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Abstract: 

Utställningstexten är en del av utställningen och skall därför läsas som en sådan. Den är beroende 

av en kontext och sitt sammanhang. I dagens samhälle flödar texter och bilder som en del av en 

kommunikation mellan individer och grupper. Moderna Museet är en institution som har fått ett 

statligt  uppdrag att kommunicera samtidskonst med allmänheten och det är  bland annat genom 

utställningstexterna som denna kommunikation sker. Då en väggtext på ett museum av funktionella 

skäl bör vara kortfattad för att nå ut till sin publik så anser jag att Moderna Museets väggtexter är 

en komprimerad form av den viktigaste informationen. Den informationen besökaren bör ha eller få  

i  samband med besöket.  Jag har undersökt vad den viktigaste  informationen är,  vad det  är  för 

sanning som de vill att allmänheten skall ta del av men även hur de väljer att framställa texten och 

med vilka ord detta sker. Helt enkelt Hur definieras det som är värt att veta?

Jag utgick ifrån de statliga uppdraget och skapade en ordning och ett innehåll i vilket jag placerade 

och sorterade in texterna. Den information som museet anser att vi som besökare bör veta. Samtliga  

texter är fyllda av påståenden som fyller funktionen av att förmedla något. Jag har även gjort ett 

gestaltande arbete som fungerar som en påminnelse om vem som äger makten att tolka. Jag har 

placerat olika verk , som jag har skapat själv, lutade mot väggen och skrivit en väggtext bredvid.  

För att utgå från min undersökning finner ni därför bara en struktur i vilken verken ska tolkas 

utifrån. 

Att skriva ut det viktigaste men aktivt  undvika att delge någon information är både ett  sätt  att 

förhålla sig humoristiskt till sanningen och poetiskt till sättet den kan förmedlas. 

Det som är värt att veta
15.5-25.5

Det finns en tid och en plats för allting 

här på jorden. Dessa verk är skapade i en 

tid samt i ett sammanhang för en viss typ av 

publik. Verken är gjorda av ett material

där konstnären har gjort specifika val med 

olika  verktyg  för  att  åstadkomma  olika 

effekter.  Verken  visar  tydligt  en 

förnimmelse av en känsla och tankar går åt 

olika håll. Denna samtidskonst har hittills 

aldrig visats, men nu är det dags!

Engelsk titel: How to define what is worth knowing.

Nyckelord: Museum, museitexter, utställningar, väggtexter, Moderna Museet

*Bild på framsidan: Erwitt, Elliot, 1975, fotografi, France, Versailles.



Innehållsförteckning

1. Inledning s. 1

Introduktion s. 1

Bakgrund s. 1

Syfte s. 3

Frågeställning s. 3

Empiri s. 3

Urval och avgränsning s. 3

Gabriel Orozco- Natural Motion s. 4

Relationen mellan texterna och verken s. 4

Metod och tillvägagångssätt s. 5

Teori och tolkningsram s. 7

Tidigare forskning s. 7

2. Bearbetning och analys s. 9

Museum, det sociala fältet s. 9

I mötet med texterna s. 12

Att förmedla konsten i alla dess former s. 14

 Konstruktion av en verklighet. s. 21

3. Tolkning och resultat s. 23

4. Slutdiskussion s. 24

Slutord s. 24

Källförteckning s. 27

Bildförteckning s. 27

Bilagor

1. Gabriel Orozco-Natural Motion, texthäftet.



1. Inledning

Introduktion 

Under  ett  besök  på  Nationalmuseet  våren  2013  reagerade  jag  på  att  de  använde  ordet 

Designklassiker  som ett  beskrivande adjektiv till  en utställning och därigenom tilldelades vissa 

konstnärer och designers denna rubrik på några utav deras verk. Det var från början själva ordet jag 

fastnade för. Att något kallas för en klassiker är underförstått en bra sak, man har skapat något 

hållbart och nytänkande som kommer att användas av generationer. Men när jag sökte efter ordet i 

lexikon, för att se hur de har valt  det, så kunde jag inte hitta någon betydelse eller förklaring. 

Litterära klassiker fanns, likaså musik men just design+klassiker var inget som mina lexikon var 

bekanta med. Jag fastnade för ordvalet och ville få en förklaring till detta påstående och kontaktade 

därför Nationalmuseet via mail. Jag tänkte att de om någon borde ha en vettig förklaring då de 

använt sig av ordet och anordnat en hel utställning under den rubriken. Men jag fick aldrig något 

svar. Det hela ledde till ett sakta växande ifrågasättande av museet och dessa institutioners makt att 

använda ord att beskriva andras verk utan att bli ifrågasatta.  Både Nationalmuseum och Moderna 

Museet har statliga uppdrag att förmedla konsten till allmänheten och eftersom Nationalmuseum är 

stängt för renovering har jag valt att endast granska Moderna Museet och dess texter i samband 

med en utställning under våren 2014 för att därigenom bringa klarhet i hur de väljer att genomföra 

sitt uppdrag och hur de definierar det som är värt att veta. 

Bakgrund

Museum är en gammal företeelse och har fungerat främst som ett samlande och ett bevarande av 

föremål. Det första kända museet som visade konst uppfördes redan på 1700-talet. Med den nya 

museologi som vuxit fram under 1990-talet har fokus riktats mot att det är en plats för lärande och 

hur besökaren skapar mening på museet. Museet har fått krav på sig att rikta sig till alla i samhället 

och den statliga uppgift Moderna Museet har inkluderar även att levandegöra konsten och dess 

samband med samhällets utveckling.1 

Själva utställningstexterna är en del av en utställning och skall därför läsas som en sådan eftersom 

den är integrerad och beroende av sin kontext och sitt sammanhang. I dagens samhälle flödar texter 

och bilder som en del av en kommunikation mellan individer och grupper. Moderna Museet är en 

institution som har till uppdrag att kommunicera samtidskonst med allmänheten och det är bland 

1 Http://ww.modernamuseet.se/Moderna-Museet/Om-museet/myndigheten  
Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet (utfärdad 2007-11-22, ändrad t.o.m. SFS 2013:72)
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annat genom dessa texter som denna kommunikation sker. Jag vill undersöka vilken perspektiv på 

sanning de förmedlar. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är en sanning konstruerad, varför frågan 

blir riktad mot vad som kvalificerar sig som verkligt och sant och i detta fallet inom en institution 

som Moderna Museet samt i konst-diskursen. 

Det finns många undersökningar som intresserat sig för frågor om kultur och kulturarv, om museer 

och deras uppgift i samhället, om pedagogik i utställningar och om utställningen som medium. Det 

finns även mycket forskning kring språk och stil och hur man skriver lättlästa texter och vad som är 

läsligt,  läsbart  och  läsvärt  och  så  vidare.  Ida  Bennicke  har  skrivit  en  kandidatuppsats  vid 

Institutionen för  nordiska studier och språkvetenskap vid Köpenhamns universitet,  där  hon har 

undersökt  texterna  i  två  utställningar.  Uppsatsen  heter  Den  litterära  utställningstexten.2 Hon 

undersökte  Nationalmuseets  utställning  Danmarks  oldtid som  öppnade  2008.3 Texterna  i 

utställningen kännetecknades av det traditionella,  fackligt-vetenskapliga sättet  att  skiva på. Alla 

överflödiga  ord  och  detaljer  är  borttagna.  Hon  undersökte  även  Medelhavshorisonten på 

glyptoteket i Köpenhamn. De båda texterna representerar helt olika sätt att skriva utställningstexter 

och ger på det viset  två olika upplevelser och förutsättningar.  Medelhavshorisonten  använde ett 

personligt skrivet tilltal och bjöd in läsaren till dialog i sitt ”du”:ande av läsaren.4 Denna uppsats 

fokuserar  på  hur  tilltalen  och  tonen  i  utställningstexten  påverkar  men  jag  hittar  inte  någon 

undersökning om själva budskapet i texterna eller ordvalen. Jag har även sökt på recensioner om 

utställningstexter för att se om det är ett ämne som behandlas över huvudtaget och fann en som 

handlade om utställningen jag har undersökt. Det var av kulturkritikern Dan Backman för SvD som 

kritiserar utställningstextens snårighet och att den inte riktas till en kulturintresserad allmänhet utan 

till akademiker.5 Men vad är det då som texten faktiskt utrycker? Vad är det i texten som riktar sig 

till akademiker snarare än en kulturintresserad allmänhet? Det är där min undersökning kommer in, 

att granska en del (texten) ur ett större sammanhang (utställningen) för att eventuellt få syn på en  

institutions produktion av sanning och verklighet. Den sanning och den verklighet de har fått  i  

uppdrag att föra vidare till allmänheten. Som utgångspunkt för denna studie ställer jag mig frågor 

som: Hur ser sanningsaspekten i en textuellt framställd presentation av ett verk ut? Hur talar dessa 

texter till besökarna? Vad förväntas man som besökare veta och vad anser de att vi vill veta om 

utställningen? Om man ser sanningen som relativ och konstruerad borde borde vi inte då få en 

bredare bild av vad verken betyder?

2   Margareta Ekarv, Än en gång: texterna i utställningen Danske museer nr 2, (04.2011) i Utställningsestetiskt Forum 
#201, Nobelmuseet. Dixa Tryckeri 2012.
3    Ibid. 

4 Ibid, s.106
5 Backman, Dan, Poetisk konceptkonst går i cirklar, SvD, publicerad 18/2-2014
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Syfte

Syftet  med denna studie är att  undersöka 'konstmuseum' ur ett  särskilt  språkligt perspektiv,  där 

språkbruket blir nära bundet till mening och perception.6 Jag vill även genom denna studie bidra 

med ökad kunskap om museets makt över tolkning och presentation av samtidskonst.

