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Förord

Först några läsanvisningar: Den som snabbt vill skaffa sig en uppfattning om innehållet i
avhandlingen kan börja med att läsa kap. 16, Avslutning, som innehåller en överblick över de
teman som behandlas. För att kunna få utbyte av texten i sin helhet krävs det dock att läsaren
bekantar sig med några av semiotikens grundtankar, som presenteras i kap. 2, Introduktion till
bild- och kultursemiotiken, kap. 3, Fotografi och de tre teckentyperna, som behandlar problem i foto-
grafiets semiotik och kap. 4, Bildretorikens dimensioner, som behandlar bildens retorik.

Till Christer Strömholm vill jag rikta ett varmt tack för alla de bilder som följt mig genom åren.
Jag vill också tacka min gamle kompis Leif Nordström. Tillsammans med honom blev Ström-
holms fotografi i ungdomen en del av ett förhållningssätt som då talade om för oss vad världen
var.

Det betänkande som i juni 1999 utkom från Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) påtalar
behovet av att utveckla den vetenskapliga basen i lärarutbildningarna. Lärarutbildningen vid
Umeå Universitet hade redan innan betänkandet påbörjat en sådan utveckling, dels genom ett
förslag till ny organisation av den läraranknutna forskningen, dels genom att stödja befintlig
personal i deras vetenskapliga utveckling i syfte att öka antalet disputerade lärare i lärarutbild-
ningen. Under ett antal år har jag fått del i avsatta resurser i detta syfte. Därför är jag tacksam för
det stöd Utbildnings- och forskningsnämnden vid Lärarutbildningen, Umeå Universitet, och
dess ordförande Daniel Kallós, givit mig. Utöver det vill jag i Lärarutbildningen tacka prefekterna
Stig Eklund och Britt-Marie Lindström, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen,
som förstått vikten av att också de estetiska ämnena vetenskapliggörs.

I arbetet med avhandlingen har jag haft stöd av min handledare, professor Roland Spolander,
Konstvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet. Eftersom arbetet är utfört med
semiotisk metod har jag ofta upplevt ett stöd i de texter docent Göran Sonesson, Lunds
Universitet, publicerat. Dessutom har han via samtal och e-postkommunikation följt och kom-
menterat arbetet. Jag vill tacka dem båda för deras bidrag till att jag kunnat färdigställa avhand-
lingen.

De seminarier kring olika kapitel av avhandlingen som förekommit vid Konstvetenskapliga
institutionen har gett värdefulla synpunkter på mitt arbete. Här vill jag särskilt tacka Hans
Dackenberg, som läst och kommenterat stora delar av mitt manuskript, men också alla de andra
som deltog i seminarierna och som kommenterade de presenterade avsnitten.
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Till professor Jan-Gunnar Sjölin, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds Univer-
sitet, vill jag rikta ett tack för att ha besvarat några knepiga frågor, för att ha läst och kommenterat
delar av materialet i ett tidigt skede och för att genom sina texter om surrealism och fotografi i
initialskedet ha satt styrfart på mitt projekt.

Utöver de tidigare nämnda personerna har ett antal människor såväl mer formellt som infor-
mellt stött arbetet på olika sätt. Här vill jag nämna och samtidigt tacka Hans Anders Molin, Kim
Stenlund, Alfredo Castro, Hans Örtegren, Lars Ahlström, Eva Skåreus, Maria Stam, Göran
Holmquist, Stephen Fruitman, Joakim Strömholm och Leif Larsson. I det avslutande arbetet
med att göra layout har Hans Anders Molin gjort ett omfattande arbete med minimal budget.
Tack också till personalen på NRA i Umeå för tryckningen!

Slutligen vill jag tacka min fru Lena för korrekturläsning och för hennes stöd under hela den
långa arbetsperioden, min dotter Malena för översättningen av abstract, samt även min son Max
och mor Lillemor Marner för stöd och uppmuntran.

Umeå i november 1999
Anders Marner
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Jag har tänkt ut att livet borde vara annorlunda. Det är inte någon originell
tanke, men varför skulle man vara originell? Och det till på köpet i en cell under långa
vinterdagar? Vad jag har tänkt är säkert saker som många tänkt, särskilt sådana
som sitter inne för oförmåga. Men alla tänker inte lika, utan var och en på sitt privata
sätt och därför blir det alltid en liten skillnad. Det är gallrets olika skugga på våra
själars olika skrovligheter eller den olika kemiska inverkan skuggan har på våra
själars olika känsliga fotografiplåtar.

Ekelöf, G., ”Gallret” ur Utflykter (1947) i Ekelöf, G., Skrifter 6. Promenader
och annan litterär småprosa, Stockholm: Bonniers, 1992, s. 205f
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1INLEDNING

Följande framställning behandlar surrealistisk fotografi och särskilt Christer Strömholms
fotografi. Strömholm är framför allt känd för sin fotografiska dokumentation av de trans-
sexuella vid Place Blanche i Paris. Han har även fotograferat ett antal objets trouvés samt konstnärs-
porträtt. Jag är i synnerhet intresserad av fotografierna i hans båda böcker Poste Restante och
Vännerna från Place Blanche.

1
Somliga fotografier i böckerna kommer emellertid att bli mer

centrala i framställningen, medan andra hamnar i periferin eller helt utanför. Jag följer ett
visst spår i Strömholms bildvärld.

Mitt eget förhållande till Strömholms fotografi sträcker sig tillbaka till gymnasietidens 1960-
tal. Jag och min kompis Leif  Nordström hade Strömholms fotografi i böckerna Till minnet av
mig själv och Poste Restante samt Lars Noréns poesi i Encyklopedi. Mémoires sur la fermentation 1-
3 och Stupor. Nobody knows you when you’re down and out som konstnärliga ideal.

2
Det som fascinerade

i fotografierna var den gåtfullhet och mystik som vi kunde relatera till vårt eget ungdomliga
främlingskap. Intresset för den här typen av konst höll i sig även under 70-talet, då Leif  fortsatte
vid Kursverksamhetens fotoskola och jag vid Teckningslärarinstitutet (TI) på Konstfackskolan
i Stockholm.

3

Den metod jag använder i min konstvetenskapliga forskning är i hög utsträckning baserad på
Göran Sonessons kultur- och bildsemiotik. Han har bl.a. publicerat Pictorial Concepts, en vitt
syftande genomgång av såväl semiotik som bildsemiotik.

4
I boken presenteras dessutom egna

bildsemiotiska modeller på fenomenologisk grund. Sonesson är verksam vid Lunds Universitet.
Det är inte endast fotografi som jag studerar, också semiotik i sig är föremål för mina studier.

Vid Teckningslärarinstitutet deltog jag utanför schemat i en informell studiegrupp kallad
Bildanalysgruppen. Den bestod av såväl lärare som elever som ägnade sig åt fördjupade
studier av förhållandet konst och politik, en het fråga i början av 1970-talet, samt åt bildens
relation till strukturalism, marxism och semiotik.

5
 Som ett specialarbete i utbildningen skrev

jag senare en semiotisk betraktelse över konstens relativa autonomi i relation till politik och
ekonomi. Jag var inspirerad av Jan Mukarovskys strukturalistiska syn på konstens plats i
samhället. Viktor Sklovskij, Jan Mukarovsky, Roman Jakobson samt andra formalister och
semiotiker hade vid den här tiden börjat översättas till svenska av Kurt Aspelin i Göteborg.
Hans utgivning av svenska översättningar av litteraturvetenskapliga teoretikers texter för-
djupade avsevärt den då hegemoniska av stalinismen influerade reduktionistiska konstsynen
inom vänstern. Kurts bror, konstnären Gert Aspelin, var lärare i måleri vid Teckningslärarinstitutet
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och dessutom väl inläst på semiotik.
6

Sedan slutet av 70-talet har det i Umeå funnits en semiotisk studiegrupp bland bildlärare/
konstvetare/konstnärer, bestående av bland andra Alfredo Castro, Hans Anders Molin, Hans
Örtegren och mig själv. På 80-talet var delar av gruppen verksamma i redaktionen för
Kulturtidskriften Hjärnstorm. Vi publicerade den från Frankrike och Mexiko då inflyttade Göran
Sonesson, som i en serie artiklar gick till hårt angrepp mot Gert Z. Nordström, som i Sverige
utvecklat en bildsemiotik främst baserad på en läsning av Umberto Ecos och Roland Barthes
semiotik.

7
 Nordström, som besvarade angreppet, var rektor för Teckningslärarinstitutet och

hade i ett flertal böcker förmedlat vad han kallar sin ”zemiotik”.
8
 Sonesson visade i artiklarna

att semiotiken kunde vila på fenomenologisk grund och att den semiotiska synen på bild
därmed förändrades.

Det fenomenologiska förhållningssättet möjliggör för Sonesson att i sin forskning undvika
den ”lingvistiska imperialism” som bl.a. Umberto Eco torgfört i Den frånvarande strukturen
och som innebär att språket får tjäna som modell för bilden som betydelsefenomen.

9
Sonesson

hävdar däremot att varseblivning, liksom i viss mån bild, fungerar efter den medicinska
symptommodellen, där olika symptom ger underlag till en diagnos och där diagnosen till sist
sammanfaller med det totala antalet symptom.

10
Hippokrates, läkekonstens fader, har också

kallats för ”semiotikens fader” därför att han försökte beskriva relationerna mellan kroppsliga
förändringar och de sjukdomar som dessa är tecken på.

11

I min forskning använder jag mig även av gestaltpsykologen och konstteoretikern Rudolf
Arnheims forskning, av Sven Sandströms och Jan-Gunnar Sjölins konstvetenskapliga forskning
samt av teorier från formalister och semiotiker som Viktor Sklovskij, Jan Mukarovsky, Roman
Jakobson, Michail Bachtin, Jurij Lotman, George Lakoff  och Mark Turner. Jag hävdar med
andra ord inte originalitet i den använda begreppsapparaten. Snarare kan jag se mig som
tillämpare, och eventuellt popularisator, inom konstvetenskap av semiotiken. Trots det är
det tänkbart att min undersökning leder till att några tillägg till den bildsemiotiska be-
greppsapparaten föreslås.

Semiotik används inom humaniora och samhällsvetenskap, t.o.m. inom naturvetenskaperna.
Den är också användbar som ett redskap för aktörer i informationssamhället, för informatörer
av olika slag, för lärare, konstnärer och författare. Med hjälp av teorin kan de bättre klargöra
sina roller och kan förbättra sin kommunikation genom att känna till de villkor som krävs för
kommunikation. Jag har min dagliga verksamhet förlagd till lärarutbildningen. Där kan man
tydligt se semiotikens relevans. Läraren är informationssamhällets prototypiske aktör. Sedan
länge är bildsemiotik ett naturligt inslag i bildlärarkandidaternas studier. Den kan ge en
vetenskaplig trygghet vid analys av såväl konst som mediernas bilder. Därmed kan studierna
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vila på såväl vetenskaplig som konstnärlig grund. En tydligare vetenskaplig grund kan stärka
bildläraren i sin professionalism och han/hon kommer på ett nytt sätt att kunna ställa sig i
relation till andra ämnen, som också arbetar med betydelse, t.ex. språk, svenska, matematik
och musik. Alla skolämnen har emellertid sin semiotiska problematik. Kultursemiotiken kan
inom lärarutbildningen vidare ha synpunkter på relationen lärare - elev och elev - elev.

12

I min avhandling undersöker jag vad som kan sägas om konst, fotografi och bilder i allmänhet
och i synnerhet om Christer Strömholms mystiska fotografi med hjälp av det icke-mystiska
semiotiska angreppssättet. Min ambition är med andra ord inte att med hjälp av egen inlevelse
tolka fotografiska bilder, utan snarare att undersöka tolkningens möjligheter och de meka-
nismer som är tolkningens villkor. Den för mig omskakande och förvirrande upplevelsen i
ungdomen av Strömholms fotografi har nu avlösts av en strävan efter att klargöra hur hans
bilder fungerar. Det spår jag följer går genom en djungel. Därför måste jag använda såväl en
skarp syn som karta, kompass och machete.

Det jag i avhandlingen vill belysa är bildens och överhuvudtaget tecknets olika tolknings-
möjligheter, dels som en rikedom i retorik, i konnotationer, i metasemiotiska fenomen, i
möjligheten av alternativa tolkningsvägar och i de nya betydelser som kan uppstå ur mötet
mellan bilden och en ny betraktare. Samtidigt vill jag också betona de nödvändiga och be-
gränsande villkoren, som också kan ses som ett hållbart skelett att hänga upp tolkningen på.
En tolkning utan semiotisk grund i själva bilden kan visa sig ha en begränsad relevans.

Friedrich Engels har hävdat att ”Det är inte så, att det ekonomiska läget är orsak och ensamt
aktivt och allt annat blott passiv verkan. Utan det är frågan om en växelverkan på grundvalen av
den i sista hand städse genombrytande ekonomiska nödvändigheten.”

13
Om man inom marxismen

hävdar ekonomin som en nödvändig förutsättning för det som studeras, eller ser det som
studeras som en spegling av ett samhälles ekonomiska förhållanden, så kan man inom semiotiken
hävda en ”semiotisk nödvändighet”; vad som krävs för att en betydelse ska kunna medieras. I
min forskning vill jag poängtera att också en semiotisk bestämning – i första instans – i motsats
till Engels bestämning i sista instans, kan fokuseras. Semiotiken kan belysa de nödvändiga, men
inte tillräckliga, omständigheter under vilka kommunikation äger rum.

Varje text förutsätter vissa villkor. Begreppet text ska här, som ofta är brukligt i semiotiska
sammanhang, förstås som verk härledda ur alla slags semiotiska system. För språkets an-
vändning krävs t.ex. ett konventionellt system av tecken, ett språk bl.a bestående av kom-
binationsregler som finns utvecklat före vår användning av det. Men villkoren är av olika slag för
olika typer av tecken. Alla tecken är inte konventionella, som den ”lingvistiska imperialismen”
hävdar. I bild är t.ex. ett villkor den piktorala teckenrelationen och dess transformationsregler av
livsvärldens perceptuella ordning. En bild kan sägas vara ett ting som föreställer ett annat ting.
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Den är alltså två saker samtidigt och den andra saken tycks växa ur den första. Ur bilden sedd
som ett materiellt ting framträder plötsligt bilden av ett helt annat ting. Bilden har blivit så vanlig
att vi inte tänker på hur sanslöst ”surrealistisk” vilken bild som helst egentligen är. Andra villkor
när det gäller bild kan vara konstvärldens eller den fotografiska världens respektive normer.

Utan att redogöra för de grundläggande semiotiska villkoren för tolkning riskerar man att
glömma bort själva bildens fenomenologi och semiotik, t.ex. när konstverket används till att
förstå konstnärens biografi eller tvärtom, om förståelsen av verket sker genom konstnärens
biografi eller samhället som helhet.  Men bildens och konstverkets omedelbara grund är var-
ken samhället eller konstnären. Det finns ofta inom humaniora en oklarhet mellan det objekt
som tolkas (det objekt på vilket de tolkande operationerna utförs) och tolkningens objekt
(det objekt för vilkets skull tolkningen utförs).

14
Konstnärens liv har ofta en förutsatt relation

till verket utan att detta problematiseras. Tolkning bör i första hand ha bäring på bilden för
att inte en överdriven kontextualism ska osynliggöra bildupplevelsen.

Förutom konstverket som studeras finns ofta skriftliga dokument att tillgå i den konst-
vetenskapliga forskningen, men det är inte helt säkert att sådana dokument oförmedlat kan
användas i tolkningen. En ensidig undersökning av kontexten kan resultera i att texten (dvs.
i detta fall bilden) framträder, men bara som ett tomrum, som ett objekt för den lingvistiska
imperialismen; som om en bild inte hade någon egen betydelse, utan bara suger upp betydelse
från kontext, från upphovsman eller från samhälle. Det är inte helt säkert att andra mer
lättolkade texter bör användas för att tolka svårtolkade texter som bilder eller konstverk.
Göran Sonesson menar att ”varje kontext inte är något annat än en annan text”.

