunicera med besökare från en västerländsk kontext i en mer 

synligt didaktiskt utformad utställning? Ingen utställningsform är neutral. Och jag tror att ju 

känsligare ämnet är desto viktigare är transparensen med arbetssätt och presentationsmetod. 

Det är transparensen som ger möjlighet till reflektion och nya tankesätt, därför tänker jag att 

en mer aktivt kommunicerande utställningsform skulle kunna vässa utställningsambitionen 

ytterligare.  

 Africa Remix fokuserar alltså främst på konstnärerna som individer, men vill i 

förlängningen också möjligöra en ny tolkning av den samtida afrikanska konstscenen. Det är 

denna ambivalens, dessa två skilda ambitioner, som synliggörs vid en noggrannare granskning 

av utställningen. Utställningen omgärdas av en samling medvetna texter som talar om 

ambitionen att låta verken ”representera enbart sig själva”, samt att låta besökarna skapa sina 

egna uppfattningar av vad ”afrikansk samtidskonst” skulle kunna vara. Samtidigt har man 

kategoriserat materialet i tre egenkomponerade teman. På sätt och vis i motsats till det 

kontextuella ramverkets ambition. Utställningens format har också inneburit en passivisering 

av museets roll. Ett osynliggörande av själva museet. Och denna undlåtenhet att offentligt 



23 
 

problematisera sin egen roll i utformandet av en utställning som Africa Remix, både på lokal 

nivå här i Sverige, liksom på den internationella nivån i utställningskatalogen blir direkt 

kontraproduktiv mot det postkoloniala kritiska ingång man hade till projektet från början. 

Som jag nämnde tidigare skulle Njamis nya kategorier möjliggöra nya perspektiv och andra 

(än i kolonialismen grundade) sätt att kategorisera afrikansk konst på.  Jag ställer mig 

frågande till huruvida besökare verkligen skapar nya definitioner utan ser det som mer troligt 

att de faller tillbaka i bekanta kolonialistiska kategorier. Även om de tre kategorierna 

motiverats med att de belyser aktuella problem på Afrikas kontinent och diasporan idag blir 

dessa problematiska när konst som skall representera sig själv samlas i en samlingsutställning 

som i sin tur också uppmanar besökaren att skapa sin egen uppfattning av afrikansk 

samtidskonst, att leta helheter och samband på temat Afrika.  

 ”The role of the African artists on the international scene is a contemporary one. The 

artists represent their own artist work – not their countries”
51

 skrev Gunnarsson om 

ambitionerna med Africa Remix. Men representerar de verkligen sina egna verk? På vilket sätt 

i så fall? urvalet utställningsgruppen gjort, då man valt bort konst från vissa ismer som t.ex. 

kubismen, indikerar att de här konstnärerna ändå representerar en viss typ av konst. Njami 

skrev att besökarna genom verken gavs ledtrådar till vad afrikansk samtidkonst skulle kunna 

vara.
 52

 Representationen – den rättvisa representationen, är kanske inte av konstnärskapen i 

sig, och inte heller av afrikansk samtidskonst, utav av utställningsgruppens, av Njamis, tankar 

kring vad afrikansk samtidskonst borde vara. Till syvende och sist blir verken i Africa Remix 

verk som exemplifierar någon annans tankar och ambition –ett samlingsutställningarnas 

dilemma. 