Som  blivande  bildpedagog  vill  jag  inte  bara  ”ge”  dessa  institutioner  auktoritet  och  makt  att 

reproducera och producera sanningar utan att ifrågasätta dem. När det gäller ett statligt finansierat  

konstmuseum så anser jag att en besökare har rätt att ifrågasätta och kritiskt granska vilka de vänder 

sig till och hur de talar till publiken med skilda utbildningsbakgrunder och samhällssyn. Jag vill 

dela den rätten med mina kollegor och elever samt med att alla tänkbara besökare och inte endast  

utgå ifrån denna form av kunskapsförmedlare. Jag vill även ge ett bidrag till att de som inte tillhör  

konstdiskursen ska känna att de kan kritisera och läsa bilder eller verk som de möter.

Frågeställning

Hur tillgängliggör Moderna Museet konsten för allmänheten, i de ord och påståenden de skriver ut i 

samband med en utställning?

Empiri

Studiens empiri samlar jag på plats under utställningen Gabriel Oronzco – Natural Motion7 i form 

av  den  folder  med  texter  om  konstnären  och  verken  som  tillhandahålls  i  samband  med 

utställningen. Skyltar, textpaneler och texter som placeras bredvid verken som visas fotograferar 

jag eller skriver av. Jag tar även del av introduktionstexterna som de tillhandahålls i samband med 

den  mer  permanenta  utställningen,  som  visar  Moderna  Museets  samling,  vid  ingången  av 

utställningen och mindre texter bredvid enskilda verk. 

Urval och avgränsning

Jag utgår från de uppdrag Moderna Museet har fått från staten är underlag för vad som styr texterna  

de producerar till olika utställningar. Då denna undersökning sker under våren 2014 har jag valt att 

granska utställningen Gabriel Oronzco – Natural Motion då den passar in under den tid jag skriver 

detta arbete. Jag kommer endast att analysera den svenska delen av texten. Jag kommer även att 

behandla och genomföra analyser på de texter som presenteras i samband med Moderna Museets 

utställningar av sin samling genom paneler och väggtexter som dokumenteras med fotografi.

Utställningstexter  är  inte  skilda  från  en  kontext,  i  det  här  fallet  ett  socialt  rum där  människor 

6 Alvesson, Mats, Postmodernism och samhällsforskning, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2003, s.42
7    Gabriel Orozco- Natural Motion. Moderna Museet 14.2-4.5 2014, Stockholm: Moderna Museet.
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integreras i en uppstyrd miljö och läser texten i ett sammanhang tillsammans med andra och med de 

objekt texten behandlar. Texterna presenteras i ett sammanhang och läser man dem skilt från detta 

sammanhang  kan  de  upplevas  annorlunda.  Detta  kan  vara  till  fördel  i  denna  studie  då  jag 

undersöker  hur  de  definierar  det  som är  värt  att  veta,  vilket  inte  har  något  med  den  faktiska 

utställningen att göra utan med den sanning som förmedlas genom texten. 

Gabriel Orozco – Natural Motion

Under  våren  2014  presenterar  Moderna  Museet  en  utställning  om den  mexikanska  konstnären 

Gabriel Orozco. Det är hans första soloutställning i Norden och presenterar en samtida översikt av 

ett  helt  konstnärskap.  Det  är  ett  samarbete  mellan  Moderna  Museet  och  Kunsthaus  Bregenz i 

Österrike  där  utställningen  visades  under  2013.  Katalogen,  de  flesta  texterna  och  verken  är 

desamma i de två utställningarna men Moderna Museet har adderat en del verk som inte visades i 

Bregenz, däribland ”Black kites” (1997) som lånats från Philadelphia Museum of Art, och två andra 

verk som införskaffats till Modernas samlingar. 

Gabriel Orozco har varit involverad i utformningen av katalogen och  hängningen av utställningen 

och var på plats i Stockholm vid öppningen den 14 februari. Det är ett varierat konstnärskap och i 

samma utställningsrum visas  stora  skulpturala  verk,  fotografier,  stenar,  keramik  och en  typ  av 

ready-mades. Utställningen kan jämföras med de tillfälliga utställningarna som Moderna Museet 

har under olika långa perioder. Senast visades Cindy Sherman och dessförinnan Hilma Af Klint. 

Museet  har  ett  utrymme  att  presentera  olika  konstnärer  och  belysa  olika  delar  av  deras 

konstnärskap.  Men i  denna  utställning  blir  det  en  sorts  samling  som skall  introducera  oss  till  

Orozcos hela konstnärskap. Den innehåller även två stora verk som är reproduktioner av verk som 

han har gjort tidigare. Dels är det valskelettet  Dark Wave och den itusågade (och sammanfogade) 

Citroenbilen La DS. 

Relationen mellan texterna och verken

Utställningstexten är inte en fristående text, den är en del av ett större sammanhang och måste på så 

vis relateras till  det. Allt i  en utställning har från början varit formulerad med ord, från ide till  

utförande, men varje gång vi sätter ord på en betydelse har vi också omformat den. Om texterna vi 

läser i en utställning har översatts från engelska till svenska, har många ord och uttryck blivit nya 

och kan på så vis ändra besökarnas uppfattning om verken. Texterna i eller till en utställning är 

språk satt i ett sammanhang. 

Jag anser att det uppstår problem med informationstexter till just konst. Dels skall den vara en typ 

av sinnlig upplevelse där man får känna och uppleva verken och dels skall den förstås och inbjuda 
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till  detta  i  ett  rum  tillsammans  med  andra  besökare  och  genom  text.  Det  blir  många 

informationskanaler som hålls igång samtidigt. Allt detta skall hänga ihop och inget står fritt från 

det andra när man ordnar en utställning enligt konstens alla regler. 

Metod och tillvägagångssätt

Min vetenskapliga metod är textanalys av den text som Moderna Museet presenterar i utställningen 

Gabriel Orozco –  Natural Motion. En fallstudie genomförs på Moderna Museet i samband med 

utställningen.8 Utställningsrummet är en typ av socialt fält där positioner och hierarkier värderas i 

mötet med besökarna.9 Genom en fallstudie får jag veta mer om fältet som jag skall inträda och får 

möjlighet att samla in empiri i form av foldrar och text som finns intill verken genom att fotografera  

av  dem. Jag  vill  studera  det  uppdrag  Moderna  Museet  fått  från  staten  för  att  förstå  vad  som 

förväntas och hur de väljer att genomföra det. Detta för att förstå hur uppdraget konstruerar och 

strukturerar ett museum och hur detta sociala konstruktionsarbete, som en pågående rekonstruktion, 

förhåller sig till det förflutna och till traditioner.10 

Med en titt i backspegeln vill jag även se om man historiskt kan skönja ett icke-ifrågasatt mönster i  

framställning av utställningstext samt hur diskussionen ser ut idag.  Jag samlar in min empiri på 

plats  men  även  på  deras  hemsida  och  analyserar  den  ur  ett  diskursanalytiskt  perspektiv. 

Diskursanalyser utmärks, förutom intresset för maktförhållanden, av uppfattningen att språket är 

med och formar verkligheten. Texter och andra mänskliga uttryck tillskrivs avgörande betydelse för 

hur människor uppfattar världen.11 Jag fokuserar på de kommunikativa beskrivningarna och dess 

typ av språkbruk. Jag vill se hur de talar till besökarna och hur subjektet i detta fall skapas inom 

diskursen.12 Hierarkierna som skapas inom en institution kan ses som en grupps påståenden som 

strukturerar ett sätt att förhålla sig till och agera utifrån.13 Jag tittar på vad som skrivs lik väl som på 

vad som utelämnas. 

8 Stensmo, Christer, Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, 1. uppl., Kunskapsföretaget, Uppsala, 
2002, s.67

9 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie, Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2002, s. 230

10 Ibid s. 270
11   Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s.212
12 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, 

s. 21
13 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 3. ed., Sage, London, 

2012, s. 190
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I den gestaltande delen av undersökningen 

testar jag att ta bort beskrivande ord i en text 

till mina egna verk i en  utställning. Genom 

att exkludera information i den textuella 

beskrivningen kommer detta att påverka 

receptionen av verk i en konst-kontext, som i 

detta fallet är Konstfacks vårutställning. 

Verken som jag placerar ut står lutade intill 

väggen som en påminnelse om att de är 

tillfälliga och kanske snart tas bort, att de skall 

hängs upp eller bytas ut. Men texten, själva 

budskapet står kvar eftersom den är så 

avskalad och avkönad att den kan passa in på 

många andra verk. 

Med  den  diskuranalytiska  metoden  granskas  även  maktförhållandet  mellan  institutionen  och 

besökarna.  Maktförhållanden  måste  inte  med nödvändighet  kritiseras;  att  klargöra  de  outtalade 

förutsättningarna för utövandet av makt är en sak, att ta ställning till om dessa maktförhållanden är 

illegitima är en annan sak.14 Svaren på frågorna jag kliver in i denna undersökning med utgör också 

lösningen på forskningsproblemet. Analysmetoden måste utgå från frågorna. Jag använder mig av 

funktionell  textanalys  som utgår  från  att  språk  och texter  har  tre  grundläggande uppgifter.  De 

hjälper människorna att reflektera över världen, att handla i världen och att koda deras reflektion 

och handling i  text.  Detta kallas för textens ideationella, interpersonella och textuella struktur.15 

Denna textmodell är tänkt att användas för att  lyfta fram tre sidor hos en text i sin omgivning: 

sammanhanget  eller  kontexten;  uppbyggnaden eller  strukturen;  framställningen eller  stilen.  Alla 

texter har tre huvudegenskaper, för det första att de använder ord som är ordnade i helheter på olika 

nivåer – textuell  struktur.  För det  andra att  de har något att  säga och att  de har ett  innehåll  –  

ideationell struktur. För det tredje att de framför sitt innehåll i en social situation där de skapar en 

relation till sina läsare – interpersonell struktur. Till strukturerna hör också i vilket sammanhang 

texten  kommer  till,  kontexten,  men  också  slutligen  med  vilket  framställningssätt  alla  dessa 

komponenter presenteras – stilen. En enkel formel blir att en text blir till genom att man i ett visst  

sammanhang (kontexten) använder ord (det textuella) för att meddela något (det ideationella) till 

någon (det interpersonella) på ett visst sätt (stilen). Den textuella strukturen är textens form där man 

med orden bildar fraser, satser, meningar och stycken. Hit hör till exempel om det finns personliga 

14 Esiasson, m.fl (red) (2012) s.212
15 Holmberg, Per, Karlsson, Anna-Malin & Nord, Andreas (red.), Funktionell textanalys, 1. uppl., Norstedt, 

Stockholm, 2011  s.7-8
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pronomen i  texten,  om det  finns  mycket  fackord och vilken  tidsdisposition  som används.  Den 

ideationella strukturen är textens innehåll, det den handlar om och hur den förhåller sig till detta.  