15
Som

konstvetare bör det därför vara bilden som vi i första hand studerar och i förlängningen kan
vi ägna vår uppmärksamhet också åt dess kontext.

Med en språklig text kan forskaren röra sig åt två håll. Dels mot språkets struktur och dels mot det
oupprepbara, mot texthändelsen i ett specifikt yttrande.

16
På motsvarande sätt kan man i bild-

eller konststudier studera bilden essentialistiskt, i generella termer, bortom tid och rum, individ
och epok, eller ha specifika konstverk som objekt som studeras med ”case-by-case-methodology”.
Men det essentiella och kontextuella är inte varandra uteslutande. Ett språkligt yttrande är i
grunden beroende av språket, men språket kan bara studeras via yttrandet. Konstverket kan
realiseras på en utställning i ett visst kontextuellt sammanhang för att sedan lagras i museets
magasin i väntan på nästa utställning. I museets magasin eller i CD-ROM-skivans clip-artarkiv
vilar bilderna, precis som språket vilar, i väntan på att realiseras i tid och rum.

Semiotiken kan gå bortom individ och epok och kan behandla bild eller konst såsom lösryckta
ur tid och rum. Men semiotiken kan också ha något att säga om bilden eller konsten i sitt
kontextuella sammanhang; om sociala aspekter av kommunikation, om diskurs och om det
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specifika verkets dialogiska relation, till sändare och mottagare eller till andra bilder.

Det finns en spänning i avhandlingen mellan å ena sidan konstvetenskap som ett ämne som
studerar specifika konstverk och å andra sidan semiotik som studerar generella betydelse-
processer. Medan bildsemiotiken måste gå till den partikulära bilden för att genomföra bild-
analyser och på det sättet pröva och revidera sin teori, så bör konstvetenskapen gå till semio-
tiken för att grunda konststudierna i en betydelselära eller en teckenlära. På samma sätt me-
nar jag att litteraturvetenskap kan förankras i lingvistik. I en sådan ambition finns möjligheten
till en fruktbar tvärvetenskaplig ansats. Spänningen mellan det generella och det specifika
kan också ses som spänningen mellan villkoren och rikedomen i de semiotiska processerna.

Just på grund av bildens och konstens dialogicitet borde vår förståelse av ett verk vara en
annan än konstnärens intention. Den bör innehålla fler perspektiv. Semiotiken erkänner
mångfalden av perspektiv, men är själv inte ett perspektiv bland andra. I den meningen är
semiotiken de olika perspektivens perspektiv. Den befinner sig i en annan värld, en metavärld,
som kommenterar de andra perspektiven. Att så är fallet kan minska problemet med att
studera ännu ej avslutade processer och en fortfarande verksam konstnär eftersom den som
är deltagande i skeendet tenderar att bli blind för andra perspektiv än det egna. När jag upp-
lever Strömholms fotografi är jag deltagande i ett skeende. Tidigare har jag ”förstått” hans fotografi.
Nu försöker jag att i viss mening skjuta förståelsen ifrån mej, för att istället i en semiotisk
undersökning betrakta dess betydelse- och betraktelsemaskineri. Jag intar en viss distans.

Låt mig ge ett exempel på den typ av tolkningsproblematik som intresserar mig. 1995 publi-
cerade Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen vid Umeå Universitet en folder  för
blivande studenter (bild 1). Den var ett led i marknadsföringen och framställdes av läraren i
Grafisk form Ulf  Westman. På omslaget finns bland annat två bilder. Den ena föreställer en
kvinnlig provdocka  med ett strykjärn och till höger om den bilden finns en bild av en man som
dansar. En ”preferred reading” (gynnad tolkning) av bilden av provdockan samt strykjärnet med
dess elektriska kabel är att de är index (delar som relaterar till en helhet) för en av
institutionens avdelningar, textillärarutbildningen.

17
Vidare kan man se bilden som

sådan som ett index för institutionens bildavdelning. Den gynnade tolkningen av den
andra bilden av den dansande mannen är att han representerar avdelningen för rörelse
och i förlängningen avdelningen för musik, eftersom man kan tänka sig att han dansar
till musik. På det sättet kan de två bilderna representera institutionen i sin helhet.
Tolkningen stöds av den text som är placerad i rutorna bredvid bilderna, ”bild”,
”musik”, ”slöjd” och ”rörelse”. Texten ”förankrar” bilderna.

18
 Framsidan har även

övrig textinformation som inte lämnar något tvivel om vad som avses i den gynnade
tolkningen. Bild 1. Ulf  Westman, 1995.

Folder. Del av framsidan.
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Det intressanta är emellertid att ett jämställdhetsombud vid universitetet i Umeå, Hille Stål, i
universitetets nyhetsbrev tolkar dessa bilder på ett helt annat sätt än den av sändaren gynnade
tolkningen. Denna ”icke-gynnade tolkning” går ut på att provdockan alls inte är en docka, utan
istället en kvinnlig student vid institutionen som är avbildad som ”stympad”, ”upphängd”,
”naken” och ”okommunicerbar”.

19
Eftersom dockan saknar armar och ben kan den inte röra sig.

Den kan heller inte kommunicera eftersom den saknar huvud, öron, ögon och mun.

Enligt Göran Sonessons visuella semiotik är en provdocka en pseudoidentitet för en människa.
Som pseudoidentitet står den för kvinnan som ska bära den klänning som sys upp på den.
En pseudoidentitet är ett instrumentellt tecken som bland annat kännetecknas av att det för-
lorar alla sina egenskaper som inte deltar i teckenrelationen till kvinnan, att vara gjord av tex-
til, avsaknaden av huvud, armar och ben, etc.

20

I den gynnade tolkningen är bilden ett index för textillärarutbildningen och dockan är en
pseudoidentitet, precis som de skyltdockor som finns i skyltfönstret till Ingrids damunderklä-
der i Umeå. De är torson, utan huvud, armar och ben. Den kvinnliga kund som betraktar
skyltningen kan se sig själv klädd i trosor och BH och tar ingen notis om att dockan är
stympad. Hur kan man i skyltfönstret till Ingrids damunderkläder ha stympade dockor klädda
i trosor utan huvuden, armar och ben, utan att de uppfattas som stötande av kvinnliga kun-
der, samtidigt som en avbildad provdocka i en broschyr, som är information om slöjdlärar-
utbildning, anses stötande av ett jämställdhetsombud?

Dockan i skyltfönstret är ett socialt accepterat sätt att visa kläder på. Om så inte var fallet
skulle Ingrids damunderkläder inte kunna använda stympade kvinnliga torsos i skyltfönstret.
I den ”icke-gynnade tolkningen” av bilden är tydligen provdockan ingen pseudoidentitet.
Det bör vara frågan om någon annan typ av teckenrelation eftersom praktiskt taget alla av
dockans egna egenskaper överförs, dock inte bokstavligen, till den kvinnliga kroppen, att
vara icke-levande, att sakna huvud och lemmar etc. Jämställdhetsombudets ”icke-gynnade
tolkning” projicerar dockans dockegenskaper på den kvinnliga studenten. Hon behandlas
som om hon vore en docka. I den tolkningen blir kvinnan avhumaniserad, medan dockan i
den gynnade tolkningen, såväl som skyltdockan i fönstret till Ingrids damunderkläder, blir
förmänskligad. Dockan blir människa. Det betyder vidare att en och samma bild kan ge
upphov till två motsatta betydelser. I det ena fallet ett förmänskligande och i det andra ett
förtingligande.

Det som komplicerar tolkningen av bilden är troligen den andra bilden, bilden av mannen.
Den föreställer en man, om än ung, vilket medför att dockan i sin tur som en opposition ten-
derar att ge intryck av att vara en kvinna, snarare än en provdocka. Också strykjärnet, som är
placerat på huvudets plats, komplicerar bilden. Mannen är vänd mot dockan, men å andra
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sidan sträcker han sig inte, som jämställdhetsombudet hävdar, mot dockan. Inte heller kan
man skönja mannens, som jämställdhetsombudet påstår, koncentrerade ansiktsuttryck.

Vem som har rätt och vem som har fel i de båda tolkningarna kan diskuteras. En bild kan
läsas på många sätt, men en gynnad tolkning får ofta bestämma betydelsen. Ofta strävar vi
efter att ta reda på den intention bildens avsändare hade, inte minst när det gäller konst, men
också vid andra typer av bilder som t.ex. reklam. Men som vi märker av jämställdhetsombudets
synpunkter kan å andra sidan tolkningen förändras av nya betraktare. En viktig synpunkt är
att en ”icke-gynnad tolkning” inte behöver vara fel. Sannolikt är den rätt, sett ur jämställdhets-
ombudets synpunkt, eftersom ett jämställdhetsombud är en inflytelserik aktör i informations-
samhället, vars tolkning därför också kan vara ”gynnad”. Den kan dock vara mer eller mindre
relevant sett utifrån bildens eller sändarens perspektiv. Det är inte bara bilder som är mång-
tydiga. Också ett mer exakt språkbruk, som det i en lagparagraf, måste i en rättegång och på-
följande dom tolkas juridiskt av åklagare, försvarsadvokat och domare.

I min inledande genomgång av några semiotiska grundbegrepp, Introduktion till bild- och
kultursemiotiken, nämner jag att vetenskap tenderar att vara sändarorienterad. Det innebär att
mottagaren måste anpassa sig till sändarens kod och inte tvärtom, som i mottagarorientering.
Sändarorienteringen i min avhandling består i att mottagaren, läsaren i detta fall, tvingas
sätta sig in i delar av den semiotiska begreppsapparaten för att få utbyte av det skrivna, vilket
kanske kan försvåra läsningen för den som tidigare inte är bekant med semiotik. Men eftersom
semiotiken är tvärvetenskaplig kan begreppsapparaten samtidigt innebära att tillgängligheten
kan öka för läsare inom discipliner som t.ex. lingvistik, språk, film-, medie- och litteratur-
vetenskap, som också använder semiotik. Jag kunde ha valt en mer essäistisk stil och minskat
begreppsapparatens omfång. Därigenom skulle jag ha vunnit i mottagarorientering, men
precisionen i ansatsen skulle i så fall troligen ha minskat. En lättläst yta som redovisar iakttagelser
kring specifika fotografier och som inte bryts igenom av en begreppsapparat som redogör för
det generella skulle ha dolt det för mig väsentliga semiotiska angreppssättet. Jag har valt att
använda en i materialet arbetande metod, i motsats till en påklistrad teori, som överges så fort
behandlingen av ”det verkliga materialet” sätter igång. Att inte hänvisa till relevanta semiotiska
begrepp vore falskt också ur den synpunkten att jag då hade givit intryck av att tankemönstren
helt igenom vore min egen skapelse. Det tycks mig viktigt att nämna  de föregångare som myntat
begreppen för att därigenom  ge en hommage till den semiotiska traditionen. Dessutom är det
naturligtvis viktigt för mig att redovisa de semiotiska studier jag genomfört.

För att orientera läsaren i den semiotiska tankevärlden inleder jag sålunda med en presentation
av några av de för avhandlingen relevanta begreppen.
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INTRODUKTION TILL BILD- OCH KULTURSEMIOTIKEN

Semiotik betyder ursprungligen teckenlära. Ibland kan man möta begreppet semiologi, som
betyder samma sak, fast då rotat inom en viss tradition inom semiotiken, den strukturalistiska
Saussuretraditionen. Semiotiken studerar hur mening uppstår generellt, hur tecken och
betydelser fungerar i allmänhet; vad bild, språk, upplevelse, konst, litteratur, medvetande,
varseblivning osv. är i relation till människan. Den studerar det sätt som verkligheten förmedlas
till människan, den form som världen blir till upplevelse för oss. I det att den studerar
betydelse generellt liknar den naturvetenskaperna. Men semiotiken är inte, som astronomin,
intresserad av att jorden är rund, utan istället av att vi upplever jorden som platt. Den är som
samhällsvetenskaplig forskning och humaniora intresserad av kvaliteter.

Ursprungligen var semiotiken en del av filosofin. Men de tecken som man först upptäckte i
antikens Grekland och Rom, var de som var intressanta därför att de vållade problem vid
tolkningen, t.ex. symptom på sjukdomar och mystiska tecken som tänktes förebåda framtiden.

1

Semiotiken konstruerar modeller och intresserar sig för generella processer som belyser
människans upplevda värld och kan ses som en allmän betydelselära vars underavdelningar
är t.ex. lingvistik, bild- och kultursemiotik. Den moderna semiotiken är en vetenskap i sig,
men också ett tvärvetenskapligt och tvärfakultativt förhållningssätt.

Följande framställning av bild- och kultursemiotikens grunder baseras på artiklar skrivna av
semiotikern Göran Sonesson, men framför allt på boken Bildbetydelser.

2
Sonesson vill se

semiotik-begreppet utvidgat till en betydelselära, eftersom han menar att det också finns
former av betydelse som inte är baserade på tecken. I den varseblivna världen skapar människan
betydelse genom att betrakta och uppleva den, i livsvärlden — världen tagen för given.
Livsvärlden är utgångspunkten för den semiotiska analysen och det grundläggande skiktet
av betydelse. Vi kan inte skilja livsvärlden från den så kallade verkligheten. Inte heller kan vi
i livsvärlden tydligt skilja på verkligheten och kulturen. Vi ser med våra sinnen, men inte
med ett s.k. ”innocent eye”. Verkligheten är redan tolkad och vi är redan från början inskolade
i den. Vi ser föremål, hör ljud, vi kan ta på sakerna omkring oss och även agera och ingripa
i denna livsvärld. Dess centrum är oss själva, på den plats vi befinner oss och just nu. Samtidigt
som vårt perspektiv är egocentriskt, med ”jag, här och nu” som utgångspunkt, är det också
sociokulturellt och intersubjektivt. Vi är som individer en del av en större helhet, en semiotisk
ekologi, ur vilken betydelse genereras.

3

Livsvärlden är det ”nolläge”, som är så lite medierat som möjligt och den plats där vi människor

2
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i tid och rum navigerar i våra liv; där vi befinner oss med våra kroppar och vårt medvetande. Vår
upplevelse av livsvärlden är den primära kunskapskällan. En viktig egenskap i livsvärlden är dess
tröghet, vilket medför att konst, medier och vetenskap samt olika typer av tecken kan stå i ett
relativt spänt förhållande till den. Olika grupper av människor lever i, i viss mån, olika livsvärldar.
Därför kan konflikter uppkomma i mötet mellan olika kulturer som bottnar i den egna livsvärldens
främlingsrädsla. Livsvärlden är dock på det hela taget trygg, naturlig och ”genomskinlig” i den
meningen att vi upplever oss ha relativ kontroll över den.

I den varseblivna världen är det sammanhanget som ger betydelse. Det ena ger betydelse till
det andra. Sonesson ger ett klassiskt exempel: vi får plötsligt på en skogsstig se en skogsarbetare
med händerna på en yxa som han håller över huvudet. Detta är inget tecken eftersom vi
känner till betydelsen och vet vad som kommer att ske, eftersom vi varit med om liknande
händelser tidigare, eller kanske själv huggit med yxa; mannen kommer att med kraft föra
yxan mot trädstammen framför honom. Innehållet följer naturligt på det första intrycket.
Den varseblivna världen består av regelbundenheter och vår förväntan gör att vi kan förstå
situationen lättare. Tidsperspektivet är ordnat i retentioner, föreställningar om vad som skett,
och protentioner, antaganden om vad som kommer att ske. Rummet distribueras i delar
(faktoraliteter) som vi föreställer oss den ännu ej synliga helheten av. Vi vet också att i
närheten av ett föremål (som en kontiguitet) finns det andra föremålet. Livsvärlden är
uppbyggd av sannolika tids- och rumssamband, som man enligt den amerikanske pragmatiske
filosofen Charles Sanders Peirce kan sluta sig till genom abduktioner (resonemang från ett
enskilt fall till ett annat).

4

Vi ser alltså inte den ”yttre” verkligheten eller en ”ren” verklighet, eftersom det inte kan
finnas en yttre verklighet som kan upplevas oberoende av den som ser eller upplever. Upp-
lever vi något svårbegripligt så söker vi förklaringen i den mest rimliga tolkningen, det mest
rimliga schemat. Ser vi något oklart så fyller vi ut med vad vi tror oss se. I livsvärlden är allt
typifierat och inte i första hand specifikt, vi upplever det specifika medierat genom en kategori,
en typ.