Slutdiskussion 
Vad som utkristalliserat sig under det här arbetets gång är framförallt det stora avståndet 

mellan hur lätt det är att ställa frågor och hur otroligt svårt och komplext själva svarsletandet 

är. Det postkoloniala fältet vill omdefiniera i kolonialiseringen rotade begrepp och 

definitioner. Det låter sig inte göras i första taget. Den internationella konstscenen vill sträva 

efter att vara i sann bemärkelse internationell och inkluderande, men fastnar ändå i en 

västerländsk modell där man väljer vad som är ”internationell” konst grundat på om den är 

erkänd av västerländska kritiker och konstkännare. Om och om igen görs utställningar som 

                                                             
51 Africa Remix, english version. Moderna Museet 14.10 2006 – 14.1 2007 Stockholm: Moderna Museet s.1. 

(min kursivering). 
52 Se citat s. 16 samt Njami, (2005), s. 18  
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strävar efter att frigöra konsten och konstnären från förlegade fördomar, kontexter och 

kulturellt bagage. Nya grepp prövas. Konstmuseer är mer eller mindre vågade. Och trots 

lovord för ambitioner och arbetsinsats så vill det sällan lyckas. Man når inte ända fram. Som 

jag ser det härrör den största problematiken ur det faktum att ”västerlandet” fortfarande 

dominerar världen, både ekonomiskt, kulturellt, och politiskt. Kanske är vi i väst inte 

förmögna att ställa ut konst på ett icke-kategoriserande, ett icke-distanserande sätt? Jag är till 

exempel från Sverige och så mycket västerlänning det går att bli, jag är omgiven av och 

skolad i en västerländsk tradition och estetik. Är det ens möjligt för mig att betrakta icke-

västerländsk konst på ett objektivt distanserat sätt? Vad jag däremot kan försöka är att 

betrakta den ”främmande” konsten på ett icke-primitiviserande” sätt, utan att nedvärdera och 

med nyfikenhet och intresse istället för distans. Enligt konstruktionismen och mer specifikt 

socialkonstruktionism kan vi människor inte frigöra oss från den kontext som omger oss. Vad 

vi kan göra är att lära oss se den, och därmed förhålla oss kritiskt till den. Kanske är det bästa 

vi kan åstadkomma en medvetenhet om det egna ögats begränsningar. En medvetenhet om att 

periferin är oändlig och att det gör vår ”kunskap” ytterst begränsad och osäker. Samt en 

medvetenhet om att globalisering per definition inte automatiskt innebär ett vidgat seende och 

förståelse. Ta till exempel utvecklandet av en ny estetisk kod som Njami beskriver att 

konstnärerna i ett postkolonialt Afrika ägnade sig åt på sjuttiotalet och som man utan att vara 

alltför långsökt också kan säga att Africa Remix ägnat sig åt då de uppmanar besökaren att 

skapa sin egen definition av vad afrikansk samtidskonst skulle kunna vara. Var kommer 

behovet av en ny estetisk kod ifrån? Kommer det från frigörelsegrupperna på den afrikanska 

kontinenten, eller kommer det från en lång västerländsk tradition av att systematiskt 

kategorisera omvärlden för att sedan identifiera sig med given kategori? Det är nog allmänt 

accepterat att vi måste kategorisera för att begripligöra det kaos som är vår omvärld. Men i 

detta systematiserande har vi alla ett ansvar för hur kategoriserandet sker, och vilka 

konsekvenser det får för inte bara det vi kategoriserar, utan även oss själva, vår identitet.  Vi 

kan välja om vi använder ett statiskt rutnät som vi passar in folk, kultur, konst, politik mm i, 

eller om vi använder en dynamisk väv av olika sätt att göra och se saker på. Det senare är 

naturligtvis mycket svårare. Men kanske är det en utmaning man är tvungen att acceptera om 

man vill skapa och höra till en mer medvetet globalt ansvarsfull värld. 