Den interpersonella strukturen är relationen mellan sändaren och mottagaren. 16 

Teori och tolkningsram

Jag använder mig av socialkonstruktionsmens kritiska inställning till  självklar kunskap. Den ser 

kunskap som historiskt och kulturellt specifikt, och sätter den i samband med sociala processer eller 

social handling.17 Att besöka ett museum är en typ av social handling och när besökaren tar del av 

informationen och det som visas sker en social process, både besökarna emellan, hur de beter sig i  

detta  sociala  rum  och  från  museets  håll  gentemot  besökarnas.  Museets  uppkomst  ser  jag  likt 

Michael  Foucault  ser  på  människan,  som något  som är  producerat.18 Museum som  institution 

producerar och definierar vad som är konst och hur den skall beskrivas. Vad som tas för sanning, 

exempelvis genom frånvaron av adjektiv, berättar vad som inte är konst eller goda kriterier för att 

synas  inom museum-kontexten. Den  dominerande  diskursen  i  sammanhanget  blir  den  som har 

makten  att  definiera  vad  som  tas  för  sant.  Maktförhållandena  mellan  en  museiinstitution  och 

publiken synliggörs genom Foucaults teorier om makt och kunskap, där han beskriver att det inte 

bara handlar om var institutionen är placerad, vem som äger det och så vidare, utan sättet de själva 

presenterar verken som en absolut sanning.19 Textens egenskaper sätter gränser för hur konsten kan 

tolkas av mottagaren och genom texten görs påståenden som presenteras som sanning.20 För att 

analysera texterna har jag använt mig av språkforskning då arbetet behandlar texter, deras funktion 

och  uppbyggnad.  Jag  kommer  utgår  delvis  från  Michael  Hallidays  teorier  om  funktionella 

textanalyser  som kombinerar  betydelse-  och  textperspektiv.  Subjektets  viktigaste  funktion  i 

funktionell textanalys, är att vara den företeelse som informationsutbytet kretsar kring - i en större 

eller mindre del av texten.21

Tidigare forskning

Under 1980-talet var ämnen om utställningar populärt och 1982 utgavs boken Utställningsspråk-  

om utställningar för upplevelse och kunskap  av Göran Carlsson och Per-Uno Ågren. Författarna 

ifrågasätter olika typer av utställningar och hur de genomförs, med fokus på hur publiken ”tittade 

med  förströdd  sympati  på  ansträngningarna.  Det  fanns  många  gånger  skäl  att  undra  om  inte 

utställningen var ett överspelat medium, som inte längre klarade av konkurrensen med film, TV och 

16 Ibid.
17 Sohlberg & Sohlberg, (2002) s. 274
18 Rose (2012) s.189
19 Ibid s.193
20 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 23
21 Holmberg,Karlsson & Nord, (red.), (2011)  s.7
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andra massmedier”.22 

I  Smaka på orden (1991) av Margareta Ekarv,  Elisabeth Olofsson och Björn Ed, bekymrar sig 

författarna över bristen på forskning och avhandlingar i ämnet utställningstexter. De ifrågasätter 

vad man vill med den skrivna texten i en utställning. Vad är ordens funktion? -läsas för att ses? 

-läsas avskilt utställningen? -läsas tillsammans med föremålen? -läsas i miljö med föremålen? 

-läsas som en berättelse vi ser i utställningen?23 De ifrågasätter varför inte ens språkforskare har 

ägnat  sig  åt  utställningstexter.24 Utställningstexter  försöker  täcka  samma  innehåll  som  en 

vetenskaplig avhandling med bibehållna krav på fullständighet och utförlighet. Men då mediet är 

visuellt klarar det inte av ett allt för abstrakt och teoretiskt resonemang. Utställningen som sådan 

har  en  social  kvalitet,  som  vetenskapliga  avhandlingar  och  andra  teoretiska  texter  inte  har. 

Utställningen skall täcka in många åldrar, intressen och förkunskaper utan att byta visuellt språk. 

De menar att det sevärda och det läsvärda är två vitt skilda saker och beskriver utställningstexter 

som ett typ av meddelande. ”Vid formuleringen av ett meddelande är den språkliga tekniken av 

betydelse, men viktigast är att kunna välja orden, de betydelsebärande elementen, och att kunna 

foga  samman  en  pregnant  struktur”.25 De  lade  stor  vikt  vid  att  texterna  skulle  underhålla, 

undervisa, tillgängliggöra och vara intressanta. 

I boken What Makes a Great Xhibition beskriver Paula Marincola att det finns ett växande intresse i 

hur utställningar är gjorda och att de skapas allt fler program i Nord Amerika och i Europa som 

behandlar de mer tekniska problemen.26 Ingrid Shaffner skriver i sin essä Ink on paper ur samma 

bok  om vad  det  skrivna  ordet  i  utställningen  gör.  De  synliggör  en  sanning  av  konstruktioner 

påverkade av olika konventioner i utställningar, som i sin tur är en massa objekt komponerade med 

avsikt  att  visas.27 Kritikern  Peter  Schjeldahl,  skriver  att  utställningar  numer  är  ett  virrvarr  av 

nedlåtande curatoriella väggtexter, ett  buller av Acoustiguides (ljudinspelade guider), och andra 

bevis på institutionernas marknadsföring och utbildning, som han anser är garanterat fejkat även av 

curatorerna som skriver dem.28 Det skall vara curatorernas ansvar att texter i form av stora paneler 

som introducerar utställningen skall: ge insikter, inspirera till intresse, att peka ut fakta där aktiva 

val har gjorts. ”Wall texts are ephemeral litterature, it colors our experiense, but it is eminently 

forgettable”.29 Som besökare har man ett val, att läsa eller att inte läsa. Ingrid Shaffner påpekar att 

det  finns en brist  på både stringens och avseende i  en utställnings väggtext.  Den har  blivit  en 

22 Carlsson, Göran & Ågren, Per-Uno, Utställningsspråk: om utställningar för upplevelse och kunskap, Prisma, 
Stockholm, 1982, Förord. 
23  Ekarv, Margareta, Olofsson, Elisabet & Ed, Björn, Smaka på orden: om texter i utställningar, Carlsson i samarbete 
med Riksutställningar, Stockholm, 1991, s. 206
24  Ibid,  s.24

25 Ibid, s.24
26 Marincola,Paula, What makes a great xhibition. Philadelphia exhibitions  Initiative (2006/2008) s.1
27 Shaffner, Ingrid (2003/06), ”Ink on paper” i Marincola, What makes a great xhibition. Philadelphia exhibitions 
Initiative (2006/2008) s.154
28  Ibid, s.154

29 Ibid. s154
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självklarhet utan att de ifrågasätts, som en nödvändig bakgrundsbild till något av en självklarhet 

även från curatorerna som skriver dem.30 De ger möjlighet att överföra insikter, inspirera intresse 

och peka på det faktum att val har gjorts. När det inte finns någon vägg-text, görs andra antaganden, 

som också måste läsas kritiskt. Om än närvarande eller frånvarande så är väggtexter en kortlivad 

litteratur. Den färgar vår erfarenhet men glöms snabbt.31 

2. Bearbetning och analys av utställningstexter

Museum det sociala fältet

Med den nya museologi som vuxit fram har fokus riktats 

mot museet som en plats för lärande samt  att det är 

besökaren som skapar mening. Besökaren  väver in sin 

kunskap om världen och sina  erfarenheter och med sin 

språkliga kompetens bearbetas och omvandlas textens 

abstrakta symboler till något som helst skall vara ett 

meningsfullt innehåll.32  Det blir ett slags socialt fält där 

mening och betydelse skapas genom interaktion mellan 

besökare och museet. Utställningstexten påverkas av situationen den infinner sig i. Det blir därför 

viktigt att se hur det sociala fältet fungerar, vilka maktförhållanden som styr och hur vi som 

besökare positioneras som  betraktande subjekt. Det finns en tyst överenskommen ordning som blir 

tydlig när man kliver in i det sociala fältet som i detta fall är Moderna Museet i Stockholm. Det  

finns gott om vakter i alla salar som håller ordning och uppsikt så att besökarna sköter sig. Skyltar 

längs väggen visar vilken utställning man skall gå till. De anvisar hur vi ska gå. De informerar vad 

vi inte får göra och vad som är tillåtet. I texterna vi läser kring verken står det vad vi bör veta om 

dem och hur vi skall tolka det vi ser. Det finns text vid installationerna som säger att man inte får  

röra vid verken. Man får inte fotografera, eller inte fotografera med blixt och man får inte förtära 

dryck eller mat inom området där konsten visas. Det finns även en del implicita, inbäddade regler 

för hur man beter sig: man är tyst, visar respekt för verken, inte går för nära, man ger plats till om 

det är fler som vill titta/läsa samtidigt (även om detta fenomen inte efterlevs tillräckligt ofta enligt  

min erfarenhet) och när man läser så hamnar ofta händerna bakom ryggen. Man snyltar inte heller 

30 Ibid, s.156

31 Shaffner, (2003/06) s.156

32 Ekarv m.fl (red) Smaka på orden, (1991) s.30
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på guidade turer. Även om jag kan imponeras och fasas över alla dessa regler så har ändå Moderna 

Museet ett uppdrag att leva upp till. De talar till oss med hjälp av skyltar, påbud och texter men de 

har ett uppdrag. Detta är en uppgift som staten har givit dem och som de är skyldiga att genomföra 

för att få fortsatt statliga medel till sin verksamhet. Syftet med texten kanske är det mest avgörande.  