Om man försöker komplicera detta enkla genom att föra upp det på en annan nivå så skulle
semiotiken säga att alla betydelser inte är så direkta som de synes vara i livsvärlden. Vissa be-
tydelser är av teckenkaraktär och är därför av en annan sort, i viss mening mer komplexa. De
förmedlas via tecken. Ett tecken är ett ting som står för ett annat ting. Om vi fotograferar
skogsarbetaren, så rycker vi ut honom ur det naturliga sammanhanget, och ett (ikoniskt)
tecken uppstår. Betydelse är således ett mer allmänt fenomen än vad tecken är. Språk, bild,
medier och symboler innehåller tecken av olika slag. Vissa föremål kan också vara tecken.
Tecknet skapar en viss distans till omedelbarheten och tillgängligheten i livsvärlden, det
hänvisar till något annat som det självt inte är. Det är alltså två saker samtidigt och den
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andra saken växer ur den första. Dels har tecknet en betydelse och dels finns ett underlag för
betydelsen. Tecknet transporterar medvetandet snabbt från en verklighet till en annan, från en
fiktionsgrad till en annan. I det moderna informationssamhället är vi hela tiden omgiven av
tecken. Sonessons teckendefinition är hämtad från den tyske filosofen Edmund Husserl. Tecknet
har där två delar, den ena — uttrycket — upplevs som direkt närvarande i med-vetandet, men är
inte det viktiga. Det är inte tematiserat. Den andra är indirekt närvarande samt det viktiga —
innehållet.

Inom semiotiken talar man om tre teckentyper: index, ikoniskt tecken och konventionellt
tecken. Det som skiljer teckentyperna åt är att de har olika relationer mellan uttryck och in-
nehåll. Jägaren, detektiven och läkaren spanar efter index. För jägaren betyder ett spår i snön
att ett visst djur har varit på platsen. Ett fingeravtryck är för detektiven ett index på att
brottslingen tidigare varit på brottsplatsen. En talstörning kan för läkaren vara ett index för
en hjärninfarkt. Om ett föremål eller en händelse inte längre bara är sig själv nog, utan
hänvisar till något annat i närheten så är det ofta ett index. Rök kan vara ett tecken för eld.
En vattenpöl på marken kan vara ett tecken för att det har regnat. Exemplen är abduktiva
index, vilka kräver att man är bekant med betydelsen innan, som regelbundenheter i livsvärl-
den. I ett index har innehållet varit eller är i närheten av uttrycket (kontiguitet) eller är eller
har varit en del av uttrycket (faktoralitet). Om man pekar på någonting (med t.ex. ett vapen,
pekfingret eller en pil) är enligt Sonesson pekandet ett index för det som vi pekar på. Ett
sådant performativt index skapas i den stund utpekandet äger rum, till skillnad från ett
abduktivt index, som är beroende av regelbundenheter i livsvärlden för sin tolkning. Med
hjälp av index i vidare bemärkelse tolkar vi varje dag vad vi upplever med våra sinnen så att
det blir meningsfullt. Livsvärlden är full av sådana indexikaliteter, som ännu inte är tecken
med ett separerat uttrycks- och innehållsplan. De blir till index, till tecken, i den stund vi ser
ett uttryck i relation till ett innehåll.

En annan teckentyp är det ikoniska tecknet. En bild är ett ikoniskt tecken. I en bild tycker vi
att uttrycket är likt innehållet. Färger och former på ett papper eller på en målarduk kan vara
uttrycket i en bild. Bilden är själv ett ting som står för ett annat ting. Innehållet, det som
bilden avbildar, kan t.ex. vara ett hus eller en människa. Men om vi tänker efter så är den lilla
pappersbilden av en människa på fotografiet inte så likt en verklig människa. Bilden är oftast
mycket mindre, är platt och har varken näsa eller ögon. Likheten uppkommer mot bakgrund
av en fundamental skiljaktighet. Det är vår ”fantasi” som gör bilden ”verklig”. I en bild ser
vi ett materiellt föremål, ett papper, en målarduk med färgpigment eller ett fotografi med
silversalter el. dyl. Det är det föremål vi alldeles uppenbart ser, men det är inte det som är det
viktiga. Istället är det färgerna och formerna såsom de formas till en illusion av en varsebliven
värld. Det är det som är innehållet i bildtecknet.
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I språket är tecknen konventionella, vilket är den tredje teckentypen. Det konventionella
tecknet har ingen annan relation mellan uttryck och innehåll än att man lärt sig den. Den ena
av semiotikens två första företrädare, den schweiziske lingvisten och strukturalisten Ferdinand
de Saussure, hävdar att språket är ett system av tecken där de ingående elementen i ett
språkligt tecken (uttryck och innehåll) är fritt relaterade. Tecknets utseende, bokstavs-
kombinationen eller ljudkombinationen, är inte motiverat i förhållande till dess innehåll,
idén eller begreppet. Bokstäverna betyder ingenting, de är enbart till för att man ska kunna
skilja orden åt. På svenska betyder   ordet ‘hus’ en plats där människor bor. Hus har olika
benämning på olika språk, t. ex. ‘house’   på engelska och ’casa’ på spanska. Man säger med
Saussure att språket är ”godtyckligt” eller ”arbiträrt” därför att man inte kan motivera ordet
med något annat än att man i ett visst språk bestämt att just den bokstavskombinationen
betyder ‘en boning för människan’. Inte heller är innehållet i tecknet motiverat i relation till
dess motsvarighet i verkligheten. Godtyckligheten i språkets uppdelningar visar sig ibland
i en jämförelse mellan olika språk. Den danske lingvisten Louis Hjelmslev visar att språken
inte bara har olika namn på en viss företeelse, utan också att ”samma” företeelse ibland är
segmenterad på olika sätt i olika språk.

5

Om vi ser Husserls teckendefinition i relation till hur den fungerar i språket så är det skrivna
ordet ’hus’ eller ljudkombinationen ’hus’ närvarande för oss i medvetandet, men i samman-
hanget oviktigt. Innehållet, begreppet eller idén, är inte direkt närvarande, men är däremot
det som ordet eller ljudet syftar på, det som är det viktiga.

I ett tecken måste det finnas en skillnad mellan uttrycket, som är det skrivna ordet, det
uttalade ljudet eller färgerna på pappret och innehållet, som är det som tecknet syftar på.
Eftersom både uttrycket och innehållet är mentalt, i medvetandet, så kommer en viss del av
den materia som bär upp uttrycket och en viss del av innehållssidan att bli oväsentlig för
teckenfunktionen. Den delen kallas substansen. Den del som bär upp själva teckenfunktionen
kallas formen. Formen i tecknet är allt det som behövs för att genomföra rörelsen mellan
uttryck och innehåll så att tecknet kan fungera. Substans finns dock alltid kring både uttryck
och innehåll. På uttrycksplanet finns i skriftspråkets substans, t.ex. aspekter som teckensnitt
och storlek. I innehållsplanet kan substansen vara den verklighet (referenten) tecknet syftar
på i en given situation eller en potentiell betydelse som inte föreligger i en viss tecken-
användning. Genom uppdelningen i form och substans blir det i teorin möjligt att utvinna
olika tecken i samma substans, vilket är viktigt när det gäller t.ex. konstnärlig bild. Upp-
delningen av tecknen i tre typer gjordes av C.S. Peirce, som är den andre av semiotikens två
föregångare.

Just ikoniciteten, sedd som en likhetsrelation, har kraftigt kritiserats inom semiotiken. Ett av
argumentet mot ikonicitet, regressionsargumentet, är att alla saker i universum i viss mening
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är lika varandra. T.ex. så är alla föremål, djur och växter av materia. Både djur och människor
är lika just i det att de är levande. Men de är trots det inte tecken för varann. Ett annat argu-
ment, symmetriargumentet, är att om bilden är lik ett föremål, så måste föremålet också vara lik
bilden. En tavla borde därför i viss mening vara mer lik en annan tavla än det den före-ställer.
Men argument av den typen är inte giltiga enligt Sonesson, som hävdar att det finns en skillnad
mellan likhet och identitet. Två tavlor är lika varann i betydelsen att de tillhör samma kategori, de
är i viss mån identiska. De har samma egenskaper, precis som två bilar av samma modell har det.
Men i en bild finns i stort sett inga egenskaper gemensamma mellan uttrycket (papper, färg etc.)
och innehållet (illusionen av ett visst motiv). Ett porträtt av en människa är inte tredimensionellt,
rör inte på sig och har inte hål i näsan etc., men den människa som porträttet föreställer har
sådana egenskaper. Sonesson menar att bilder ger en upplevelse av likhet mot bakgrund av en
fundamental olikhet.

Man har i kritiken mot ikonicitet försökt att göra den konventionell, och följaktligen inte
baserad på likhet, utan på inlärning och överenskommelse. Men bilden är enligt Sonesson
inte konventionell. Ett elementärt argument är att små barn som inte sett bilder förr direkt
kan uppfatta dem. Man behöver alltså inte känna till bilder, det räcker med att man känner
till den typ av föremål som bilden föreställer. Man behöver således heller inte lära sig att se
bilder.

Det finns alltså enligt Sonesson två typer av ikonicitet. I den ena typen av ikoniskt tecken
upplever vi likheten direkt. Genom upplevelsen av likheten kan vi anta att det är fråga om en
teckenrelation. Sonesson talar då om primär ikonicitet. Bilder är primärt ikoniska. I det
andra fallet kan vi se likheten endast när vi vet att teckenrelationen finns. När det är insikten
om att det finns en teckenrelation som får oss att se likheten, så talar han om sekundär
ikonicitet.

Sonesson diskuterar i Pictorial Concepts ”the prototypical hierarchy of  the Lifeworld”, en
hierarki av värden som ordnar den mänskliga erfarenhetens elementära kategorier i enlighet
med en relevansprincip.

6
Georg Lakoff  och Mark Turner diskuterar samma sak i termer av

en vertikal kedja, the Great Chain of  Being.
7
 Sonesson menar, när det gäller primär ikonicitet,

att bara föremål lägre placerade i hierarkin, t.ex. färg och papper, kan representera innehåll
högre placerade, t.ex. levande personer och tredimensionella föremål. Vi förutsätter att den
avbildade människan är innehåll i tecknet och papperet och färgen är uttrycket. Den avbildade
människan representerar inte papperet. En förutsättning för upplevelsen av primär ikonicitet
är att ”Bara det mindre ”prominenta” kan vara uttryck för det mera ”prominenta”.”

8

Med sekundär ikonicitet däremot menas en teckenrelation mellan föremål som redan har
vissa gemensamma egenskaper eller rent av identitet. Vi måste bara upptäcka att ett av de
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lika tingen står för det andra. Därför krävs, utöver gemensamma egenskaper, också en konven-
tion för att vi ska kunna uppfatta ikoniciteten; t.ex. att föremålet visas på en utställning. I den
sekundära ikoniciteten föregår därför teckenfunktionen upplevelsen av likhet, och är ett villkor
för att den ska framträda. Om en bil ska vara tecken för andra bilar av samma modell måste
teckenrelationen paradoxalt nog vara mer konventionellt betingad, t.ex. genom att vara med på
en bilutställning. Genom att ställa ut bilen på en utställning förväntas bilen, som en
överenskommelse eller en konvention, vara ett tecken för andra bilar av samma märke. I trafiken
däremot ser man inte bilen som ett tecken, utan helt enkelt som en bil. Det är bara på
bilutställningen, i ett sammanhang där bilen kan förväntas vara ett tecken, som den uppfattas
som ett sådant. Andra exempel på sekundär ikonicitet är s.k. droodles, där ingen likhet syns
förrän vi vet att det finns en teckenrelation.

9

Bilder kan dock i viss mening vara konventionella eftersom seendet är konventionellt i den
meningen att det är ett seende i prototyper och uppbyggt på visuellt tänkande. En annan typ
av konventionalitet är att uttrycket är en helt annan kategori än det det föreställer och visar
innehållet efter egna förutsättningar. Men dessa konventionaliteter är sekundära i relation till
bildens primära ikonicitet.

Språkliga tecken analyseras oftast i semiotiken i två delar. Om vi utgår från en sats, en rad
ord som bildar betydelser, så kan de först analyseras i en betydelsebärande del, orden, och
sedan i en betydelseskiljande del, bokstäverna. I den betydelseskiljande delen finns inte
något innehåll. Bokstäverna betyder ingenting, de är enbart till för att man ska kunna skilja
orden åt. Uppdelningen kallas den dubbla artikulationen.

Företrädare för vad som skulle kunna kallas ”lingvistisk imperialism” — panlingvisticism —
delade in bildens delar på samma sätt, t.ex. semiotikern Umberto Eco i boken Den frånvarande
strukturen (1971).

10
Men bilder fungerar enligt Sonesson inte på det sättet. De kan inte brytas

ned till delar som bara är betydelseskiljande. Istället är det så att bildens minsta beståndsdelar
blir betydelsebärande. En bokstav förblir en bokstav i ordet, men i bilden blir ett streck en
detalj i bildens betydelse, en del av vad bilden föreställer. När helheten väl skapats i med-
vetandet, så projiceras delbetydelserna ned till varje enskild detalj i bilden. I språket betyder
”an” inte näsa i ordet ”ansikte”, men vissa streck i en porträtteckning föreställer en näsa.
Sonesson kallar ett sådant fenomen resemantisering och menar att det är typiskt för bilder.
Bl.a. av den anledningen är föreställningen om ”bilden som språk” diskutabel.

11
Om man ser

bilder som språk så blir bilden konventionell och uppbyggd av betydelseskiljande enheter
precis som bokstäver och ljud som fogas samman till betydelsebärande enheter. Om man
ska tala om bilder som språk så måste man vara medveten om de avsevärda skillnaderna
mellan bild och språk sedd ur semiotisk synpunkt. Sannolikt kan man bara tala om ”bilden
som språk” i metaforisk betydelse.
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Många semiotiker talar om två betydelseskikt i en bild: det piktorala och det plastiska. Det
piktorala skiktet är den illusion av en varseblivbar företeelse som uppstår i bilden. Det plastiska
skiktet är mer svårgripbart och man kan uppleva det på ett lite diffust sätt. Inte desto mindre
är det mycket viktigt. Ofta är det plastiska skiktet ansvarigt för stämningen och upplevelsen
av en bild på ett litet djupare plan. Det ger betydelse som kommer direkt från bildens yta, oavsett
vad bilden föreställer. Det har de egenskaper som bilden har som föremål som uttryck, innehållet
är i kulturen mer eller mindre abstrakta egenskaper. Färg, form och textur (ytbeskaffenhet) är de
viktigaste egenskaper som bilden har som föremål och det är de egen-skaperna som blir till
betydelser. Särskilt inom modern konst har de plastiska tecknen använts flitigt. Vinklade
geometriska former ger en ”kall”, ”hård” och ”maskulin” upplevelse i en bild, och rundade
former upplevs kanske som ”mjuka” och ”feminina”.

I och kring en bild finns flera olika rum. Det första rummet är den yta som är den plats där
en illusion uppstår. Det är alltså bildens uttrycksplan och uppkommer när man ser bilden
som om där inte fanns någon bild. I så fall ser man bara fläckar, former och färger. Detta
kallas avbildningsrummet.