 Måste utvecklandet av en ny estetisk kod för icke-västerländsk konst ske i polemik 

till västerlandet? Det är ju i så fall exakt den utvecklingen som det postkoloniala fältet 

kritiserar och vill synliggöra. Kanske ligger en av de största svårigheterna för det 

postkoloniala fältet i det att själva fältet i sig är en västerländsk konstruktion, sprunget ur ett 
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behov av mer självkritiska verktyg. Fortfarande saknas blicken utifrån. Det kanske inte går att 

visa konst som ”ren konst” – obestämd av kontext, innehåll, betydelse, symbolik, 

utställningsteknisk påverkan och fri från subjektiv interpretation av besökaren. Då är kanske 

frågan varför skall vi försöka? varför är utställningar som Primitivism in 20th Century art, 

Magiciens de la Terre och Documenta 11 viktiga? och varför vill jag ändå så här på slutet 

efter så mycket kritik ändå hävda att Africa Remix lyckades? Jo därför att själva ifrågasättande 

i sig är ett självändamål. Genom att ifrågasätta vad icke-västerländsk konst är ifrågasätter vi i 

förlängningen definitionen av vad västerländsk konst är, av oss själva (som västerlänningar), 

vår egen konstruktion. Trots att undersökandet av vår egen konstruktion av oss själva som 

motsats till ”de andra” har pågått i mer än 50 år visar Africa Remix att det än idag är 

högaktuellt och mycket svårtgenomfört. Enwesor skriver att för att ”riva upp marginalen (i 

detta fall icke-västerländska konstnärer) och återkalla den till centrum (för världen, idag 

västerlandet) krävs att centrum utlokaliseras och decentraliseras.”
53

 Kanske är det därför det 

är så svårt att genomföra mer rättvisa representationer av icke-västerländsk konst. Om 

Enwesor har rätt skulle det innebära att riva upp de fundamentala binära oppositionerna 

mellan ”oss vs de andra” och låta ”väst” möta en decentraliserad bild av sig själv. En bild där 

blicken på ”de andra” istället riktas mot en själv. Om detta är möjligt i en värld där de allra 

flesta teorier och perspektiv har sina ursprung i väst kommer det knappast ske utifrån ett 

västerländskt initiativ, och troligtv is inte i ett västerländskt museum. I ljuset av de här 

svårigheterna vill jag ändå hävda att Africa Remix genom sitt misslyckande faktiskt lyckats 

synliggöra just vikten av att ställa frågor och ifrågasätta de konstruktioner vi omger oss med, 

men också av att problematisera de metoder och verktyg vi använder oss av i ifrågasättandet.   

 Som jag nämnde i bakgrunden är diskussionen om rättvisa representationer, 

autencitet och tolkningsföreträde i allra högsta grad relevant ur ett undervisningsperspektiv. I 

den globala värld eleverna lever i idag ställs dessa frågor allt oftare på sin spets. Som ett 

extremt exempel kan Lars Wilks rondellhund nämnas, men viktigare att nämna är att de 

vardagsbilder som ungdomar rör sig bland samt inom bildämnet de exempel och upplägg som 

används, ofta reproducerar en syn på konsthistorien som är tillrättalagd efter en västerländsk 

kanon som all annan konst kan jämföras med och rättas efter. Om elever idag skall förstå de 

dynamiska processer som världen består av krävs att dessa problematiseras i undervisningen. 

Framförallt krävs ett perspektiv och en distanserad blick på den egna rollen i en global samtid. 

                                                             
53Enwezor, Okwui (2002)”Mellan världar: Postmodernismen och de afrikanska konstnärerna i västerlandets 

metropolis” i Lundahl, Mikela (red) Postkoloniala studier, Stockholm: Raster Bokförlag, skriftserien Kairos nr 7 

 s.175. 
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En blick som synliggör kontexters konstruktioner likaväl som hur komplexa 

identitetskonstruktioner är. Bildämnet är ett tacksamt ämne att hantera svåra 

problemställningar och abstrakta resonemang i och det är också ur ett undervisningsperspektiv 

relevant att synliggöra, problematisera och undersöka hur konstmuseer, som ju i allra högsta 

grad är pedagogiska institutioner, arbetar med dessa frågor. Att visa versus aktivt motverka 

kvardröjande koloniala synsätt ligger helt i linje med skolans strävan att utbilda reflekterande, 

ansvarskännande och demokratiskt medvetna individer.  
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