Är texten informerande eller påverkande? Vilka implicita syften, vilken fakta och vilka åsikter  

understryks eller utesluts?33 Vi, allmänheten och som subjekt blir till i en talsituation som utifrån 

texten sker när vi läser och tar del av dem. Innehållet i texten talar till oss, men som subjekt nämns 

vi inte alls. Den makt som museet besitter, sitter fast i väggarna och har anor från ca 300 år bakåt i  

tiden. 

Att anordna utställningar och skriva utställningstexter är som bekant inget nytt fenomen. Vi måste 

blicka bakåt till tidigt 1700-tal för att förstå uppkomsten av dem. Jag finner det viktigt att belysa 

kärnan i och museets ursprung för att förstå hur dessa institutioner uppkom, hur de lever kvar och 

har utvecklats med tiden. Från början fungerade de små etiketterna som man vanligtvis ser 

placerade bredvid verken i en utställning, som en slags proveniens för att verket har en mening och 

en betydelse och fungerar som en slags dokumentation av inventarierna. De visar i stort verkets 

titel, när det är skapat och av vem. Det står även vem som äger verket samt var denne fått det ifrån. 

Det senare för att styrka verkets värdet. 

Konstmuseet har sin grund i att rika och välbärgade människor kunde köpa tavlor eller stjäla 

artefakter under sina resor och samla dessa på väl utvalda ställen i sina hem. Det var viktigt att 

kunna något om det man hängde på väggarna och när gäster kom på besök fick de en privat 

genomgång som förklarade verket och dess betydelse. När sedan konstmuseum uppkom och 

publika utställningar ordnades med start i 1700-talets Frankrike så betalade man en guide att berätta 

det samma om verken. När utställningarna utvecklades och blev mer inriktade på att undervisa 

besökarna var det texterna som tog över en del av de muntligt guidade turerna och 

utställningstexten tog form. Det blev dags att utbilda massorna. För att inte tråka ut besökarna var 

de tvungna att skala ner textmassan till en lämplig längd och vara noga med vad de valde att ta med 

och vad de valde att utelämna.34 

Det finns skilda meningar om huruvida de saker som visas i konstgallerier ska ha texter eller 

etiketter alls. Denna fråga togs upp av Laurence Vail Coleman, som 1927 skrev en amerikansk 

handbok om just detta för små konstmuseer. Coleman anser att konst är  en sinnesupplevelse och 

informativa etiketter kan därför inte hjälpa betraktarna i deras uppskattning av konst. De kan 

snarare hindra deras erfarenheter.35 I grund och botten, handlar det om estetik kontra information; 

på vilket sätt informationen kan gynna estetiken. Den bästa lösningen, enligt Coleman, är att 

33  Cassirer, Peter ,Stil, Stilitik och stilanalys, Stockholm (2003) Natur och Kultur. s.27

34 Shaffner, (2003/06) s.156 ff.

35 Ibid, s.157
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producera korta oansenliga etiketter och samla ihop de informativa texterna i en så kallad galleri 

broschyr.36 Denna konstruktion finns kvar än idag. 

Moderna Museet har sina rötter långt bakåt i historien. Redan i slutet av 1700-talet förklarade kung 

Gustav III sina antika konstsamlingar som offentliga och lät grunden till Nationalmuseum byggas. 

År 1866 stod de första svenska (nordiska) konstmuseet klart och i ca 50 år låg Moderna Museet och 

pyrde innan det slog upp portarna 1956 med sin första utställning med Picassos Guernica och 93 

skisser.37 Forskning om museet visar hur bevarande/ordnande av konst och placering i fack har en 

lång tradition och kan därför upplevas svår att rubba. Men vi måste förstå att den är konstruerad. 

För att identifiera maktrelationer i texten måste jag urskilja hur de formulerar normativa perspektiv,  

för att sedan kritisera och belysa dessa.38 Det handlar om att få syn på saker som vi tar för naturliga 

och lyfta fram dem och visa på att dolda strukturer styr människors agerande. Detta sker tydligt i 

utformningen av rummet, i ordningen av texterna, i skyltar och förbud; vad får sägas av vilka? Vad 

är det dem aldrig benämner? Vad förstärks och vad reproducerar texterna? Det verkar som om 

besökarna  endast  fungerar  som konsumenter.  Vi  måste  vägledas  och  informeras  runt  i  salarna. 

Denna maktordning kommer dels från uppdraget, dels från utformningen och påbuden vi möter i 

rummet, samt från den kunskap institutionen sitter inne med i och med att det sker forskning. Detta  

kommer även fram i texterna de producerar. 

36 Ibid, s.157
37 Moderna Museets historia, Moderna Museet, http://www.modernamuseet.se/Moderna-Museet/Om-museet/Historia/, 
besöksdag 17/4-2014
38 Esiasson m.fl (red) (2012)  s 212
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I mötet med texterna och dess uppgift 

När jag kliver  in  i  utställningsrummet  möts jag  av en stor  väggtext  direkt  till  vänster.  Den är  

placerad mitt på en stor vit vägg, texten är svart och belyst kvadratiskt av starka spotlights. Samma 

text som vi läser där finns under rubriken Introduktion i en liten folder som man kan ta med sig 

innan man kliver in i utställningsrummet. Foldern är i A6-format på 12 sidor och riktar sig till alla  

besökare. Till utställningen finns också en katalog skriven av Yilmaz Dziewior, Rosalind E. Krauss, 

André Rottman, Jean-Pierre Criqui, María Minera och Pablo Soler Frost och curator är Ann-Sofi 

Noring. Texterna som jag läser i häftet är komprimerade och sammansatta. Även konstnären har 

varit inblandad i skapandet av både utställningen och katalogen. 

Texterna skall ge inblick i konsten, levandegöra den och synliggöra sambandet med samhället och 

äldre konstformer, främja förståelsen och intresset för konstvetenskapen och vår tids konst samt 

göra den tillgänglig för allmänheten och förmedla kunskap. Väggtexten står först på svenska och 

sedan på engelska. Samma sak gäller foldern där högersidan är på svenska och vänstersidan på 

engelska. Detta gäller även i de utställningsrum som visar Moderna Museets samlingar. Men dessa 

texter presenteras endast i form av text på vägg eller en liten panel bredvid verken och finns inte i 

något häfte.

Det är i en speciell lässituation vi möter texter i utställningar. Vi skall läsa stående, kanske på ett  

hårt tröttande golv, vi kan inte påverka ljusförhållande utan får ta det ljus som erbjuds och vi måste 
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stå ut med att någon/några pratar eller att det är ljud från någon film eller installation. 

I Smaka på orden står det att texten är en del av utställningen och att det kan vara knepigt att bara 

lyfta fram den delen eftersom allt i en utställning fungerar som en helhet.39 Texten i en utställning 

skall läsas frivilligt men ändå vända sig till  alla.40 Enligt Göran Carlsson och Per-Uno Ågren, i 

boken Utställningsspråk, finns det tre val man gör som utställare: Det första är en bestämning av 

innehåll, vad som skall visas och sägas. Det andra är utställningsspråket; hur själva innehållet skall 

formuleras och det tredje är formgivningen; hur formuleringen skall synliggöras.41

Utställningsspråket är i sig ett viktigt val och innebär en avgränsning av det innehåll utställningen 

skall förmedla i förhållande till det totala stoff som ämnet innehåller.42 De anser att själva språkvalet 

är ett kulturpolitiskt ställningstagande, val av målgrupp och val av kommunikationsnivå. Även att i 

detta gränsområde där en rad val inträffar mellan alla tänkbara innehåll och språkformer, sker en 

upptakt till det intrikata spelet mellan den ämneskunnige och den gestaltningskunnige. Valen har 

också en estetisk innebörd: den bild utställningen ger av en bestämd verklighet påverkar bilden i en 

viss riktning och är opinionsbildande. Språkvalen gör utställningen tillgänglig för en smalare eller 

en bredare publik.43 Enligt Roger Miles, från Storbritannien, ska en utställning: dra in publiken, 

fästa  besökarens  uppmärksamhet,  hjälpa  besökaren  att  gå  vidare,  förmedla  information  till 

besökaren och utlösa reaktioner hos besökaren.44 Men är det verkligen så enkelt?

Det  är  mycket  information  man  skall  behandla  i  mötet  med  texterna.  Men  jag  måste  ha  en 

utgångspunkt och det är de uppdrag som Moderna Museet har av Staten. Museet är ett avgränsat 

område som har en uppgift att lösa. Formen har sin begränsning i att utställningen äger rum i ett 

fysiskt rum, i vilket innehållets alla delar ska finnas med och allt viktigt förmedlas. De har även ett 

kulturhistoriskt arv att förvalta och detta påverkar hur utformningen skall se ut. Syftet med den text 

jag skall analysera har som grund i uppdraget Moderna Museet givits från Staten.

Uppgifter: 45

1 § Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-
talskonsten i alla dess former.
2 § Myndigheten ska inom sitt område
1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveckling och äldre
konstformer,
2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,

39 Ekarv m.fl (red) Smaka på orden, (1991) s.22

40 Ibid, s.28

41 Carlsson & Ågren  (1982) s.27

42 Ibid, s.29

43 Ibid, s. 29

44 Ekarv m.fl (red)(1991)  s. 202

45 Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet (utfärdad 2007-11-22, ändrad t.o.m. SFS 2013:72)
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3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för vår tids konst,
4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika myndighetens
samling,
5. göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna utställningar och bedriva pedagogisk
verksamhet samt utlånings- och depositionsverksamhet,
6. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör eller understöds av staten,
7. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis
universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde, och
8. utveckla sin position som ledande institution. Förordning (2009:739).
3 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar i första hand måleri, skulptur,
grafik, teckning och andra konstformer, företrädesvis från tiden efter år 1900, samt
fotografiska bilder. Förordning (2009:739).
4 § Har upphävts genom förordning (2009:1566).
5 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och
barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning
(2009:739).
6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor
och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (2009:1566).