12
 Det andra rummet är det avbildade rummet, det rum man ser

som en illusion på bilden. Det avbildade rummet är bildens innehåll. Ytterligare ett rum är
det referentiella rummet, en förlängning av bildens innehåll. Det är den tänkta plats som
omger fotografen eller målaren vid sitt staffli. Det referentiella rummet är alltså mer än det
avbildade rummet; ett rum som man framsuggererar eller kan föreställa sig i fantasin. Det
referentiella rummet är vad som finns bakom de delar av tingen som visas i det avbildade
rummet, men också saker som vi kan föreställa oss utanför bildens ramar. Det är också färg,
ljud, smak, lukt och rörelse etc., det som saknas i en bild. I det referentiella rummet finns
också en referentiell tidsdimension på så sätt att vad som föregår och kommer efter tidsutsnittet
kan läggas till bilden. Till dessa rum kommer avbildbarhetsrummet som är den plats varifrån
bilden betraktas, galleriet eller museet. Ramrummet är den direkta förlängningen utanför
bilden av avbildningsrummet, det är ramen i en bild samt väggytan eller papperet som omger
bilden. Dessa olika rum är viktiga för bilden på olika sätt. Man måste t.ex. skilja det referentiella
rummet från det avbildade rummet. Det referentiella rummet är ett tillägg till innehållet i
det avbildade rummet, men är ändå en del av bildens betydelse. I ramrummet fullbordas
former i bildens avbildningsrum. T.ex. om det finns ett cirkelsegment i avbildningsrummet
fullbordas det till en cirkel utanför bilden i ramrummet och/eller i det referentiella rummet.

I praktiken är de tecken som vi avläser omkring oss sällan renodlade i de tre nämnda kate-
gorierna, konventionellt tecken, ikon och index. Ovanpå relationen mellan uttryck och inne-
håll, avbildningsrum och avbildat rum, finns alltså relationen mellan avbildat rum och re-
ferentiellt rum. Den senare relationen är oftast inte en teckenrelation eftersom de olika pla-
nen är av samma natur och kontinuerliga i relation till varann. Den är en indexikalitet. I bil-
der finns alltså sekundära betydelser som fungerar indexikaliskt. De är följaktligen baserade
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på närhet eller del/helhet. En bild är indexikaliskt kopplad till det rum som kan tänkas omge det
utsnitt som varje bild är, men även till den tänkta verkliga värld som omger bilden. Är bilden ett
porträtt och personen tittar på den som tänkes ha målat bilden, så tittar ju personen också på oss
som betraktar bilden. Blickar, av bilden avskurna delar av föremål m.m. hänvisar indexikaliskt till
något eller någon som befinner sig utanför bildens avbildade rum. T.ex. ett fotografi är både en
bild och en indexikalitet, men i olika av sina egenskaper. Ett föremål på det piktorala planet i en
bild (ett innehåll) kan peka vidare mot ett annat innehåll som föremå-let är en del av eller är
associerat med pga. närhet. Helgonattribut och andra ikonografiska tecken är ikoniska tecken
som förknippas som indexikaliteter med ett annat innehåll.

Hjelmslev är den som lanserat konnotationsbegreppet inom semiotiken. En konnotation är
enligt Hjelmslev ytterligare ett meddelande som ligger ovanpå denotationen, som är uttryck
och innehåll i tecknet. Konnotationsspråket är ett språk vars uttrycksplan är det andra språket.
Tecken som betyder detsamma från denotationens synpunkt kan betyda något annat från
konnotationens synpunkt beroende t.ex. på hur ordet uttalas. Varje gång jag säger något
säger jag också ”jag talar med norrbottnisk dialekt”. När det gäller bilder innebär det att ett
och samma motiv, men målat i olika stilar eller ismer, med konnotationsspråk kan berätta för
oss att de är oljemålningar eller akvareller eller vilken ism eller stil de tillhör. Ibland kan vi bli
lurade; en datorgjord bild kan konnotera ”fotografi”, utan att vara ett regelrätt fotografi.

Konnotationsbegreppet har blivit missbrukat och i Sverige har t.ex. Gert Z Nordström,
efter Roland Barthes, som missuppfattat Hjelmslevs begrepp denotation och konnotation,
enligt Sonesson använt det felaktigt.

13
Skillnaden mellan denotation och konnotation är enligt

Nordström skillnaden mellan grundbetydelse, en sorts ”verklig” betydelse, och bibetydelse,
som kan vara en känslomässig betydelse. Idén bygger enligt Sonesson på den antisemiotiska
tanken att verkligheten på det denotativa planet i bild framträder för oss utan tolkning. I
språket skulle t.ex. ordet ’älskling’ enligt det förenklade konnotationsbegreppet enbart vara
konnotation, vilket i teorin är omöjligt.

14

I språket byggs betydelserna upp av betydelseskiljande element, som ljud eller bokstäver.
Man kan kalla dem oppositioner eftersom deras viktigaste egenskap är att skilja sig från
varann. Även betydelsebärande tecken i språket är oppositioner i den meningen att de
konstruerats för att skilja olika innehåll åt. I bild däremot byggs mening först upp som
varseblivningsenheter. I andra hand står de i opposition till andra enheter. Det är alltså inte
oppositionen som skapar bildens innehåll. Den tillför istället ytterligare betydelse. Opposi-
tioner i bilder är följaktligen regulativa, inte konstitutiva. Oppositioner i bilder existerar inte,
som i språket, före verket i ett system av regler och enheter som kan realiseras och kombineras
med hjälp av reglerna. De är istället intertextuella, t.ex. i en relation mellan bilden och en
annan bild. Oppositioner inom en bild (kontraster) är in præsentia och oppositioner mellan
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bilden och en annan företeelse är in absentia. Oppositioner i bilder är inte heller strukturella som
i språket, där oppositionen definieras enbart av polerna mellan vilka de råder. Istället är de
abduktiva, och får sin innebörd i relation till en allmänt accepterad regelbundenhet.

Inom strukturalismen talas om koder, som fungerar styrande i olika sammanhang. Det är
strukturalisterna som ligger bakom panlingvisticismens försök att göra bilden kodstyrd, likt
det konventionella språket. Sonesson, som är rotad i den fenomenologiska traditionen, avvisar
kodbegreppet när det gäller bild och perception, men vill ändå inte upplösa verkligheten
eller bildupplevelsen i kaos. Han talar om scheman. Ett schema är det övergripande samman-
hang som förenar separata företeelser med hjälp av en ordning. Schemat assimilerar företeel-
ser till kända tolkningskategorier och ackommoderas själv om kategorierna inte passar till
upplevelsen. Ett schema innehåller handlingsföljder och händelseföljder, det skapar för-
väntningar om vad som ska ske och det som sker tolkas utifrån vad som normalt brukar ske
i ett visst sammanhang. Ett schema talar också om för oss vad som är viktigt och oviktigt. En
norm kan vara dess hårda kärna, men scheman är ofta flexibla. Inom den modernistiska
konsten t.ex., kan man säga att det viktigaste schemat är ständig förändring, att ständigt bryta
schemat. Detta kallar Sonesson modernismens mekanism.15

En bildanalys bör enligt Sonesson utgå från vad vi vet om hur varseblivning fungerar. Det
piktorala skiktet kan tolkas utifrån lämpliga livsvärldsscheman där såväl det avbildade som
det referentiella rummet beaktas. En bild av en naken kvinna kan t.ex. analyseras i relation
till ett kroppsschema eller ett erotikschema. I det plastiska skiktet kan bildens olika delar
undersökas vad gäller färg, form och textur. Relationer, riktningar, gränser, topologi och
oppositioner kan beaktas vad gäller innehåll. I slutändan kan man jämföra analysen i de båda
skikten för att studera om betydelserna sammanfaller. När strukturalister t.ex. analyserar det
plastiska skiktet i en bild utgår de direkt från binära oppositioner, oavsett de gestaltlagar som
är detta skikts perceptuella grund. Men eftersom vi betraktar omvärlden som prototypisk
och eftersom vi följaktligen inte ser alla detaljer, hela verklighetens mångfald, och istället
söker oss till det mest ”ekonomiska” seendet, så blir geometrins former specialfall av sådana
prototyper. Oppositioner i det plastiska skiktet kan ses som relationer mellan sådana förut
givna prototyper.

När vi inom språket talar om retorik avser vi ett indirekt sätt att uttrycka oss i form av
talekonst. I sammanhanget finns ett direkt, förväntat sätt att använda orden, men i retoriken
använder vi oss av det sätt som inte är förväntat. Liknelser och metaforer är retoriska. I såväl
konst som medievärldens bilder är retorik mycket vanlig. Groupe µ är en belgisk grupp av
semiotiker som arbetat med bildens retorik. De utgår från ett nolläge och avvikelser från det
är retoriska. Det förväntade sätt som livsvärlden uppenbarar sig för oss kan vara ett nolläge
eller också att en bild är gjord på ett visst förväntat sätt, i en viss stil. Nolläget kan vara en
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generell eller lokal norm. Sonesson har modifierat Groupe µs retoriska modell för bild. Den
kommer att diskuteras i ett följande avsnitt.

Bilder är tecken och tecken används för att kommunicera med. Inom konstvetenskapen har
detta ofta inte varit viktigt, utan istället själva sändandet, eller närmast framställningen av
bilden har varit det viktigaste, vilket är i linje med den romantiska uttrycksestetiken. Det
som händer före bildens tillkomst har varit viktigare än det som händer efter det att bilden
framställts.

Enligt semiotiken placerar avsändarakten tecknet i tid och rum. Den tycks förutsätta en av-
siktlighet, ett beslut att sända, vilket är problematiskt, eftersom vi inte alltid vet andras avsikter.
Om vi vet sändarens avsikter så härrör den informationen sannolikt från ett annat meddelande
än själva bilden; ett meddelande som kräver en egen tolkning.

I den klassiska kommunikationsmodellen inom informationsteorin har tankeinnehållets för-
flyttning från sändare till mottagare betonats.

16 
Modellen (bild 2) är utformad som pilar så att

betraktaren ska tänka sig tecknets transport från vänster till höger, från sändare till mot-
tagare. I en ”lyckad” kommunikation har sändaren överfört sitt meddelande till mottagaren.
Att så är fallet antyder att kommunikation måste äga rum på sändarens villkor, vilket ofta
inte är fallet. Den tycks ha en inbyggd sändarorientering. Den klassiska kommunikations-
modellen från informationsteorin har också kritiserats för att den ”kod” man diskuterat,
som möjliggör överföring av innehåll, aldrig helt delas av sändare och mottagare, utan bara
delvis. Man har också ofta missat något när man talat om ett budskap som föregår själva
tecknet, eftersom innehållet finns i själva tecknet.

17
 Mediets eller tecknets karaktär lyfts inte

fram och meddelandet får ingen kropp, vilket gör att man inte kan analysera det specifika
tecknets sätt att förmedla ett innehåll.

Bild 2. “Schematic diagram of  a general communication system”. Ur: Weaver,W., “Recent Contributions
to the Mathematical Theory of  Communication”.
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I Pragskolans modell (bild 3) för bildkommunikation är mottagarens synpunkt central. Mo-
dellen är utvecklad av Roman Jakobson och Jan Mukarovsky. Pragskolan använder inte
kodbegreppet utan talar om ”norm”. Mottagaren är den viktiga personen i kommunikationen,
tvärt emot i den romantiska uttrycksestetiken. Mottagaren är ”den varseblivande” som inte blir
”påverkad” av information, utan som redan har en norm som informationen anpassas till och
anpassar. När det gäller bild, men även andra tecken, är det ofta, kanske oftast, refe-
renten (den verklighet som tecknet handlar om) som är det viktiga i meddelandet. Själva
tecknet och dess uttrycksplan är då inte tematiserat, utan är bara en instrumentell transportör
av innehållet. Man talar i så fall om en referentiell funktion.

Särskilt känd har Pragskolan blivit för sin utveckling av den estetiska funktionen, vilken
innebär att den konstnärliga effekten ligger i betoningen av själva tecknet, och särskilt dess
uttrycksplan. I poesi är den estetiska funktionen i arbete när man förflyttar intresset från
ordets innehåll till dess uttryck, t.ex. då man rimmar. När det gäller bild är det inte alltid viktigt
vad bilden handlar om (referenten), utan hur den är gjord. Att beakta tecknet som totalitet,
uttryck och innehåll, vad bilden handlar om, men också hur den är gjord, är att se det ur este-
tisk synvinkel.

När man betraktar en bild så blir den ett varseblivningsobjekt som inte är identiskt med det
konkreta objekt som är lika med t.ex. tavlan som materiellt ting. Bilden konkretiseras i enlighet
med den estetiska norm som råder i mottagarsituationen. Normen är en kanon av förebildliga
verk och regler som föreskriver hur bilder ska tolkas. Normen befinner sig ständigt, åtminstone
inom modernismen, i rörelse. Därför kan man säga att konstens viktigaste uppgift är att

Bild 3. “Schematisk framställning av Pragskolans modell (fyllda pilar står för direkt påverkan;
ofyllda pilar anger ett mer komplext utbytesförhållande)”. Ur: Sonesson, G., Bildbetydelser.
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betraktas och att avautomatisera stereotyp varseblivning. Verket har obestämdhetsställen som
konkretiseringen fyller ut, men ständigt på nytt sätt.

18
Den estetiska funktionen är verksam som

dominant i konstvärlden, men är verksam utan att vara dominant i ceremonier, riter, politiska
manifestationer, uppfostran, erotik, ätande etc. och även i andra typer av bilder, t.ex. inom
reklam. I dagens konst är t.ex. Marcel Duchamps konst kanon och förebildlig norm. Pragskolans
estetik innebär också att vad som är estetiskt bedöms av betraktaren och därför kan många fler
föremål än bara konstverk ha estetisk funktion. I själva verket vilket föremål som helst som
fångar betraktarens intresse.

Förutom referentiell och estetisk funktion kan ett tecken enligt Roman Jakobson också ha
emotiv eller konativ funktion.

19
Ett exempel på den emotiva funktionen i språk är ordet

”jag” eftersom dess utsägelse förutsätter en sändare som är den person som ordet avser.
Den konativa funktionen däremot förutsätter att det finns en mottagare som är närvarande
i kommunikationen. I bild kan man enligt Sonesson tala om en sådan konativ funktion i
bilder med perspektiv eftersom de förutsätter en plats varifrån bilden ses.

20
Den konativa

och emotiva funktionen tillsammans som betonar relationen mellan sändare och mottagare
kan kallas en interpersonell funktion.

21
Jakobson talar vidare om metalingvistisk (meta-

semiotisk) funktion och då avses t.ex. när man talar om ett ords betydelse. En bild som av-
bildar en annan bild eller sin egen tillblivelse kan vara metasemiotisk. Vidare talar Jakobson
om en fatisk funktion som avser att betona kontakten inom kanalen.

Centralt i Pragskolan är teorin om dominanten. Den innebär när det gäller ett meddelandes
funktioner att en av dess funktioner dominerar. När det gäller ett passfotografi är den re-
ferentiella funktionen dominant, medan det i ett konstverk förutsätts att den estetiska funk-
tionen dominerar, vilket visas i modernismens relativa ointresse för det avbildade. Den do-
minerande funktionen reglerar och deformerar de övriga funktionerna.

22

För att förstå bilder eller kulturen överhuvud taget visar Pragskolans teorier att vi inte bara
kan gå till det enskilda verket. Det är normen som ger estetisk betydelse till verket utöver
den ikoniska eller plastiska betydelsen. Normer kan vara estetiska eller andra preferenser vid
en viss tidpunkt oavsett när bilden är gjord. Moskva/Tartuskolan inom semiotiken har
utvecklat en kultursemiotik som påstår sig förklara mekanismen bakom begreppet kultur
(bild 4). Med kultur menas då en enhet som avgränsas av aktörerna inom kulturen. Man kan
syfta på den västerländska kulturen, en nationell kultur, konstvärlden, surrealism eller t.o.m.
en individ. Varje kultur ser sig som något särskilt, och definierar något som ligger utanför
denna kultur. Hardcoremusiker avgränsar sig från andra typer av rockmusik och i konsten
försöker man hålla amatörister eller hötorgskonstnärer utanför. Det som är innanför kallas i
Moskva/Tartuskolan för text och det som ligger utanför kallas icke-text. Sådana oppositioner
är historiskt givna varianter av inneslutande respektive uteslutande.
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I den historiska processen införlivar dock kulturen icke-text, som då förvandlas till text. Men
processen deformerar det som införlivas eftersom det måste avläsas med kulturens kod. I
konsten handlar modernismen om hur de i inledningsskedet utstötta konstnärerna blev text
genom att i konstens värld bli begripliga inom systemet. Text förvandlas också till icke-text;
1800-talets salongskonst förlorade under 1900-talet sin tidigare upphöjda ställning.

I kulturen finns centrum och periferi. När en text en tid befunnit sig i centrum så förstenas
den och behov uppkommer av att andra texter från periferin eller t.o.m. icke-text kommer in
i centrum. Moskva/Tartuskolan gör också en distinktion mellan sändarorienterade och mot-
tagarorienterade kulturer. Sändarorientering innebär i Sonessons tolkning av Moskva/
Tartuskolan att mottagaren försöker återvinna de delar av sändarens kod som inte överlappar
med den egna. I mottagarorientering har istället sändaren till uppgift att överlappa de delar
av mottagarens kod som inte stämmer med den egna. Diktaturer liksom konst och vetenskap
är ofta sändarorienterade. Underhållningskultur och kanske den västerländska kulturen över-
huvudtaget är mottagarorienterad.

Begreppen sändar- och mottagarorientering antyder en relation mellan kulturer, vilket kräver
en utvidgad kultursemiotisk modell än den ovan presenterade. Text och icke-text kan
kompletteras med extra-text. Relationen mellan text och extra-text är den mellan två kulturer
som står i ett dialogiskt förhållande till varann och extra-text är den kultur som betraktas av
den första kulturen. Icke-text karakteriseras av att inte ha någon relation alls till text och
extra-text. Det finns en parallell mellan relationen mellan kulturer och den mellan personer;
själv och andra. Peirce talar om kulturer som ”compact persons”.

23
 Text skulle då motsvara

subjektet, extra-text motsvarar icke-subjektet, som subjektet står i förhållande till. Icke-text
motsvaras av en icke-person, som subjektet inte har ett förhållande till. Icke-personen har en

Bild 4. “Kultursemiotikens modell över kulturen”. Ur: Sonesson, G., Bildbetydelser.
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parallell i språkets personliga pronomen ’han’, ’hon’, ’den’, ’det’; den eller det som det talas om
i dialogen mellan ’jag’ och ’du’. I livsvärlden, som präglas av intersubjektivitet, är relationen
mellan ’jag’ och ’du’ ömsesidig. Det jag ser av den andre kan ses också hos mig själv, men en-dast
av den andre.

24

Det moderna informationssamhället möjliggör en ökad spatial spridning av information. Det
innebär vidare att allt fler sinnesförnimmelser från livsvärlden kan medieras: i telefon och radio
ljud, i fotografiet bild, i television ljud tillsammans med rörlig bild och på sikt kommer även
taktilitet att kunna medieras globalt, eller snarare i vad den ryske semiotikern Jurij Lotman kallat
semiosfären, en sammanhängande värld av kommunikation som är ett system, precis som det
ekologiska systemets biosfär.

25

Parallellt med utvecklingen av olika sinnesförnimmelsers mediering pågår en utveckling från
envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Radio är genomsläpplig åt bara ett håll
och alltså envägskommunikation. Det som släpps igenom är tal. Telefoni däremot är genom-
släpplig åt båda hållen, vilket betyder att sändaren kan vara mottagare och tvärt om.

26
 I television

och på Internet kommer interaktiviteten successivt att öka.

I livsvärlden kan vi själva gripa in. Vi kan inte gripa in i en film eller en bild, den visas eller
utspelas istället framför våra ögon. Men i virtual reality kan vi som betraktare och deltagare
gripa in, precis som i livsvärlden. Det möjliggör alltså tvåvägskommunikation och interaktivitet.
Internet är genomsläpplig åt båda hållen med tal, skrift, bild, rörlig bild och snart kanske
också känsel. Med Internet kan olika kanaler kombineras i en synkron multimodalitet vilket
möjliggör en samtidig simulering av syn, hörsel, känsel, tid, rum, inklusive interaktivitet,
vilket ger en hittills oöverträffad närvaro i realtid och över stora avstånd. Det innebär att
media förmår släppa igenom alltfler av livsvärldens sinnesförnimmelser, alltmer subtila
egenskaper och finfördelade bilder. Sonesson har liknat envägskommunikationen vid ett
fönster, eftersom man ser bättre ut än in genom ett fönster. Tvåvägskommunikation har han
liknat vid en bro, som är lika lätt att passera från båda hållen.

27

Lotmans begrepp semiosfären påminner om Marshall Mc Luhans gamla föreställning om en
global by. En by, vilket innebär att alla har kontakt med varandra, men en global sådan. De
moderna medierna överbryggar tid och rum och möjliggör närhet trots avstånd. Skillnaden
mellan äldre och yngre informationssamhälle är räckvidden. Medierna bär på ett löfte om en
mer genomskinlig värld, en global by. Tvåvägskommunikation fanns redan i det gamla
informationssamhället i form av samtal, liksom möjligheten till visuell varseblivning och
kroppskontakt. Samtalet kunde då endast föras på höravstånd och bilden kunde bara visas
för den som fanns inom synhåll. Idag ställs dock krav på ett globalt samtal och en global
kultur.
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Enligt Sonesson kan man dela in bilder i tre kategorier: konstruktionsarter, funktionsarter
och cirkulationsarter. Konstruktionsarter anger det sätt som bildtecknet är uppbyggt. Här
skiljer man mellan målning, teckning, foto, film osv. Bara vissa delar av bildens uttryck och
innehåll är relevanta i en viss konstruktionsprincip. Funktionsarter anger de sociala effekter
eller funktioner en bild kan ha, t.ex. konst, reklam, underhållning och propaganda. Känner
vi till en bilds funktion kommer vi att förstå bilden på ett speciellt sätt utifrån vissa för-
väntningar. Med cirkulationsarter avses de kanaler där bilder når sina mottagare, t.ex. som
vykort, tavlor och television. Vissa kombinationer av de tre kategorierna är vanliga, t.ex.
målningar fungerar som konst och distribueras som tavlor i ett galleri eller ett museum.
Kategorierna är lämpliga att använda eftersom man ofta när det gäller bild ställer t.ex. konst
mot medier. Eftersom konst är en funktion medan man med medium ofta avser en cir-
kulationsart blir oppositionen haltande och kommer närmast att antyda att konst framställs
i ett unikt exemplar medan medium antyds vara ett massmedium. Därmed impliceras ett
snävt konstbegrepp.

Film är t.ex. en konstruktionsart som delar många egenskaper med bilden, särskilt den
fotografiska, men rörelsen tillkommer. Filmen är dock inte sammansatt av bilder annat än i
teknisk mening. Inte i semiotisk mening, eftersom de enstaka bilderna inte syns vid varse-
blivning av film. Det är istället tagningen som är grundelementet. Tagningar kombineras i
förhållande till tid och rum på många sätt. Filmens betydelsesystem är heterogent. Den lånar
många av sina betydelser från den filmade verkligheten. Berättelseschemat är en av de grund-
läggande koderna. Det enda som är specifikt i film är bildrörelserna. Reklam är en funktionsart
hos bilder. Syftet med reklamen är att mana till konsumtion och sprida positiva värderingar till
företag/institutioner. Produkten måste i bilden visas fram och positiva och mänskliga värden
(naturen, kvinnan, barndom, framgång, kärlek etc.) överföres från en annan bild, ofta indexikaliskt,
pga. närhet, till produkten. Bilder cirkulerar överallt. Reklambilder söker oftast upp betraktaren.
De finns där många människor samlas, på reklampelare och i medier. Reklam kan bl.a. därför
sägas vara mottagarorienterad. Konst finns i hemmen, men också på särskilda platser, gallerier
och museer, där den söks upp av intresserade människor. Konst kan bl.a. därför sägas vara
sändarorienterad.

Ting ingår i serier och kombineras efter regler, t.ex. ett bord förutsätter stolar, och en tallrik
förutsätter också kniv och gaffel.

28
Kläder kombineras i relation till kroppsdelar och lager i

relation till kroppen. Artisten Madonna gör därför en retorisk avvikelse när hon sätter korsetten
utanpå, istället för som förväntat innanför, de yttre kläderna.

I enlighet med konventioner kan ting bli till tecken. De kan stå för sig själva, eller för ett
annat föremål av samma kategori eller för hela den klass av föremål som svarar mot kategorin.
Detta kallas den sekundära ikoniciteten. Ett konstverk på en utställning betecknar inte bara
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piktoralt ett annat föremål, det betecknar också sig själv i en sekundär ikonicitet, i ett identitetstecken.
En konservburk i skyltfönstret betecknar alla burkar i affären av samma typ.

Inom konstvetenskap uppfattas ofta skulptur som bild. Man talar om skulptörer som
bildhuggare. Men semiotiskt sett är inte skulptur bild eftersom man inte kan ”se in” någon i
grunden annan varseblivningsföreteelse i en skulptur än det som föremålet (skulpturen)
förmedlar. I en bild är föremålet (duken, färgen) något helt annat än det som bilden föreställer.
En grekisk kourosfigur delar istället egenskaper med den människa som den föreställer. Den
har tre dimensioner och ett antal kroppsdelar etc. Om vi ska uppfatta den som tecken för en
människa måste vi paradoxalt nog uppfatta vilka mänskliga egenskaper som den inte har
(t.ex. färg, rörelse). Ju fler egenskaper som överensstämmer mellan en skulptur och en
människa ju svårare är det att se skulpturen som tecken för människa. Ibland är detta svårt, i t.ex.
John Andreas skulpturer och på Mme Tussauds vaxkabinett. Det är praktiskt taget omöjligt när
det gäller de konstruerade replikanterna i filmen Blade Runner  av Ridley Scott (1982) som t.o.m.
utrustats med minne. Man måste se in i replikantens öga med ett optiskt instrument för att
avgöra om det är en verklig människa eller en replikant, ett tecken för människa. Figurskulptur,
vaxfigurer och replikanter är enligt Sonesson sekundärt ikoniska och närmare bestämt
pseudoindentiteter.

Gester och annat kroppsspråk, avstånd mellan människor, teater, performance, arkitektur
och staden som betydelsesammanhang är andra exempel på företeelser som semiotiken
studerar. Den värld vi lever i är en semiotisk värld bestående av betydelser, bl.a. tecken. Den
varseblivna världen, livsvärlden, består inte bara av de materiella ting som naturvetenskapen
studerar. Samma ting som naturvetenskapen studerar på sitt sätt, kan semiotiken studera
som betydelse; som de ter sig för människan. Elden, som för kemin är en kemisk reaktion, är
för människan framför brasan något hemtrevligt och sällskapligt, eller om den är okontrollerad,
något hotande eller katastrofalt. I livsvärlden bygger varje kultur upp sin hierarki av betydelse
och ordning. Den betydelse ett föremål har kan inte mätas eller vägas, den kommer ur dess
placering i ett schema, ett sammanhang. Den naturliga världen är därför enligt semiotiken ett
betydelsesystem.
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3FOTOGRAFI OCH DE TRE TECKENTYPERNA

3.1   The Pencil of Nature

I fotografins inledningsskede ansåg man fotografiet vara det naturliga tecknet. Det hörde
ihop med det avbildade så intimt att man inte ansåg att det var ett tecken. Det fanns, tyckte
man, inte någon distans mellan bild och verklighet. William Henry Fox Talbot menade att
fotografin var ”the pencil of  nature” och många konstnärer och intellektuella (Charles
Baudelaire, Eugène Delacroix m.fl.) såg fotografi som en frammaning av motivet självt och
tack vare sin exakthet bara en själlös kopia av verkligheten.

1

Walter Benjamins Brechtcitat i Liten fotografihistoria uttrycker en liknande tanke, men på ett
annorlunda sätt. Han skriver ”Ett fotografi av Kruppverken eller A.E.G. ger praktiskt taget
ingen information alls om dessa institutioner. ... Det gäller alltså faktiskt att bygga upp något,
något som är konstgjort, en modell.”

2
Det som skulle konstrueras var fotomontaget. Vad

Berthold Brecht och Benjamin underförstår är att verbal kunskap är viktigast och att synens
eget sätt att skaffa sig kunskap är oviktig och i själva verket ingen kunskap alls. Talbot och
Benjamin (Brecht) ser båda den fotografiska bilden som något direkt framsprunget ur motivet.
Men medan den ene ser något positivt i detta ser den andre något negativt i samma fenomen.

Man skulle kunna säga att semiotikens syn på fotografi historiskt kan delas in i tre olika
reduktioner, sprungna ur Peirces´ tredelning av tecknen i ikon, konventionellt tecken och
index. Den första reduceringen är att se fotografi som ikonisk, men på ett naivt sätt. Den
andra är att se fotografi (och bild över huvud taget) som konventionellt tecken. Att se fotografi
som index är den tredje reduceringen. Uppsatsen Semiotics of  Photography. On Tracing the Index
av Göran Sonesson är en kritik av dessa tre förhållningssätt i fotosemiotiken.

3
Framför allt är

den dock en kritik av den senaste av de tre reduceringarna, tanken att se fotografi främst
som index. Följande framställning bygger i hög utsträckning på hans genomgång av  fotogra-
fiets semiotik i artikeln Semiotics of  Photography. On Tracing the Index, men också i någon mån
på boken Bildbetydelser.

Roland Barthes är den förste som 1961 mer omfattande behandlade fotografi på ett semiotiskt
sätt. 1964 genomförde han en berömd analys av en annons för spagettimärket Panzani.

4

Artiklarna introducerade de strukturalistiska lingvisterna Ferdinand de Saussures och Louis
Hjelmslevs tänkande på bildens område. Barthes använder en lingvistisk begreppsapparat
för att fastslå att fotografi är ”ett meddelande utan kod”.

5
Fotografi liknar enligt Barthes i
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högre utsträckning än andra typer av bilder det som det föreställer. Fotografiets denotation
är ”kvasi-tautologisk”, vilket betyder att dess uttrycksplan och innehållsplan ses som samma
sak.

6

Barthes kan sägas ansluta sig till den första gruppen, den som på ett naivt sätt hävdar att
bilden är avbildande, vilket är märkligt mot bakgrund av att Barthes också är strukturalist.
Han är den förste som använder en semiotisk begreppsapparat på bildens område och den
förste bildsemiotikern. Men det är inte i boken Det ljusa rummet som han är pionjär, utan i
Bildens retorik, artikeln om spagettireklamen Panzani. Fotografi är för honom i denna  artikel
närmare objektet än andra typer av bilder. Fotografi använder inte transformationsregler
eller diskontinuerliga tecken. En teckning däremot är koderad och har transformationsregler
som är historiskt skiftande. I teckningen måste ett urval ske ur objektets egenskaper vilket
ger bilden en stil eftersom olika egenskaper väljs ut under olika tider. I fotografi kan detta
inte ske i objektets inre detaljer, därför saknar fotografi stil. Medan teckning måste läras är
fotografi automatisk. Barthes ”konventionaliserar” alltså den handgjorda bilden, medan
fotografi ses som okoderad.  Han hävdar vidare att den fotografiska bilden inte innehåller
någon egen information, eller snarare att den innehåller för mycket information, att den är
polysemisk. Därför måste den ha en verbal förankring (ancrage) för att dess mening ska
kunna fixeras. Med förankring avses bildtexter, ljud, ideologier och tänkesätt som möjliggör
bildens tolkning. Fotografi ses hos Barthes inte som betydelsebärande och referenten tycks
kunna visa sig direkt i bilden, men utan att ge betydelse. Det är alltså åter en misstro mot
bildens möjlighet att skapa betydelse. Grundtanken är att mening är språklig, medan visuell
mening inte är väsentlig för förståelse av bilden. I strukturalistiska sammanhang är en sådan
panlingvisticism vanlig.

På fotografiets denotativa kvasi-tautologiska nivå kan referenten upplevas direkt. Men den
”naturlighet” som finns på detta plan upphävs på nästa nivå, som är konnotationen. Enligt
Barthes behöver fotografisk denotation inte en kod, medan däremot Barthes´ syn på
konnotationen (som i Sonessons perspektiv ses som en ideologisk implikation) bestäms av
sociala konventioner. Fotografiets ”naturlighet” används för att dölja ideologin (som är
innehållet i konnotationen) och därmed göra den mer verksam. Konnotationens uttryck och
innehåll är för Barthes inte specifika just för fotografier, utan snarast något som parasitiskt
utifrån klistras på. Konnotation har inte primärt med fotografiets egen semiotik att göra.