De har alltså till uppgift att visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. De 

skall  levandegöra  konsten  och  dess  samband  med  både  samhällets  utveckling  och  äldre 

konstformer.  De  skall  verka  för  konstnärlig  och  kulturell  förnyelse  och  främja  förståelsen  och 

intresset för vår tids konst. De skall göra samlingen tillgänglig för allmänheten och verka för ökad 

kunskap inom området. 

Att förmedla konsten i alla dess former

Hur definierar Moderna Museet det som är värt att veta och hur talar de till allmänheten? För att  

belysa detta analyseras här de utställningstexter som presenteras/produceras till  Gabriel Orozcos 

utställning på Moderna Museet  Natural  Motion46,  för sina sanningsanspråk och det  uppdrag de 

givits.  Utställningstexten ställer  krav på betraktaren genom att  den tillhör en konst-diskurs som 

förutsätter vissa förkunskaper. Jag väljer att främst analysera texten ideationellt för att få syn på 

institutionens ideal och påståenden om hur vi ska bete oss och tänka inom utställningsrummet. 

Texten introducerar konstnären och sätter denne i en kontext. Den placerar verken i en ordning i 

vilket utställningen är tänkt att ses. Den har långa meningar och bisatser som både kan förvirra och 

informera om tekniker, tolkningar av verken samt placeringar och begrepp inom konstvetenskapen. 

Hela texten är uppbyggd av påståenden och ett visst utbyte av information från museets sida till 

allmänheten.  Det  som  krävs  av  utbytet  är  att  vi  kommer  dit  som  besökare  och  betalar  en 

inträdesavgift.

Analysen blir ett sätt för mig att få svar på min frågeställning; Hur tillgängliggör Moderna Museet 

konsten för allmänheten, i de ord och påståenden de skriver ut i samband med en utställning?

Vi som allmänhet kan i samband med ett besök till utställningen, förbereda oss på att få en inblick i 

46 Se Bilaga 1.
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konsten och dess samband med samhället och äldre konstformer, vi skall förstå och bli intresserade 

i  konstvetenskapen och få  en  ökad kunskap.  Vid första  anblicken tycktes  utställningstexten till 

utställningen  Natural  Motion inte  nämnvärt  uppseendeväckande  eller  problematisk.  Texterna  är 

relativt korta, informativa och ökar faktiskt förståelsen för vad verken förmedlar och intresset blir 

större efter att ha läst texterna.  Textens skribenter förblir anonyma och påståendena står för sig 

själva- och läses från den maktposition som museet som institution äger i och med sitt  statliga 

uppdrag.

Jag börjar med att dela in texten i satser, det vill säga den del som kan stå för sig själv och ha egen  

betydelse för texten. Jag vill ta fram det väsentliga innehållet i texten genom noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext den ingår. Då jag ska undersöka hur det som är värt att veta 

definieras, måste jag först se vad som är värt att veta samt hur detta beskriv för besökaren. Det  

handlar om att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet  i de aktuella texterna.  Jag 

fokuserar  på  vad  museet  som  institution  förmedlar  och  granskar  deras  idéer.  Trots  att  vissa 

skribenter lyfts fram så är det ändå museet som institution som producerar texterna. Min tolkning 

handlar om att begripa och förstå vad texterna säger i förhållande till frågorna som ställts. Alltså 

vilka frågor de besvarar med sina texter. Det finns fyra grundläggande språkhandlingar: påstående, 

fråga,  erbjudande och uppmaning.47 Jag delar in texthäftet under de rubriker vilket de presenteras 

och  börjar  med  Introduktion följt  av,  Dark  Wave,  Black  Kites, Fotografier, Rullstenar,  La Ds 

Cornaline, Terrakottaföremål, Målningar och sist men inte minst Nya verk i samlingen. Som metod 

ordnar jag texterna i logisk följd. Det vill säga i den ordning som den presenteras och jag har hittat 

gemensamma rubriker som jag förklarar närmare nedan. Dessa rubriker står  för innehållet  som 

texterna behandlar och sammanfattar ett stoff som jag anser Moderna Museet behandlar i samtliga 

utställningstexter de producerar. 

Kontextualiseringar 

Här beskrivs i vilken kontext vi befinner oss i och hur vi förhåller oss till det som visas/berättas. Var  

någonstans och i vilket sammanhang gjordes verken? Denna del hamnar nästan uteslutande i början 

av texterna då vi som publik skall lockas in i verket och få förståelse för omständigheterna. Men det  

kan även vävas in under de andra rubriker till texten. Kontexten blir en slags påminnelse om tid och 

rum, var vi befinner oss i förhållande till vad. 

Förklaringar

Förklaringar handlar om hur verket/verken vi skall titta på är gjorda, vilka metoder som har använts 

och vilka material. Förklaringarna förekommer under samtliga rubriker i texthäftet och ser snarlika 

ut, ibland är de omfattande och ibland är de korta. 

47 Holmberg, Karlsson & Nord, (red.), (2011) s.172.
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Tolkningar

Denna rubrik handlar om verkens betydelse och mening. Hur vi skall tolka och titta på verken. Här 

har jag plockat ut de stycken ur texterna som anger ett sätt att tolka och betrakta verken och placerat 

in  dem under  de  rubriker  de  beskrivs.  Detta  är  alltså  påståenden om hur  vi  bör  tolka  de  inre 

föreställningarna  av  verken,  de   tolkningar  av  verken  som  museet  producerar,  för  att  utbilda 

allmänheten i konst.

Konsthistoriska beskrivningar 

Vilka konsthistoriska benämningar sätts verken eller konstnären in i. Det kan handla om genrer eller  

kopplingar till konsthistoriska personer som vi bör känna till. Här stöter vi även på problemen med 

förkunskaper och besökarens egna kunskaper. Dock tillhör även denna rubrik en del av Moderna 

Museets uppdrag och de står i uppgiften de har att de ska bedriva forskning inom området och 

därmed förväntas de förmedla denna kunskap. 

Jag har nedan gjort analyser av texterna, indelat under de rubriker som de presenteras i häftet. Jag 

väver in de fyra rubrikerna under vilka jag anser texterna är behandlade. Se gärna Bilaga 1 parallellt 

med analysen. 

Introduktion

Först kommer en presentation av den första deltagaren Gabriel Orozco, i en sorts abstrakt, där han i 

samma mening introduceras med sin ålder, härkomst, var han bor och verkar, det vill säga vilken 

kontext han befinner sig i, vad han är verksam som, samt varför han visas. Han visas för att han 

”hittills”  inte har visats i Norden (hittills kan ses som att det här är den första utställningen av 

många kommande). Sedan kommer en typ av orientering; av tid, situation och deltagare. Att han 

sedan slutet av 1980-talet har ”vuxit i anseende”, att han har ”banat vägen för en ny konceptkonst” 

samt  vad  detta  innebär.  Därefter  förflyttas  vi  från  beskrivningen  av  konstnären  till  den  andra 

deltagarens funktion, som tituleras ”museet”- i bestämd form, här tillkännages en strävan att gå 

utanför de ”västliga allfartsvägarna” och för att förklara hur de gör detta är det återkopplat till den 

första deltagaren som beskrivs som en  ”nyckelgestalt”  för hur vi kan ”förstå världen av idag”. 

Denna del fortsätter i ett stycke som beskriver den första deltagaren och sätter utställningen i en 

kontext.

Vi  flyttas  från jämnvikt  till  obalans  och här  krävs  en viss  förförståelse  för  att  Gabriel  Orozco 

arbetar utifrån den plats han befinner sig. Denna mening kan tyckas märklig, men om man läser 

den  engelska  versionen  så  förstår  man  att  missen  i  översättningen  kan  förklaras  ifrån  texten 

ursprungsspråk: ”Regardless of medium – be it sculpture, photography, painting os installation – his  

works are based on the place where he dwells, sometimes in apparent improvisations, but often 
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serially over long periods of time.”  Det vill säga att han arbetar utifrån den plats han befinner sig 

på. Där efter presenteras konstnärens konstnärskap, hur man skall uppleva honom samt ett av hans 

stora verk. De tolkningar som vi skall ta till oss när vi tittar på utställningen presenteras genom ett  

av verken ”...som varken väjer för tankens djup eller  hantverkets precision.” Sedan presenteras 

även konstnären som en ”..nyckelgestalt för att förstå världen av idag.” Där efter tillbaka till ett av 

hans kanske mest framträdande verk som beskrivs som att det ”...seglar in i utställningssalen som 

en påminnelse om livets förgänglighet.” Att koppla ett valskelett i ett museum till att den har seglat 

in dit, blir en metaforisk komik, att det sedan sker som en påminnelse om livets förgänglighet kan 

vi ju diskutera. Hans stil beskrivs som en ny form av konceptkonst, och det är så Orozco placeras i 

konsthistorien. 

Dark wave 

Texten i foldern som presenterar oss till verket  Dark wave inleds med ”När Orozcos nästan fem 

meter långa rekonstruktion av ett valskelett, gjort av kalciumkarbonat och harts för första gången 

visades i  London för snart  sju år  sedan väckte den stor  uppmärksamhet.”  Den meningen både 

förklarar vad det är vi tittar på och genom de känslor den väckte för snart sju år sedan så förmedlas 

en attityd till verkets storhet. Men den ger också ett sammanhang av tid och kontext genom att 

beskriva att det är en rekonstruktion av ett valskelett (alltså inte ett riktigt, vilket måste påpekas då 

besökarna inte förväntas se att det inte är ett äkta, eller för att det är så verklighetstroget att detta 

måste påpekas) sedan i vilket material den är gjord och att när den för första gången visades i  

London och väckte stor uppmärksamhet. Detta upplevs som en indikation på hur vi skall bemöta 

verket idag, som förstärks av att det tidigare nämnts att det är första gången den visas i Norden. 

Nästa sats anger en strandad val som inspiration till verket. Sedan beskrivs verkets uppbyggnad 

som en förklarande del till hur verket har skapats och av vad. Att han har täckt det med invecklade 

geometriskt grafitmönster som härleds ur en effekt som sker när ringar sprids på vatten. ”Detta verk 

framhäver  tydligt  Orozcos  intresse  för  traditionella  sedvanor,  riter  och  kulturer  som står  nära 

naturen.”...”Men kan samtidigt betraktas som ett sorts ready-made..” Här placeras Orozco på ett 

paradoxalt sätt avbildande sitt ursprung genom ”att anknyta till traditioner i ett avlägset förflutet”. 

Samtidigt som vi i väst ser det som en kommentar till begreppet ready-made, som beskrivs vara 

centralt i den moderna konsten. Detta är tydligen något som Orozco på ett sätt gjort aktuell genom 

sitt avlägsna förflutna. Det är inte lätt att hänga med alla gånger. 

Denna text både berättar vad det är vi ser och hur vi ska se på det men inbjuder inte till  egen 

tolkning. Texten är kort och informativ. Den är uppbyggd med ett påstående i första satsen, följt av 

ett till påstående där den på något sätt förklaras med ett nytt påstående som en sorts slutsats ”...på så  

sätt upprättas en dialog mellan konsten och valens naturbundna, animaliska aura.” Första delen är 

ett  påstående  som binder  samman den  tidigare  satsen  med  en  inre  upplevelse  som besökaren 
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förväntas ta del av, det vill säga hur själva verket upprättar en dialog mellan konsten och valens 

naturbundna animaliska aura. Detta är alltså så det är tänkt att vi ska se på verket. Sedan skall vi ta 

del av konstnärens typiska drag i sitt konstnärskap. Men samtidigt som vi gör detta ska vi även se 

verket som en sorts ready-made. 

Black kites

Det här stycket öppnar upp med konstnärens egen historia då den i inledande mening beskriver hur 

han  har  utfärdat  detta  verk  medan han återhämtade  sig  efter  en  svår  sjukdom.  Vad det  är  för 

sjukdom  är  inte  väsentligt,  men  att  han  hade  den  är  det.  Sedan  anges  detta  som en  intensiv 

upplevelse, med Gabriel Orozco som auktoritet då han själv berättat detta. I samma mening står det  

att han utförde arbetet väldigt långsamt. Han förklaras ha umgåtts med dödskallen, som i sin tur 

förklaras som resterna av en levande människa, under en tid som blev centralt för tillkomsten av 

verket. Det är ur denna kontext vi skall ta del av det. Tillverkningen beskrivs som långsam och vad 

långsamt innebär  är  något  vi,  som museet  i  fråga  tar  för  givet,  är  överens  om. Påståenden av 

tolkningskaraktär som kopplas till verken är ”..och i det här verket blir det extra påtagligt att livet är 

ändligt.”,”..Black  kites  blir  till  ett  koncentrat  av  tillvarons  stora  frågor.”  och  ”Det  abstrakta 

konstgjorda  mönster  som  täcker  kraniets  ojämna  yta  står  i  skarp  kontrast  till  den  organiska 

sårbarhet  och  tidsbundenhet  kraniet  utstrålar.”  Tiden påstås  som väsentlig  och  det  påpekas  att 

mycket av Orozcos arbete handlar om just tid, vilket blir extra tydligt i detta verk att ”livet är 

ändligt”. Den koppling som görs till konsthistorian blir motivet i sig. En dödskalle som historiskt 

sett är kopplat till Vanitas ska påminna om vår dödlighet men som i samtidskonsten också kan ses 

som en ready-made. 

Fotografier 

I detta stycke får vi veta att konstnären lämnar ateljén och har valt tekniker som han utvecklar på 

resande  fot.  Detta  beskriv  som  en  ”nomadisk  praktik”. Den  beskriver  hans  fotografier  som 

dokumentationer av ready-mades samt följt av ett citat från Orozco själv som förklarar hur han 

tänker  kring  sitt  arbete  med  fotografi.  Det  är  den  introduktionen  vi  får  till  fotografierna. 

Förklaringarna beskriver verken som dokumentationer av exempelvis cykelturer. Som kompletteras 

med citat där konstnären uttalar sig om hur han jobbar. ”När jag cyklar genom vattenpölar är jag 

ensam. När jag släpper ut min andedräkt på ett piano är jag ensam. Jag har ingen publik. Fotot är en 

vittnesbörd av denna närhet.” Detta citat hänvisar direkt till verken på väggen som just är en bild av 

en andedräkt på ett piano och en på cykelspår i vattenpölar. För att tolka fotografierna som en 

helhet  så  står  det  att  ”Flera  av  Orozcos  bilder  fångar  något  som  är  under  utveckling  eller  i 

upplösning.” och  att ”Genom fotografiet gör Orozco naturens övergående rörelser och spår av liv i 

upplösning  beständiga.”  Sedan  beskrivs  en  av  bildserierna  på  väggen  som  består  av  fyrtio 
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fotografier av gula motorcyklar som står parkerade i par. Denna serie är lite svår att finna intressant 

utan förklaring av bakgrunden till verken. De är inte fristående från en förklaring. 

”När Orozco bodde i Berlin hade han en gul Schwable. Det fanns flera av dem i staden. Att hitta 

dem blev ett sätt att lära känna staden som system. När han fann en gul schwable ställde han sig 

bredvid och tog en bild.” Det enda konsthistoriska beskrivningarna är att man kan koppla motiven 

till ready-mades.

Rullstenar

Texten inleds  med ett  påstående om ursprunget  till  rullstenarnas  rundade former,  var  han fann 

stenarna någonstans samt att han befanns sig på Guerrerokusten i Mexiko. I den större delen av 

texten förklaras det noga hur tillverkningen gick till. ”Orozco fann dem upplagda på klippor och 

utbjudna till försäljning vid kanten av en motorväg...” ”Han försåg var och en av stenarna med en 

teckning genom vilket  han  försökte  ge  uttryck för  dess  särdrag.  I  en lokal  stenhuggarverkstad 

graverades konstnärens teckningar och mönster in i stenarna. När Orozco fick tillbaka dem lade han 

på  ett  nytt  lager  av  teckning  på  dem,  som framhävde  andra  aspekter  och  iakttagelser.  Denna 

procedur upprepades ungefär fem gånger för varje sten.” Så den förklarade delen blir viktig här kan 

vi  konstatera.  Tolkningarna  blir  lite  mer diffusa som  ”...  skulpturer  med former som härrör  ur 

rotation,  cirkulation,  rörlighet,  cykler  och  erosion.”,  ”men  tankarna  går  även  till modernistisk 

skulptur...”..”fossiler och rituella föremål.” Tolkningen är diffus men samtidigt tydligt utskriven. De 

står att tankarna (i bestämd form) ständigt återkommer till modernistisk skulptur och han kopplas 

samman med konstnärer som Constantin Brancusi och Hans Arp. 

La DS Cornaline

Detta är en nytillverkad replik av ett verk från 1993, vilket är det enda som står om konstnärens 

intentioner med verket. Hans barndomstankar blir en del av kontexten, då det var då idén föddes, 

att om man gjorde en bil smalare skulle den få en bättre aerodynamisk form och gå lika fort som en  

racerbil. I ”I La DS har konstnären gjort verklighet av denna fantasi”. Det förklaras för oss att det 

ursprungligen är en Citroen DS från 1960-talet som har delats på längden i tre lika stora delar, som 

sedan  fogats  samman  utan  mittpartiet.  Det  påstås  att  resultatet  av  tillverkningen  blir  en  mer 

sammandragen och dynamisk form, men att den numer saknar motor och därför inte kan sättas i 

rörelse.” Om man sitter inuti den trånga kupén får man en känsla av fart. Orozco tar gärna välkända 

föremål och ger oss nya upplevelser av dem genom att göra förskjutningar av olika slag. På så vis 

får han oss att se föremålen omkring oss på nytt sätt”. Det vi kan utröna av tolkningen är att om vi  

sitter inuti bilen får vi en känsla av fart. Men det är strikt förbjudet för oss att sätta oss i bilen, eller  

nudda den över huvud taget. Genom att titta på föremålet som fått en förskjutning, påstås vi kunna 

se föremålen runt om kring oss på nya sätt. Inte om hur vi kan se dem på nya sätt, bara att vi gör  
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det. Här nämns inget förutom ursprungsidén om att det är en nytillverkad replik på hans egna verk 

och den sätts inte in i någon konsthistorisk kontext. 