När Barthes genomför sin analys av Panzaniannonsen börjar han med den språkliga deno-
tationen, den text som förekommer i annonsen. Därpå följer dess konnotation, sedan bildens
konnotationer och sist bildens denotation. Man får, enligt Sonesson, intrycket att han börjar
med ”säkra” betydelser för att successivt gå in på de oklara betydelserna. Bildens denotation
kommer sist, som en rest som inte betyder just något, vilket kan tolkas som att han inte tror
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på bilden som betydelseskapare.

Men om uttryck och innehåll är kvasi-tautologiska blir fotografi till ett icke-tecken, eftersom
uttryck och innehåll i ett tecken måste vara separerade i olika kategorier. Enligt Hjelmslev är
det endast tecken som kan ha konnotation, därför måste Barthes resonemang om konno-
tationer falla om vi förutsätter att Hjelmslev har rätt. Som nämnts så bygger Barthes sin ar-
gumentation på Hjelmslevs strukturalism. Konnotationen är enligt Hjelmslev ett annat tecken
ovanpå det första tecknet, där det första tecknets uttryck och innehåll är konnotationens
uttrycksplan. I sin analys av Panzanireklamen ser Barthes ett antal tecken som konnotationer,
trots att många av dem, om vi följer Hjelmslev, bör ses som denotationer.

Barthes tycks mena att betydelse är språklig och att fotografi som sådan inte ger betydelse.
En kodering, som i språk och som för Saussure är godtycklig, behöver dock inte enligt
Sonesson vara godtycklig. När det gäller bild och fotografi finns speciella sätt att bygga upp
ordning som Barthes nonchalerar, åtminstone när det gäller fotografi. Transformationsregler
finns, enligt Sonesson, också i fotografi, men dessa är givna och delvis inbyggda i apparatens
konstruktion. De är globala, inte lokala som för teckningen/målningen och datorbilden. På
varje punkt i den kirografiska (handgjorda) bilden kan man i princip identifiera ett fattat
beslut med avseende på delar, egenskaper och perspektiv. För fotografiet fattas dessa beslut av
fotografen på en global nivå. Valet behöver enligt Sonesson inte stå mellan fotografiet som
omedelbar verklighet eller fotografiet som konventionellt och godtyckligt tecken.

Barthes nonchalerar i Bildens retorik vidare den plastiska nivån, som finns i såväl fotografi
som i alla andra bilder. Han ignorerar egentligen också den avbildande funktionen i bilden.
I själva verket är det den direkta referenten han diskuterar i sin analys, som om bilden vore
verklighet. Avbildat och referentiellt rum sammanfaller oproblematiskt.

3.2   Fotografi som konventionellt tecken

Det var Peirce som först talade om ikoniska tecken. Men under semiotikens strukturalistiska
period försökte man förneka ikoniciteten som teckentyp. Den andra tendensen i bildsemiotiken
är därför att försöka konventionalisera bildtecknet, att göra det så likt språk som möjligt. De
som hävdar bildens konventionalitet menar att man måste lära sig att se bilder precis som man
lär sig språket. Men forskning visar att så inte är fallet. Ett 19 månaders barn, som aldrig sett
en bild tidigare, kan se vad en bild föreställer. Det räcker med att känna till det avbildade objektet.

7

Mot ikoniciteten har man också fört fram regressionsargumentet och symmetriargumentet.
I Bildbetydelser försöker Sonesson som nämnts bemöta de två sistnämnda argumenten genom
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att införa en distinktion mellan likhet och identitet, två typer av ikoniska relationer som tar
sig uttryck i primär respektive sekundär ikonicitet. Likheten i den primära ikoniciteten, dvs.
framför allt bilden, uppkommer på grundval av en fundamental olikhet. Han menar att bara
föremål med låg status, t.ex. färg och papper, kan vara uttryck åt innehåll med hög status,
t.ex. levande personer och tredimensionella föremål. Innehållet projiceras på uttrycksplanet
av betraktarens föreställningar av livsvärlden och relationen mellan uttryck och innehåll är a-
symmetrisk. Utmärkande för likhetsrelationen är att upplevelsen av likhet kommer först och
sedan uppstår teckenfunktionen.

Bilden fungerar enligt Eco i Den frånvarande strukturen som ett språk. Den är godtycklig och
kan inte tolkas utan en kod. Eco hävdar att bilden är uppbyggd av ikoniska utsagor (t.ex. ’en
man i vit kostym’). Dessa ikoniska utsagor kan brytas ned i tecken (näsa, ögon, hand etc.)
och vidare i figurer som vinklar, ljus, kontraster, figur och grund etc.

8
 Uppdelningen av

bilden motsvarar den etablerade uppfattningen om hur språk är konstruerat, med dubbel
artikulation. En sats kan delas i ord som är betydelsebärande. Men om orden bryts ned ytter-
ligare, i bokstäver eller fonem, så är dessa inte längre betydelsebärande, utan endast betydelse-
skiljande. Relationen mellan uttryck och innehåll är godtycklig och relationen mellan tecknet
och verkligheten (referenten) är också godtycklig.

Språket är systematiskt i de betydelseskiljande delarna, bokstäver (grafem) och ljud (fonem).
Endast ett begränsat antal finns att variera. Också på betydelseplanet är språket systematiskt.
Eftersom olika språk delar upp verkligheten på olika sätt, så delar begreppen upp betydelserna
godtyckligt. Mot denna tanke för Sonesson, när det gäller bild, fram resemantiseringsbegrep-pet
som innebär att bildens minsta beståndsdelar har betydelse, när de ses i relation till hel-heten.
T.ex. ett streck i en bild kan avse en liten del av det avbildade.

En annan kritik mot ikoniciteten är att betona det sätt som den är beroende av den kultur
där den produceras och varseblivs. För att förstå bilden måste man förstå kulturen. Barthes
hade den uppfattningen om teckning, målning och om (sin syn på) konnotationen, men
däremot inte om fotografiets denotativa plan.

I boken Tankar om fotografi (1993) hävdar fototeoretikern Victor Burgin att fotografier egent-
ligen inte betyder något eftersom de inte hänvisar till verkligheten, utan istället till andra
fotografier. På det sättet utplånas ikoniciteten och fotografiet blir konventionellt. Han skriver:

Förståelsen av fotografier är ingen enkel sak. Fotografier är texter präglade av termer hämtade ur det som
vi kan kalla den ‘fotografiska diskursen’, men denna diskurs, som varje annan diskurs, ingår i diskurser
bortom sig själv; den ‘fotografiska texten’, som varje annan text, är platsen för en komplex ‘intertextualitet’, en
överlappande serie av tidigare texter, vilka ‘togs för givna’ vid någon specifik historisk och kulturell tidpunkt.

9
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Burgin trycker på intertextualitetens betydelse medan Allan Sekula också påtalar den ling-
vistiska förankringen. Han skriver att ”ett fotografi kommunicerar genom sin relation till
någon dold eller implicit text; det är denna text, eller detta system av dolda lingvistiska pro-
positioner, som för fotografiet in i läsbarhetens domäner.”

10
Han hävdar vidare att ”Fotografisk

‘läskunnighet’ är inlärd” och att ”En fotografisk diskurs är ett system inom vilket kulturen
tar fotografier i anspråk för diverse representationsuppdrag.”

11
Sekula tycks alltså hämta fotogra-

fiets betydelse från ett annat skriftligt meddelande i dess omgivning och nonchalerar foto-
grafiets egen betydelse, vilket kan betraktas som panlingvisticism.

Burgins och Sekulas filosofiska problem tycks vara att de inte har något livsvärldsbegrepp.
Språket ses som bestämmande för all betydelse, vilket betyder att språkets sätt att organisera
betydelse imperialistiskt sprids till livsvärlden och fotografiet. Därmed negligeras synens
och livsvärldens specifika sätt att organisera betydelse.

Livsvärldens sätt att ge betydelse är probalistisk; man avläser symptom. Ett symptom kan ge
en förväntad betydelse. Det betyder att det ena tolkas ur det andra och på grundval av er-
farenhet. Betydelse i livsvärlden ligger därför på samma plan. Ett symptom, som är ett ut-
tryck (t.ex. för en sjukdom), blir, när betydelsen tolkats, en del av själva sjukdomen. Detta
gäller också för bild med undantag av att uttryck och innehåll inte är identiska i egentlig
mening. Språket däremot är deterministiskt, har ett uttryck och ett innehåll som hänger ihop
på grund av en konvention och ett system, och ligger på olika plan. Innehållet uppkommer
ur en konventionell koppling till uttrycket, och tvärtom. I (post)strukturalismens syn på
betydelse blir språket modellen för hela verkligheten vilket betyder att den lingvisticeras.

Man ser inte fotografiet i relation till dess innehåll, utan bara i relation till andra bilder och
texter. Fotografierna förlorar sitt eget innehåll och blir metaforer och metonymier till andra
bilders och texters innehåll. Betydelsen försvinner och blir till något undanglidande, mystiskt
och ogripbart genom att fraktas runt i en språklabyrint. Ecos syn på bilden i Den frånvarande
strukturen och (post)strukturalismens syn på fotografi kan därför ses som en panlingvisticism.

En fotosemiotiker som speciellt arbetat med att visa att fotografi är konventionell är belgaren
René Lindekens.

12
För honom är uttrycks- och innehållsplanen inte tautologa. Också Lindekens

vill visa att fotografiet inte är direkt relaterat till verkligheten, och har dubbel artikulation
precis som språket, med såväl betydelseskiljande figurer som betydelsebärande tecken. Han
hävdar att fotografi som figurer har en grundläggande opposition mellan nyans och kontrast
och att när den ena förstärks minskar den andra och tvärtom. Med hög eller låg kontrast kan
enligt Lindekens vad som i verkligheten är flera olika föremål eller personer flyta samman i
en form. Kontrast och nyans är så att säga hinder att överföra objekt till bilder av objekt. En
av motsatserna är alltid lögnaktig om verkligheten. Den bästa återgivningen av kontur och
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detaljer erhålls inte samtidigt som korrekt kontrast erhålls. Lindekens idé kommer ursprung-
ligen från konsthistorikern E.H. Gombrich som i boken Konst och illusion jämför två olika ko-
pierade fotografier från Wivenhoe Park.

13
Men enligt Sonesson är inte den oppositionen ab-

solut annat än i ändpunkterna. Alla mellanlägen är blandningar av svart och vitt, till skillnad
från i språket där oppositionerna är varandra uteslutande, binära. T.ex. är ett fonem antingen
tonande, ’b’ eller tonlöst ’p’ och förutsätter varann i sin frånvaro. Detta gäller i språket också
på den betydelsebärande nivån.

Ett problem med tanken på konventionalitet när det gäller bild och följaktligen fotografi är
att den skulle kräva inlärning för att kunna betraktas. Med inlärning menar man då ofta
inlärning av begrepp. Men lärande kan också vara baserat på observation och erfarenhet och
behöver inte vara verbal. Vi lär oss i livsvärlden genom återkommande händelser och deras
förväntade ordning, eller tvärtom, av något som bryter den förväntade ordningen och tving-
ar oss att ackommodera till ett annat schema. Enligt Sonesson måste man skilja mellan den
stränga synen på vad ett konventionellt tecken är, t.ex. enligt Saussure och Hjelmslev (god-
tycklighet, dubbel artikulation m.m.) och de mer eller mindre sekundära konventionaliteterna
som kan finnas i fotografi; de transformationer som verkligheten måste genomgå för att bli
bild, t.ex. att förvandlas från tre- till tvådimensionalitet, ramning, storleksförminskning, en-
ögd och orörlig blick, borttagande av rörelse, färg och doft etc. Allt detta är urval ur den
varseblivna livsvärlden (som Barthes i Bildens retorik tycks nonchalera när det gäller fotografiet).
Dessa transformationer gör emellertid inte bild till konventionell i Saussures mening, eftersom
han med konventionalitet avser så mycket mer. Fotografi och bild kan därför inte primärt va-
ra konventionella teckentyper.

3.3   Fotografi som index

Den tredje tendensen i semiotiken är att se fotografiet som ett index, som ett spår eller ett
avtryck. Företrädare för ett sådant synsätt är t.ex. Susan Sontag, Rosalind Krauss, Henri
Vanlier och Philippe Dubois.

14
När man diskuterar index i samband med fotografi avses

kontiguitet (närhet) och närmare bestämt det sätt som referenten har haft direkt kontakt
med uttrycksplanet i tecknet. Kontakten föregår tecknet i tid, men lämnar spår efter referenten
som senare kan tolkas av betraktaren.

Att tala om fotografi som index är att se fotografi som en semiotiskt sett fundamentalt an-
nan typ av tecken än t.ex. teckning och måleri. Enligt Vanlier är fotografier snarast en verkan
av fysiska orsaker, och denna inverkan (fotografiet som tecken) är också fysisk. Vanlier strä-
var efter att försvara fotografiets naturlighet gentemot konventionalisterna. Men inte genom
att åberopa ikonicitet, utan istället indexikalitet. Han menar dock att det är fotonerna (det
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ljus som kastas från objekten), inte objekten själva, som lämnar spår på negativet. Han är
också medveten om de transformationer som verkligheten måste genomgå för att bli fotografi.
På så sätt ger fotografier mindre information än verkligheten ger. T.ex. så är tredimensionalitet,
rörelse, lukt och smak borttaget från ett fotografi.

Sonessons kritik av Vanlier tar sin utgångspunkt i de transformationer som Vanlier medger
finns, t.ex. att det inte är objekt utan fotoner som ger avtrycken. Sonesson menar att tecken-
relationen (den piktorala avbildningsrelationen) inte råder mellan samma enheter som in-
dexrelationen. Den förra gäller mellan bildytan och livsvärldstingen och den senare mellan
ytan och fotonerna. Vidare påpekar Sonesson att indexikaliska relationer inte endast gäller
fotonerna, utan också alla andra ting som var i närheten vid tagningstillfället, kamera, film,
objektiv, fotograf  etc. På samma sätt ger underlaget till ett spår olika utseende på spåren.
Ett spår av ett djur ser t.ex. olika ut i fuktig respektive blöt sand eller i gräs. Hur kan det
komma sig, frågar Sonesson, att just motivet väljes som index för händelsen? Ett fotogra-
fiskt avtryck är inte bara beroende av motivet eller fotonerna, utan också av de andra
indexikaliteterna (närhetsrelationerna). Det som kallas orsaker är oftast de mest bekanta
eller av någon anledning särskilt uppmärksammade orsakerna. Orsakerna till en händelse är
i själva verket oändliga.

Indexikalisterna ser orsak och verkan som en stimulus – responsrelation. Något följer på
orsaken och mer eller mindre automatiskt skapar verkan. Orsak är dock i själva verket för
människan ofta något som måste rekonstrueras utifrån dess verkan. Det är det som är in-
dexikalitet och den probalistiska symptommodellen för inhämtande av livsvärldskunskap. Vi
måste själva skapa indexrelationen, den uppkommer inte fysiskt som Vanlier hävdar. Värl-
den är full av samband, men bara vissa tolkas av människan. Vi kan, enligt Sonesson, inte
bara förklara motivets vikt i fotografiet med dess indexfunktion, att negativet är ett spår av
en verklighet, utan istället genom att erkänna att fotografiet inte endast är ett index, ett spår
av något, utan att det är ett bildtecken, grundat på upplevelsen av likhet. Om vi bara upp-
märksammar ett index ser vi inte likheten och missar därmed den piktorala ikoniciteten.

Även Dubois ser fotografi som index, som spår. Han är ortodox peirceian, men driver kraft-
fullt tesen att fotografi är index, medan Peirce istället hävdar att fotografi är index såväl som
ikon. Dubois menar vidare att det avgörande när det gäller index är att det föreligger ett
fysiskt, verkligt samband mellan uttryck och innehåll (referent) och dessutom singularitet
(ett unikt föremål), utpekande (av ett föremål) och bekräftelse (av verkligheten). Dubois
”existentialiserar” således fotografiet till en här- och nusituation som inte tycks ha någon
allmängiltig betydelse. När den sene Barthes i Det ljusa rummet jämför fotografi med Veronikas
svetteduk (som påstås var ett avtryck av Jesu´ ansikte) och när han skriver att ”Fotot är bok-
stavligen en utstrålning från referenten” så är det indexrelationen mellan objektet/fotonerna
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och filmens emulsion han poängterar.
15

Dubois menar att det gör också den sene Barthes till
indexikalist när det gäller fotografi. När den sene Barthes om fotografiet hävdar att ”detta fanns
en gång” är det ett retrospektivt perspektiv som beaktas.