Terrakottaföremål

Här inleds  det  allmänt  med  hur  konstnären  tycket  att  det  är  att  arbeta  med  keramik,  som en 

kroppslig och en sinnlig upplevelse, ett slags umgänge med leran. Den förklarande delen beskrivs 

så  här:  ”Formerna  åstadkoms  genom  att  han  bearbetar  våt  lera  med  sina  fingrar,  handflator, 

underarmar och ett träklot mot en plan bordsyta. Han använder kroppen som ett slags mekaniskt 

verktyg och sätter upp system och regler för hur föremålen skall tillverkas. När Orozco hittat ett sätt  

att  bearbeta  leran  på  som han  gillar,  upprepas  proceduren  flera  gånger.”  Leran  beskrivs  med 

påståenden som vi förväntas hålla med om ”..lergodsföremål är av naturen oförutsägbara. När man 

bränner dem kan de spricka och leran beter sig inte alltid på de sätt man väntar sig. Färgen blir 

heller  aldrig  likadan.”  Har  man  erfarenhet  av  keramik  vet  man  att  detta  är  en  sanning  med 

modifikation, har man ingen erfarenhet blir det bara en sanning. För att förklara hur vi skall tolka 

alla dessa föremål så står det:  ”De handgjorda föremålen påminner om kroppsliga fragment och 

förstenade varelser av okänt ursprung.”, ”Man kan se skulpturerna i ett sammanhang av orsak och 

verkan, men de vittnar också om hur den globaliserade kulturella ekonomin påverkar vår förståelse 

och upplevelse av föremålen i vår omgivning då relationen mellan tillverkning och brukande i stor 

utsträckning gått  förlorad.”  Den sista  meningen borde  ha  en  avsändare  så  att  det  framkom att 

tolkningen antingen borde vara från konstnären eller från curatorn. Denna märkliga liknelse med 

den globaliserade kulturella ekonomin, kan utesluta och exkludera många besökare. I denna text 

hittar jag ingen direkt koppling till själva konsthistorian då texten i sig försöker placera in den som 

något samhälleligt och kopplat till den globaliserade kulturella ekonomin. 

Målningar

Texten inleds med citat från konstnären själv som förklarar verken utifrån vilken kontext de skall 

betraktas. ”Abstraktionen är en av 1900-talskonstens stora uppfinningar', säger Orozco, 'eller det 

faktum att du kan befinna dig framför ett vitt tomrum och börja skapa utan någon referens till 

verkligheten. Men det finns alltid en referens till verkligheten , för vi är verkliga och det är verkligt

´...” Dessa citat sätter oss i ett förhållande till rubriken Målningar och vad det innebär. Det står att 

hans abstrakta målningar är konstruerade efter olika regelverk. Att han skapar begränsningar genom 

storlek,  färger,  och  grundkomposition  och  att  han  sedan  utforskar  möjligheterna  att  inom  det 

regelverk han satt upp skapa en mångfald variationer. Han låter datorn beräkna vilka kompositioner 

som är möjliga och sedan målar han dukarna för hand. Hela texten är diffus för hur verken skall 

tolkas men anger ett sorts motstånd till den vita duken och de olika möjligheterna. Målningarna 

skall ses som abstrakt konst. Verken placeras inte tydligt i ett konsthistoriskt sammanhang utan 
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målningarna verkar få det utrymmet att tala för sig själva. Att texten inleds med ett uttalande från 

konstnären själv, om att målningarna är abstrakta gör kanske att någon annan slipper ta på sig det. 

Nya verk i samlingen

”I samband med utställningen har Moderna Museet förvärvat tre verk på papper och två målningar 

på acetat av Gabriel Orozco” Detta inleds texten med. Det är första gången museet benämner sig 

själva med namn och konstnärens hela namn är också utskrivet. Det blir någonting formellt över det  

och upplevs därför som att någonting stort har hänt. Förklaringarna till hur han har komponerat och 

målat de olika målningarna som museet har förvärvat står tydligt utskrivet. Som att de vill förklara 

för oss varför dessa är intressanta och att de vet en del om verken. De beskriver hur man kan hänga  

två av verken på olika sätt och vad som händer då ”de kan hänga likt flaggor..”. Som en slags 

förklarande del till variationer på utställningar, ett svar på frågan: -Varför var detta ett bra inköp?

Tolkningarna vi skall göra till dessa är att ”Den matta färgen kontrasterar mot det glatta underlaget” 

Det är alltså någonting som vi bör lägga märke till. ”de målade rundlarna är fulla av sprickor och 

brister,  som om de  kommit  till  korta  i  sin  obestämbara  rymd.”  Ja  att  komma  till  korta  i  en 

obestämbar rymd är någonting vi alla stävar efter, eller? För vidare tolkningar och sätt att se på de 

nya förvärven kan vi läsa ”Det är som om verken inte är gjorda för att ses på utan igenom, snarare 

som en teckning hängd i ett ingenting än en målning.”. Även att ”de två 'glasen' är nyckelverk i 

förståelsen av konstnärens processliknande arbete...”  är en tolkning som presenteras som självklar 

och förklaras inte närmare. Ordet nyckelverk har vi stött på tidigare. Orozco liknas vid två stora 

konstnärer som även dem finns med i Moderna Museets samlingar. Han förklaras likna Duchamp 

genom att han ”fångar ögonblicket mellan två tillstånd och intresserar sig hellre för handlingen än 

föremålet i sig” och likt Mondrian ”... sätter han horisontaler och vertikaler i spel, i ständig visuell 

rörelse.”  Att  han  liknas  vid  Duchamp  och  Mondrian  kanske  inte  är  en  slump  då  även  dessa 

konstnären finns representerade i Moderna Museets samlingar. 

Konstruktion av en verklighet 

Textens abstraktion och relationen till den verksamhet och uppdrag som utförs under ledning av 

Moderna Museet står till stor del fritt från ifrågasättande. Jag använder mig av ideationell analys 

som metod då den rör språkliga uttryck för att beskriva världen. Den handlar alltså om hur Moderna 

Museet använder språket för att förmedla sin uppgift till allmänheten och beskriva ett sätt att se på 

världen (konsten). I samband med att mottagaren läser texten och blir informerad om en verklighet 

och  sanning  så  sker  själva  förmedlingen  av  budskapet.  Mottagaren  kan  även  beskrivas  som 

deltagare och  kan  förekomma  i  texten  på  ett  abstrakt  eller  personligt  sätt  och  i  detta  fall 
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förekommer deltagaren passivt till det som förmedlas. I vissa fall som ”..man kan”  blir deltagaren 

benämnd i form av ett allmänt uttryck och deltar på så sätt i texten, om än opersonligt och abstrakt.  

De interpersonella funktionerna syftar på subjektet, och avsändaren. Betraktaren tituleras inte alls, 

vi som publik blir till i talsituationen, då vi läser texten. Den talar till oss just då men benämner oss 

inte. I uppdraget från staten benämns vi som ”allmänheten”. Avsändaren är museet, som titulerar sig 

som museet förutom i sista stycket under Nya verk i samlingen då de för första gången skriver ut 

hela namnet ”i samband med utställningen har Moderna Museet förvärvat..” som för att förtydliga. 

Men pratar museet då om sig själva i tredje person eller är det curatorn som skrivit. Det lilla vi kan 

utröna om avsändaren är att de är opersonliga och objektiva. 

De ideationella  funktionerna  i  texten  fokuserar  på  huvudpersonerna  samt  i  vilka  funktioner  de 

förekommer.  Första  deltagaren  är  Gabriel  Oronzco,  som  förekommer  som  konstnär  och 

nyckelgestalt, andra deltagaren titulerar sig själv som Moderna Museet eller bara museet och vars 

funktion är att visa upp 1:a deltagaren, samt sträva att nå utanför de västliga allfartsvägarna. Texten 

förklarar i korta drag konstnärens bakgrund, utan att ange vem som talar. Den skriver in konstnären 

i en konstnärlig tidsepok, varför denne är intressant, hur han arbetar samt att hans mest kända verk 

är de som lyfts fram. Detta kanske är till för dem som redan känner till honom, eller för att man 

skall kunna referera till detta när man har läst texten och skall återberätta utställningen man besökt. 

Hur som helst blir dessa verk de vi minns bäst, de som skrivs om i recensionerna av utställningen 

och blir verklighet, en sanning som förmedlas. 

Då en text blir till genom att man i ett visst sammanhang använder ord för att förmedla något till 

någon så vill jag börja med att beskriva detta sammanhang, själva kontexten.48 Texten är skriven på 

ett sätt som förhåller sig svävande i tid. Under introduktionen utgår texten från talarsituationen i ord 

som: ”hittills”, ”världen av idag”, ”lång tid”, ”nu är det dags”. Sedan blir texten mer flyende från 

talsituationen med några nedslag som ”sju år sedan”, ”nytillverkad”. Under rubriken Nya verk i 

samlingen  kopplar  texten  tillbaka  till  nutiden;  med  ”två  decennier  sedan”.  Att  den  nämner  ”i 

samband med utställningen”  kopplar  oss  till  en  specifik  utställning,  inte  till  det  faktiska  nuet, 

talsituationen. Den relativa tiden förhåller sig till  förväntan.  Språkhandlingen tolkar jag som ett 

givande  av  information.  Talarattityden  framkommer  inte  då  texten  är  skriven  utan  några 

hänvisningar till vem som talar. De mentala processerna: saker som har skett, verk som väckt stor  

uppmärksamhet,  mönster som  härstammar ur en effekt, det  kan betraktas,  tankarna går till. I de 

mentala processer som beskrivs i  texten är Orozco själv förste deltagaren. Det är hans mentala 

upplevelser som beskrivs med påståenden. Annars beskrivs de som något  som sker,  utan given 

deltagare endast ett påstående.

48 Holmberg, Karlsson & Nord (red.), (2011) s.107
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Relationella processer beskriver förhållanden eller konstateranden. Och detta kan vi läsa i nästan 

samtliga meningar i texten. Bosatt, tillhör, har, är, upprättas, framhäver, kan, central. Detta är bara 

en del av de relationella ord som upprepas.

Vilken värld lever ”vi” då i, beskrivet utifrån texten?  Vi lever rent fysiskt i Norden, då vi befinner 

oss på utställningen när vi läser detta och att ”hittills” syftar på ett ”fram tills nu.” Något som inte  

visats här (där vi befinner oss) tidigare. Vi lever metaforiskt på de västliga allfartsvägarna. I en 

värld där den globaliserade kulturella ekonomin i relationen mellan tillverkning och brukande har 

gått förlorad. Under rubriken Målningar tar Moderna Museet upp verkligheten utifrån ett citat från 

konstnären själv och det visar bara på att det alltid finns en referens till verkligheten, ”för att vi är  

verkliga och det är verkligt.” Att de förmedlar en sanning och en verklighet i texten vi möter är 

oundvikligt  då  det  är  något  som  sker  när  man  sätter  ord  i  tryck  och  i  syfte  att  allmänbilda 

besökarna. Men att den blir så definitiv och fast är upp till skribenten och till institutionen. 