16
Fotografiet är enligt Dubois som en

shifter. Som t.ex. ordet ’jag’, som hela tiden syftar på den som uttalar det, så syftar fotografiet på
det objekt det en gång avbildade.

Sonesson ifrågasätter den av Dubois påstådda singulariteten hos ett index. Ett index kan,
som ordet ‘jag’ i en sats, en pil eller ett pekfinger som pekar, skapas i den stund ordet uttalas
eller pekandet utförs, men index kan också var abduktiva. Då förutsätts de regelbundenheter
som finns i livsvärlden för att tecknet ska kunna tolkas, vilket reducerar direktheten. Vidare
är ofta index allmänna, t.ex. en kringla som hänger ovanför en brödbutik står indexikaliskt
för varje kringla eller bakverk som finns i butiken. Ett fotografi av ett djur i en uppslagsbok
(här sett som index) står inte för ett individuellt djur, utan avser att visa hur djurarten i
allmänhet ser ut. Det individuella djuret är i sammanhanget irrelevant. När det gäller utpekan-
det av objektet så menar Sonesson att fotografiet, inte som en pil eller ett finger pekar ut ett
objekt. Det har inte i sig spatiotemporala koordinater som pilen eller fingret, sedda som indi-
katorer, har. Det är, hävdar Sonesson, endast genom förmedlingen av den ikoniska nivån
som vi kan känna igen en person eller en plats i ett fotografi.

Inte heller kan vi enligt Sonesson säga att fotografiet, sett som index, bekräftar verkligheten,
t.ex. så är det i ett fotogram, som enligt Dubois är ett prototypiskt fotografi, ibland på grund
av tredimensionalitetens deformation omöjligt att identifiera ett objekt. Vidare kan fotografi
idag framställas i dator utan att vi ser skillnaden mellan ett äkta och ett falskt fotografi en-
dast genom att betrakta bilden. Hur ska vi då kunna hävda att den fotografiska bilden (sedd
som index) bekräftar verkligheten?

Susan Sontag menar i boken On Photography att fotografi är automatisk därför att föremålet
”virtually produces itself ” och därför inte är beroende av en konstnärs intentioner. Sontag
ser den fotografiska bilden som:

...not only an image (as a painting is an image), an interpretation of  the real; it is also a trace,
something directly stenciled off  the real, like a footprint or a deathmask. While a painting, even one that
meets photographic standards of  resemblance, is never more than the stating of  an interpretation, a photograph
is never less than the registration of an emanation (light waves reflected by objects) — a material vestige of
its subject in a way that no painting can be.

17

On Photography handlar om hur förnuft och språk försöker gripa om bild och värld, men utan att
få grepp om någotdera. Det tycks för Sontag inte vara möjligt att göra fotografiet levande
genom att projicera livsvärlden på den. Det visar spår som ideologiskt är svåra att tolka. Många
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olika tolkningar tycks kunna användas. Bilden ter sig snarast som ett obegripligt  fragment.
18

Det är indexrelationen som gör motivet ”existentiellt”, och därför innehåller fotografiet inte
något mer än den förflutna här- och nusituationen. Ingen vidare syftning tycks möjlig. Allt är
unikt och oklassificerbart.

19
 Sontag diskuterar hur språk och ideologi försöker kontrollera

fotografiet och tar upp vad som skulle kunna motsvara Barthes´ begrepp förankring. Hon
skriver t.ex. ”A photograph that brings news of  some unsuspected zone of  misery cannot
make a dent in public opinion unless there is an appropriate context of feeling and attitude.”

20

Om Koreakrigets bilder jämfört med Vietnamkrigets skriver hon ”The public did not see
such photographs because there was, ideologically, no space for them.”

21
 Hon tillägger ”the

contribution of  photography always follows the naming of  the event.” Det måste finnas
”relevant political consciousness”.

22

Men i samma stund påstår hon motsatsen. Hon skriver ”Photographs shock insofar as they
show something novel.” Hon berättar vidare om hur hon 1945 för första gången såg bilder
från förintelselägren och skriver ”Nothing I have seen — in photographs or in real life —  ever
cut me as sharply, deeply, instantaneously. Indeed, it seems plausible to me to divide my life into
two parts, before I saw those photographs (I was twelve) and after...” Hon tillägger ”An event
known through photographs certainly becomes more real than it would have been if one had
never seen the photographs — think of  the Vietnam War.”

23

Å ena sidan måste alltså fotografiet åtföljas av bildtext eller ideologi för att kunna förstås, å
andra sidan kan Sontag själv påverkas av fotografier så kraftigt att hennes liv delas upp i ett
före och efter upplevelsen av dem. Man frågar sig vilken betydelse ideologi och förankring
egentligen har i bildbetraktandet, om man så plötsligt kan drabbas av chockerande fotografier.
Det tycks som om förankring och ideologi inte spelar någon större roll trots allt. Bildens
oklassificerbarhet motverkar det ”platonska” projektet att kontrollera verkligheten med
begrepp.

24
 Om Sontag å ena sidan ser fotografiet som index så tycks det också vara beroende

av förankring. Livsvärlden förtunnas och blir på det sättet ett slagfält där ideologi kämpar
mot kaos och tvärtom.

Sontag menar att det är fotografiet som idag kontrollerar verkligheten och att fotografi har
gjort världen ”de-Platonized”.

25
 Hon menar att verkligheten har blivit undflyende och ogripbar

genom den allomfattande användningen av fotografiska bilder.
26

 Det kan dock enligt Sonesson
inte stämma att språk kontrollerar bild eller att bild kontrollerar verkligheten. När det gäller
bildens relation till verkligheten måste det omvända i första hand gälla. Verkligheten, som
redan är ordnad, ”kontrollerar” istället fotografiet. Livsvärlden projiceras på bilden och ger
den ”liv”.
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Det finns en primär och privilegierad instans, livsvärlden, som är lika med det vi kallar verk-
ligheten. I den verkar gestalter (som diskuteras av gestaltpsykologin) och scheman (som är
den ordning som överbryggar det separata). Där finns prototyper, mot vilka vi orienterar oss
eller förhåller oss. Ordningsskapande faktorer av det slaget gör verkligheten till redan ordnad,
oavsett språk och ideologi som i det sammanhanget är sekundära. Språk kontrollerar inte
bild annat än sekundärt och bild kontrollerar inte verkligheten annat än sekundärt.

3.4   Ikonicitet och indexikalitet i fotografi

En viktig fråga för bildsemiotiken gäller den status som index respektive ikonicitet har när
det gäller fotografiet. Semiotikern Jean-Marie Schaeffer avvisar, liksom Sonesson, såväl den
renodlade indexteorin, såsom den presenteras av Vanlier och Dubois, som tanken på foto-
grafiets konventionalitet.

27
Schaeffer hävdar vidare att fotografiet kan vara ett ikoniskt index

eller en indexikalisk ikon beroende på vilka aspekter som betonas i teckenprocessen. Sonesson
menar däremot att fotografi i första hand är ett ikoniskt tecken och sekundärt ett index
eftersom det är först efter det att vi har upptäckt likhet, som vi kan se fotografiet som ett
avtryck, som ett index.

Såväl Sonesson som Schaeffer omfattar tanken på att fotografisk bild är något mer än index.
Om man öppnar slutaren och exponerar under för lång tid så blir bilden kanske suddig om
kameran, människor eller föremål hunnit röra sig under exponeringen. Ikoniciteten deformeras
vid en sådan tagning, men däremot inte indexikaliteten. Om man håller upp ett fotopapper
mot solen får man vid framkallning ett index av solens ljus, men ingen bild. Ikonicitet är ett
annat fenomen än indexikalitet. Det är också därför fotogrammet inte kan vara ett prototypiskt
fotografi. Ofta är bilden, sedd ur ett ikoniskt perspektiv, inte tydlig i ett fotogram. Projektionen
på papperet visar inte föremålet, utan endast dess silhuett. Ikonicitet i ett fotogram framträder
bäst då det som projiceras är tvådimensionellt eller vid projektion av vissa prototypiska och
lätt igenkännbara vinklar av ett föremål. Ett fotogram är ett index och ibland en bild. För att
en bra bild ska uppstå krävs, vilket är märkligt sett utifrån Vanliers och Dubois´ perspektiv
eftersom de åberopar fotografiets direkthet, ofta ännu en mediering, en lins, som bättre kan
projicera bilden. Fotografiet är följaktligen såväl en indexikalisk som en ikonisk teckentyp.

Schaeffer menar vidare att ett fotografi bara kan förstås om vi uppfattar dess arche, det
faktum att det är framställt som ett fotografi. Mot det argumenterar Sonesson genom att
exemplifiera med att det finns bilder som ser ut som fotografier, men är framställda i dator
och därför syntetiska. På samma sätt kan falska avtryck av en häst ”tillverkas” av hästskor
som trycks ned i marken av en människa utan att teckenfunktionen med det upphör. Om en
bild är framställd i dator eller är ett fotografi spelar ingen roll för dess ikoniska betydelse.
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Bilden ses som ett fotografi så länge vi har anledning att förmoda att den är ett fotografi och då
kommer, som en följd av det, bilden att ses som om den avbildar något specifikt. Det behövs
följaktligen ingen definition för att skilja fotografi från annan bild. Fotografiets arche är således
dess konnotation och den kan uppkomma oavsett om bilden är ett fotografi eller inte.

Bara fotografier får oss att förvänta en unik plats i världen varifrån bilden är tagen. Men om
fotografiet för indexikalisterna främst handlar om den situation som varit, så kan man också
hävda att det också handlar om det som är, sett från betraktandesituationen. Medan såväl
spåret som fotografiet enligt Sonesson står för en försvunnen referent, så är spåret kvar på
den plats där referenten var, medan fotografiet kan förflyttas i tid och rum.

28
Spåret blir tol-

kat t.ex. som att ‘en häst har varit här’, som ett index (som också är en bild eftersom häst-
skoavtrycket är likt hästens sko). Fotografiet av en häst som ryckts lös ur sitt sammanhang
och förflyttats såväl spatialt som temporalt tolkas däremot först som en ‘häst’, därefter kan
det eventuellt placeras i tid och rum. Fotografiets plats i relation till referentens plats är
oftast inte relevant för fotografiets teckenfunktion. Fotografiet kan förflyttas till ett annat
tids- och rumssammanhang och i första hand ses som bild och därefter som index.

När det gäller fotografi behöver vi alltså inte i första hand uppmärksamma indexikaliteten
för att förstå dess mening, eftersom vi inte behöver känna till just den plats eller de speciella
omständigheter som var för handen vid tagningen. Bilden kan trots det rekonstrueras utifrån
våra generella föreställningar om hur tid och rum gestaltar sig i livsvärlden. Därför är index
inte det primära tecknet, utan istället sekundärt. Vi tolkar bilden utifrån vår uppfattning om
hur livsvärlden är konstruerad, och sedd kategorisk, inte specifik. Fotografiet tolkas utifrån
dess mening som ett ikoniskt tecken, inte endast utifrån dess orsak.

29

Vad gäller temporalitet så är tiden i ett fotografi frusen, men det är enligt Sonesson betraktaren
som tillför temporaliteten genom att se vad bilden föreställer och genom att temporalt försöka
fullborda de sekvenser bilden antas visa. Tiden före och efter bildens frusna tid blir en del av
bildens referentiella tid. På samma sätt är bilden en frusen spatial situation. Den fullbordas
genom att det som antas ligga utanför ramen, det som finns bakom de objekt bilden visar
samt de sinnesförnimmelser som saknas, läggs till bilden. Också detta är referenten. Men
bilden rekonstrueras inte alltid med den specifika referent såsom den förelåg i samband med
tagningen, utan med en tänkt kategorisk referent som är baserad på livsvärldsscheman. Det
är därför vi kan tolka en bild även om vi inte själva varit närvarande vid tagningen. Som
tecken fungerar fotografiet lika bra även om vi inte vet när eller var det är taget. Först
därefter kan vi, om vi varit närvarande vid tagningstillfället, placera bilden i ett specifikt
sammanhang. Men även sådana rekonstruktioner kan vara felaktiga, vilket är känt från
vittnespsykologin. Fotografiet är alltså inte i först hand relaterat till tagningen, utan till
upplevelsen av ikonicitet vid betraktningstillfället.
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Schaeffer skiljer inte, som Sonesson, mellan tid och rum som kategorier och som specifika här-
och nusituationer. Därför kommer också han att ibland att se den specifika indexikaliteten som
överordnad ikoniciteten som en del av fotografiets arche.

Sammanfattningsvis hävdar indexikalisterna att fotografiets väsen står att finna i den in-
dexikaliska relationen mellan objektet/fotonerna och filmen. Sonesson erkänner att den re-
lationen existerar i fotografiet, men eftersom den är beroende av ikoniciteten, så måste
ikoniciteten vara överordnad denna för fotografiet specifika indexikalitet. Därför är teckning,
målning, fotografi, film och video av samma semiotiska familj, ett ikoniskt eller snarare
piktoralt bildtecken. Fotografi är semiotiskt sett bild, en konstruktionsart bland andra bildtyper.

Fotografi är i första hand ikonisk och i andra hand index med konventionella drag. Den
fotografiska bilden är ett avtryck av motivet, alltså ett index, men alla andra bilder är också
avtryck, målningen av penseln, teckningen av pennan, det grafiska bladet av plåten, plåten av
stickeln etc. Målningar är också ofta avtryck av den akt eller process de ursprungligen var en
följd av. Detta gäller t.ex. för Jackson Pollocks och Yves Kleins konst, men också för bilder
med en piktoral teckenfunktion.

 30
Det speciella med fotografiet är endast att det är ett avtryck

av vad det föreställer.
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4BILDRETORIKENS DIMENSIONER

Retorik i antikens bemärkelse var en talekonst och ett sätt att indirekt uttrycka sig för att kunna
påverka fler och nå större effekt. Det var antikens sätt att övertyga andra om att man hade
rätt. Genom att ersätta ett ord med ett annat mindre förväntat och bättre valt kunde man
fånga en publiks uppmärksamhet. Man uttryckte sig med hjälp av retoriska figurer. Den klass-
iska retoriken, som idag förlorat mycket av sin betydelse, har dock återuppstått inom semio-
tikens ram.

Att uttrycka något med hjälp av de retoriska figurerna indirekt innebär att det finns ett direkt
sätt att uttrycka sig, ett vanligare eller ett mer förväntat sätt, normen. Retorik består i att
istället välja det mer uppseendeväckande sättet. När det gäller piktoral retorik är normen det
sätt som livsvärlden upplevs i givna sammanhang, t.ex. det sätt som en kniv och en gaffel
placeras vid en tallrik och hur den från början är tom, för att sedan fyllas med mat, för att
efter måltiden åter bli tom. Men man kan också tänka sig fler sätt för bilden att retoriskt av-
vika från den förväntade normen, och då utifrån hur själva bilden förväntas att se ut.

Inom semiotik har man främst diskuterat metafor, metonymi och synekdoke som de grund-
läggande figurerna. Roman Jakobson har kopplat metafor och metonymi till strukturalismen
och språket; metaforen som utbyten på den paradigmatiska axeln (likhet) och metonymin
(inkluderande synekdoken) såsom baserad på den syntagmatiska axeln (närhet och del/helhet)
där enheterna är sammansatta efter varann.

1
Vissa semiotiker anser dock att synekdoken är

den grundläggande figuren. Synekdoken innebär att en del står för en helhet, t.ex. att kronan
står för kungen därför att den är en del av denne. I en synekdoke kan helheten också stå för
delen. Groupe µ menar t.ex. att metaforen består av två sammanslagna synekdoker, en ge-
neraliserande och en partikulariserande.