3.Tolkning och resultat

Syftet  med  uppsatsen  var  att  undersöka  Moderna  Museets  utställningstexter  för  att  se  hur  de 

definierar vad som är värt att veta. Jag utgick ifrån uppdraget de har givits från staten och har 

skapat en ordning och ett innehåll utifrån vilka jag kan placera och dela in texterna i samband med 

utställningen Gabriel Orozco – Natural Motion. Det som vi besökare bör veta utifrån min tolkning 

av texten,  är  kontexten till  verken i  fråga om tid  och plats, hur verken är gjorda och av vilka 

material,  hur vi  skall  tolka verken -  vad de har för  inneboende egenskaper  samt  vilken konst-

kontext de tillhör. Samtliga texter är fyllda av påståenden som fyller funktionen att förmedla något. 

Moderna Museet skall levandegöra konsten och gör detta med metaforer och påståenden i syfte att 

utbilda allmänheten. De väver även in korta samtida förklaringar och kopplingar till konsthistorien 

för att de skall levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveckling och äldre 

konstformer. De utställningstexter jag har tagit del av i min undersökning sätter in verket eller hela 

utställningen i en konsthistorisk-kontext och speglar hur samhället ser eller såg ut under denna tid. 

Samtliga texter väver in konstnären i en samhällelig väv. Konstnären är en pionjär i sin samtid och 

det märks att de är i en socialkonstruktionistisk anda som texterna är skrivna. Det står till och med 

vid ett tillfälle, att man trodde att konstnären var något heligt och onåbar medan samtiden hittar 

konstnärer  som försöker  påverka  verket  så  lite  som möjligt,  och  det  då  bara  blir  ett  svar  på 

samhället, en slags direktkoppling. Jag undrar om det går att frånse detta faktum att konstnären är 
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skapad i och av ett samhälle, att konstnärens verk är samhällets förtjänst och inga personliga eller 

själsliga  faktorer  spelar  in.  De  skall  verka  för  konstnärlig  och  kulturell  förnyelse  och  främja 

förståelsen och intresset för vår tids konst, vilket är upp till besökaren själv att bedöma. Enligt min 

analys så påverkar de endast besökaren till att placera verket i en konstnärlig historiekontext och att 

det är just det man som besökare bör göra. Det vill säga förstå vad det handlar om. Texterna skall 

göra samlingen tillgänglig för allmänheten och verka för ökad kunskap inom området, vilket görs i 

de texter jag har analyserat samt genom att själva utställningen äger rum och att allmänheten är  

välkommen att besöka den om man har råd. Efter dessa resonemang anser jag att de har lyckats med 

sin uppgift. Det är inte förvånande. Men det intressanta blir då hur de väljer att lösa uppgiften. När 

man  anordnar  en  utställning  om ett  helt  konstnärskap  för  att  belysa  variation  i  arbetssätt  och 

material så blir det lätt lite rörigt. De måste på något sätt knyta ihop säcken så den blir tilltalade och 

lättbegriplig. Så väver man in rörelse-  Natural Motion. Man hittar alltså en gemensamm nämnare 

och belyser denna. Utställningstexten går att  koppla till kategorin sakprosa. Den har sin bas i det 

exakta  och  vetenskapligt  belagda  men  det  finns  ingen  anledning  att  det  inte  kan  formuleras 

annorlunda, exempelvis i ord som stimulerar läsarens associations- och föreställningsförmåga eller 

väcker egna tankar. Det är som besökaren endast fungerar som konsument. Vi måste vägledas och 

informeras runt i salarna. Denna makt kommer dels från uppdraget, dels från utformningen och 

påbuden vi möter i rummet, samt den kunskap institutionen sitter inne med och med att det görs 

forskning på området inom museet. Detta kommer även fram i texterna som de producerar. 

4. Slutdiskussion

Slutord

Efter att ha analyserat och arbetat med texterna i utställningen så väcks en del funderingar. Jag 

undrar varför texterna är så opersonliga, avkönade och objektiva och i princip bara är en samling 

påståenden. Som om besökarna inte är tänkande människor tilltalas de som robotar som behöver 

utbildas och skall läsa och ta till sig deras skrivna ord som en sanning. Det krävs ingen skönlitterär 

författare för att skapa intressanta och givande texter, med tilltal och en slags genomskinlighet. I det 

här fallet blir det bara någon som håller en monolog, någon med mycket kunskap och omständligt 

språk.  Jag  lånar  ett  citat  från  boken  Smaka  på  orden;  ”jag  kan  tänka  mig  att  de  som  gjort 

utställningen säkert har många intressanta saker att förmedla med sina ord, men de når mig inte. 

Som besökare har också jag något att bidra med när jag går på en utställning. Jag har något att 
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referera till, att relatera min upplevelse till, Vi har en förförståelse för allt det nya som vi tar in.” 49 

Det krävs en medmänniska och museet är ingen människa det är en institution vilken kan behöva 

lite  ifrågasättande.  Bjud  in  allmänheten  och  be  dem  tolka  det  vi  ser.  Öppna  upp  och  erbjud 

besökarna att få känna och uppleva verken utifrån deras kunskaper och livserfarenheter. Jag anser 

att man bör ge besökaren en möjlighet att titta på konsten utifrån den plats där de befinner sig. 

 Det finns en skillnad mellan att vilja veta mer om någonting och att vilja se mer. Texterna jag läser 

blir som att de behöver berätta för publiken varför det är intressant.  Tolkningarna som förklarar 

verkens betydelser och hur vi skall läsa dem är alltså något som museet anser som nödvändig. Utan 

texten skulle besökaren inte förstå vare sig bilderna eller föremålen som visas? 

Det finns en del saker jag upplever som utelämnat i texterna och det är svaren på påståendena. 

Varför är konstnären en nyckelgestalt för att förstå världen idag? Hur är det tänkt att vi ska förstå 

världen menar dem? Det blir ett påstående utan grund, ett antagande av att besökarna förstår utan 

att på något sätt få förklarat för sig och ett uteslutande och exkluderande av varje enskild individs 

livåskådning, religion och kunskap om världen idag. 

Som blivande lärare är det viktigt att jag är medveten om att jag själv har en uppgift och ett uppdrag 

från staten som jag har skyldighet att lösa. Men hur jag väljer att lösa det är upp till mig och jag 

tänker inte lösa det som museet i detta fallet har gjort. 

Eftersom texten ofrånkomligt är en del av utställningen så finns det ingen anledning att låta den stå 

utanför. Att låta texten stå för någonting annat eller för en sanning. Finns det ett krav att texten i en 

utställning skall göra så att besökaren förstår bättre, vet mer eller kan se mer i utställningen? Konst i  

alla dess former är inte alltid genomskinliga eller lättförstådda. Jag vill poängtera att jag indirekt 

inte  är  emot  Moderna  Museets  sätt  att  lösa  sin  uppgift.  Jag  vill  däremot  belysa  deras  sätt  att 

producera en sanning. En sanning som behöver lyftas upp, dammas av, belysas och ifrågasättas för 

att kanske förändras och förbättras. 

Efter  att  ha  läst  olika  recensioner  om  utställningen  Natural  Motion  på  internet verkar 

utställningstexterna vara totalt  frånvarande i recensionen, men högst närvarande i orden. Många 

recensioner använder liknande ord som står i utställningstexten, som de indirekt upprepar. Det var 

intressant att se hur mycket texten ändå påverkar som en sanning och reproduceras som en sådan. 

En som däremot kommentterar texterna är Dan Backman, kulturkritiker för SvD som skriver:

Men det ska sägas att det är katalogens bilder som är bra, inte texterna. Från början till  

slut rör det sig om en typ av konstteoretisk prosa som lämnat det begripliga samtalet om  

konst och i stället snurrat in sig i en snårskog av citat, fotnoter och långsökta filosofiska  

resonemang. Sådant som bäst lämpar sig för akademiska seminarier. Med risk för att bli  

49 Ekarv m.fl (red) Smaka på orden, (1991) s.32
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anklagad för antiintellektualism känns det som att Moderna museet åter igen glömt bort  

att  kommunicera  med  en  konstintresserad  allmänhet  utan  tillgång  till  den  

konstvetenskapliga begreppsapparaten.50

Jag instämmer till viss del med honom och blir glad över att den textuella delen i utställningen lyfts 

upp, om så endast katalogens. Texten i häftet (och katalogen) visar även bilder på verken vilket gör 

att man även kan läsa den utanför utställningsrummet och relatera texten till bilderna som visas. 

Den fungerar uteslutande av de icke invigda och jag tror det är en problematik som de måste brottas 

med för att  nå ut till allmänheten. Jag vill att texten skall väcka min fantasi, att jag ska kunna få 

inre  bilder.  Språket  är  det  vi  har  gemensamt  och ett  sätt  att  kommunicera.  Men språket  är  en 

konstruktion och tolkningen av den blir därför individuell.

Att  läsa en text som sitter  fast  i väggen har för mig blivit  symboliskt med sanningen som står 

inpräntad och upplyst. Den metafor det blir när något är ”inbyggt i väggarna.” Det sker forskning på 

museet och ett bevarande och ordnande av konst från mer än 100 år tillbaka har granskats och 

placerats in i fack för många år sedan vilket fortsätter hela tiden. Att klassificera konst handlar om 

att vetenskapligt producera och strukturera en typ sanning. Vi måste förstå att den sanningen vi tar 

del av är konstruerad. En sanning som reproducerats under ett decennium är kanske svår att rubba, 

men det går. 

50 http://www.svd.se/kultur/konst/poetisk-konceptkonst-gar-i-cirklar_8997976.svd
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