Sonesson har presenterat en bildretorikmodell i fyra dimensioner.
2
Genom att det finns en

förväntad norm om hur saker ska se ut i livsvärlden eller hur bilder ska se ut kan man genom
att laborera med urvalet av element i en bild eller genom kombinationer av bilder uppnå
retoriska effekter och ny mening utöver det enskilda elementet — något som är mycket van-
ligt i t.ex. surrealism och reklam. Genom att placera oväntade föremål tillsammans kan man
skapa värdeöverföringssituationer där den ena (delen av) bilden överför värden till den andra.

Den första dimensionen gäller integration mellan olika element i en bild. Indexikaliska re-
lationer av typ närhet (kontiguitet) och del/helhet (faktoralitet) kan på en skala ha en successivt



54

ökande grad av brott mot förväntad integration. Utgångspunkten och nolläget är att såväl i
livsvärlden som i bilder av en viss typ kan en relation mellan vissa föremål eller en relation
mellan del och helhet vara förväntad och därför det normala. Oftast beror retoriken på att
det samtidigt fattas något som förväntas vara där och att det förekommer något som inte
förväntas vara där.

Frånvaron av ett förväntat föremål eller av en förväntad del av helheten (suppression) kan
innebära att en retorisk effekt uppkommer, t.ex. om en kropp avbildas utan huvud. Den re-
toriska effekten kan också uppkomma om ett föremål eller en del av ett föremål är närvarande
där så inte är förväntat (addition). T.ex. om två föremål som tillhör olika kategorier eller är av
olika ursprung placeras tillsammans. Ett brott mot förväntad integration är t.ex. en kontigui-
tet mellan två separata tecken i olika språksystem. I en målning (bild 5) av René Magritte, La
Trahision des images (1929), som avbildar en pipa, finns en text, Ceci n ést pas une pipe, som hävdar
att den avbildade pipan inte är det den föreställer. Ökande grad av brott mot förväntad integration
uppstår om två bilder ställs samman eller i än högre grad om
två objekt på ett oväntat sätt ställs samman i en och samma
bild. Genom en sådan sammanställning suggereras ofta en
likhetsrelation mellan objekten trots att de egentligen inte är
lika varandra. Formeln är ”närhet ger likhet”. Brottet mot
förväntad integration kan uppkomma därför att vi i livsvärlden
kan förstå olika situationer eller olika föremål i enlighet med
ett förväntat schema.

Närvaron av ett förväntat föremål, en del eller ett större helhetssammanhang, kan vidare va-
ra retorisk om den placeras i en oväntad position (displacement, permutation) eller i oväntade
proportioner  (augmentation/diminution). Närvaron av föremål, delar eller större sammanhang

tillsammans med frånvaron av andra föremål, delar eller sammanhang,
som är förväntade (substitution) ger också retorisk effekt. T.ex. när en
del, en egenskap eller en synvinkel som i livsvärlden tillhör ett visst
sammanhang placeras i ett annat. Ett sådant ökat brott mot förväntad
integration mellan de ingående elementen äger rum om man, som i en
bild föreställande Kapten Haddock i seriealbumet Krabban med guldklorna
(bild 6) av Hergé, placerar buteljer på platsen för ögonen. När Haddock,
som saknar ögon, får buteljer i de saknade ögonens ställe uppstår en
faktoralitet från del till helhet, vilket dels betyder att en likhet uppkommer
mellan buteljerna och ögonen. Men framför allt kommer den insatta
delen (buteljen) att säga något om den andra termen i faktoraliteten
(Haddock) — att han är berusad.
Bild 6. Hergé, Kapten Haddock

Bild 5.
 René Magritte. ”La trahison des images”.
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Det mest kraftfulla brottet mot den förväntade integrationen är när delarna av ett enskilt objekt
sammanfaller med delarna av ett annat objekt. Ett helt nytt objekt aldrig skådat i livsvärlden kan

uppkomma i en sådan retorik. De delar som saknas i objektet kommer
att ersättas av det andra objektets delar och vice versa. Ett exempel här är
t.ex. en  reklamaffisch (bild 7) för kaffe av Julian Key som visar en
kaffekanna som samtidigt föreställer en katt. Svansen på katten är
kaffepannans pip. Det är alltså delar av de båda enheterna som uppträder
i samma substans.

3

Den andra dimensionen gäller graden av identitet eller opposition mellan elementen i retoriken.
En större likhet än förväntat gäller t.ex. i vissa kubistiska collage där verkliga föremål är in-
placerade. Också mellan det avbildade berget Fujiyama och vågen i
Hokusais träsnitt Vågen (bild 8) finns en större likhet än förväntat
eftersom de har triangelformen gemensam. Retoriken ligger här på ett
plastiskt plan, som en plastisk isomorfi. Den retorik som uppstår mellan
elementen i de varianter som ovan diskuterats i integrationsdimensionen
ökar ofta likheten mellan elementen. Plastisk isomorfi är ett av moder-
nismens mest frekventa grepp och kan i ett konstverk på det plastiska
planet skapa en sammanhängande rytm där på det piktorala planet helt
olika föremål kan ha mer gemensamt än förväntat. En spänning mellan elementen innebär
däremot t.ex. att Magritte i Le Viol  (bild 9) ställt samman en del av en kvinnokropp inne i en
annan del av en kvinnokropp, en kvinnas ansikte. Delarna hör samman, men är i fel ordning.

Retoriken kan förstärks när konträra termer som är viktiga
i en viss kultur förenas. Spänningen ökar ytterligare när
konträra termer, som hänför sig till eller är antropologiska
universalia sammanställs,  t.ex man – kvinna, natur – kultur.
Kontradiktoriska termer (logiska oppositioner) kan bara
finnas mellan bild och språk, t.ex. i texten i Magrittes mål-
ning La trahison des images, ”Ceci n´est pas un pipe”, inte
mellan bild och bild. Om två objekt med motsatta egen-
skaper ställs samman kan de motsatta egenskaperna accen-
tueras, med likheterna som bakgrund. I den klassiska
retoriken kallas det för en oxymoron och är en samman-
ställning med opposition.

4

Den tredje dimensionen avser bildens fiktionsgrader. En variant av denna dimension gäller
element som är verkligare än bilden, t.ex. verkliga föremål placerade i kubistiska collages. Om en

Bild 7.
Julian Key. Kattkaffepanna

Bild 9. René Magritte. ”Le Viol”.

Bild 8. Hokusai. ”The Great Wave”.
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bild innehåller två bilder i olika fiktionsgrader, kommer en spänning
att uppstå mellan t.ex. det som visas, duvorna, och det som
suggereras, vodkaflaskan, (bild 10). I dimensionen innebär ökad
retorik en ökad spänning mellan fiktionsgraderna. En bild av ett
föremål kan ha gestalt som ett annat föremål eller vara deformerat till
ett annat föremål. Ett bildelement kan också omtolkas av
bildkontexten. Ett fiktivt bildföremål kan ha konturer av andra
föremål. I en bild kan också två helt olika ting sammanfalla.

En annan aspekt av retoriken när det gäller fiktionsgrader i den tredje dimensionen gäller
bildavbildningen, det fall där bilden avbildar andra bilder. En bild av en okänd bild är en ge-
nerisk bildavbildning, t.ex. bildavbildningarna i Livias hus i Rom. Däremot bilder som innehål-
ler igenkännbara andra bilder är specifika bildavbildningar, vad vi också kallar parafraser. Den

avbildade bilden kan identifieras även utanför bildavbildningen.
Den kan referera till en klass av bilder eller motiv, t.ex. Manets
Olympia, som suggererar verk av t.ex. Goya och Tizian. En bild
kan också vara i en ”lånad” stil, t.ex. analytisk kubism i Richard
Hamiltons Las Meninas eller en ”lånad” situation, som i Cindy
Shermans Untitled Film Stills. Bildavbildningen kan också innehålla
ett specifikt igenkännbart annat verk, t.ex. Picassos och Hamiltons
variationer på Velázquez´ Las Meninas (bild 11). Den kan också
innehålla idiotyper (personliga stereotyper). I ett sådant fall kan
bilden innehålla t.ex. penseldrag som är typiska för en annan kons-

tnär. Bildavbildningar kan vidare vara approprieringar från en annan konstnärs œuvre, t.ex. Sherrie
Levines reproduktioner av andra konstnärers verk, presenterade som hennes egna.

Den fjärde dimensionen gäller retorik mellan konstruktions-, funktions- och cirkulationsarter.
Sonesson har diskuterat modernismen i form av två sinsemellan skilda processer som man
skulle kunna kalla centripetala respektive centrifugala. Den centripetala processen är inåt-
gående och strävar efter renhet genom att skala bort så mycket som möjligt från konsten för
att nå dess minsta gemensamma nämnare, de essentiella egenskaperna i konstverket som
ting. Påverkan utifrån är inte önskvärd i en sådan process som strävar efter att reducera konst
till ”konst”.

5
En sådan rörelse är centripetal.

Den centrifugala processen däremot strävar efter att inkorporera nya områden och successivt
utvidga sig till områden den först inte omfattade. Den processen skulle kunna sägas omfatta
bildens konstruktions-, funktions- och cirkulationsart, som enligt Sonesson är tre olika kate-
gorier ur vilka man kan studera bilder.

6
Med konstruktionsart menar Sonesson det sätt som

Bild 11. Pablo Picasso, ”Las Meninas”.

Bild 10. ”Absolut Venice”.
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bildtecknet är uppbyggt. Med funktionsart menas socialt avsedda effekter eller funktioner som
bilder förväntas ha, t.ex. reklam, underhållning eller konst. I olika cirkulationsarter kan bilderna
färdas till sina mottagare. Relationerna mellan centripetal och centrifugal rörelse, sett i relation till
konstruktions-, funktions- och cirkulationsarter och vidare i relation till retorikbegreppet, leder
till förväntningar av olika slag som infrias eller inte infrias.

Det visar sig som nämnts när det gäller Sonessons bildkategorityper att vissa konstruktions-,
funktions- och cirkulationsarter ofta följs åt, t.ex. så är målningar (en konstruktionsart) ofta
konst (en funktion) och tavlor på ett galleri (en cirkulationsart). En målning, ett konstverk
och en tavla är ju samma sak kan man kanske tro. Semiotiskt sett är det dock tre olika aspek-
ter av ett föremål.

Vanligtvis förknippar vi konstbegreppet med en viss typ av bilder, framför allt målning och
teckning, men kanske också objekt och installationer. Oftast är det en tavla man i första hand
tänker på. Konst görs hantverksmässigt och distribueras i ett eller ett fåtal exemplar. Den
hantverksmässiga synen på konst visar sig t.ex. i många konstnärers preferens för ålderdom-
liga tekniker. Konstgrafiker fortsätter med att använda etsning och kopparstick trots otids-
enligheten i framställningsprocessen. Konstnärligt inriktade fotografer kommer t.ex. troligen
att hålla fast vid den optisk/kemiska processen trots att den fotografiska konstruktionsarten
strax blir helt digital i övriga sammanhang. Man brukar säga att konst är nyskapande, men
om man ser till nyskapandet när det gäller konstruktions-, funktions- och cirkulationsarter
finns skäl att tvivla på att så är fallet.

Konstnären håller ofta fast vid hävdvunna framställningssätt och konstverkets cirkulations-
kanaler är främst galleriet och museet. Nya medier utnyttjas inte så ofta. Föreställningen om
det handgjorda unika konstverket, idén om det intresselösa betraktandet och  sändarorientering
är orsaker till den traditionella bildkonstens inkompatibilitet med det samtida informations-
samhället. Konstälskaren förväntar sig på ett museum ett konstverk i form av en tavla som är
kirografisk, målad för hand. Det är det prototypiska sättet som konst idag skapas, fungerar
och distribueras. Förväntningen kan sägas vara centripetal eftersom konst nöjer sig med att
befinna sig i konstvärlden, sedd som en avgränsad särskild värld där populärkultur ses som
icke-text i Moskva/Tartuskolans mening.

Om konstruktionsarten behandlas centrifugalt kommer olika typer av bilder, eller tecken
överhuvudtaget att kunna integreras i ett verk eller i en viss typ av konst. Även olika stilar
och genrer kommer att kunna förekomma i verket. Ett centripetalt verk däremot kommer
att sträva efter en renodlad stil och kommer att låta endast ett framställningssätt och endast
ett material vara allenarådande. Typexemplet är det ideala mediespecifika konstverket av
modernistisk typ lanserat av Clement Greenberg.

7
Om funktionen behandlas centrifugalt
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kommer ett konstverk att ha två eller flera funktioner. Det innebär att om flera funktioner
integreras i ett verk kommer en retorik att uppstå, eftersom betraktarens förväntan om att
ett verk ska fungera på ett visst sätt inte infrias. Denne tvingas att avläsa bilden på ett annat
sätt. Centripetal funktion innebär däremot att verket befinner sig i konstvärlden och att det
får sitt värde därur. Cirkulationens retorik kan sägas ligga i att en förväntan om att möta ett
verk i en viss kontext inte infrias. Istället möter man verket i en annan kontext, utanför
konstvärlden. Om cirkulationen behandlas centrifugalt (bild 12, 13) kommer bilderna att
söka sig nya kanaler och multipliceras på nya sätt och därmed spridas i större upplagor.
Centripetal cirkulation avser att verken inte multipliceras, utan distribueras ett och ett som
tavlor el. dyl. till museer, konsthallar eller hem.

Ett längre citat från Lotmans Universe of  the Mind. A Semiotic Theory of  Culture (1990) kan
belysa en viktig skillnad mellan centrifugalitet och centripetalitet i konst:

However, while the poetic text presupposes a necessary ordering of  the lower levels (according to which
what is not ordered, or optionally ordered, in the system of  the given language is raised to the rank of
obligatory and relevant ordering, and the lexico-semantic level acquires supra-linguistic ordering as a result
of  the primary organization), in the rethorical text the reverse applies: the lexico-semantic and syntactic
levels must be ordered, while the rhythmic and phonetic ordering is something optional and derivative. Our
point is that the effect is the same: in both instances what, in natural language, is a chain of  independant
signs is transformed into a semantic whole with its semantic content ‘washed over‘ the entire space, i.e. there
is a tendency for the text to be transformed into a single sign which bears the meaning.

8

Lotman ställer alltså den estetiska funktionen mot de retoriska greppen. Det Lotman kallar
”poetic text” organiserar språkets lägre nivåer, dvs. uttrycksplanet och det som i det instrumen-
tella språket fungerar som substans. Lotmans retorik organiserar däremot de högre lexikala
betydelsenivåerna och de syntaktiska nivåerna. Men Lotman hävdar samtidigt att effekten är
densamma; texten påverkas av dessa båda grepp på så sätt att ett enda tecken uppstår. Både
den estetiska funktionen och retoriken sköljer över hela texten. Det är riktningen på de
respektive greppen som enligt Lotman gör att de kan separeras. Medan retoriken är uppåt-
gående i tecknet så är den estetiska funktionen nedåtgående.

Bild 12, 13. Casmo Info, Vindskylt (på trottoaren) och Bildväxlare (i hörnfönstret).
Från projektet Ute/Inne, Vasaparken, Stockholm 1994.
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Om vi överför detta till bild så finner vi att det Lotman kallar den estetiska funktionen aktiverar
den plastiska nivån och bilden som ting, medan Lotmans retorik arbetar med den piktorala
betydelsen i vidare retoriska betydelseförskjutningar. Det betyder att den estetiska funktionen
motsvarar den centripetala riktningen, medan det Lotman kallar retorik motsvarar den centrifugala
riktningen i Sonessons fjärde retorikdimension. Med Sonessons tre bildkategorityper kan retoriken
sålunda utvidgas till att omfatta såväl konstruktions-, som funktions- och cirkulationsart. Ur
detta följer Sonessons fjärde retorikdimension.

Noter

    1. Jakobson. R., ”Två kapitel om språket ” i Jakobson, R., Poetik och lingvistik. Litteratur-vetenskapliga
bidrag valda av Kurt Aspelin, Stockholm: PAN Norstedts, Kontrakurs, 1974, s. 131ff.

    2. Sonesson, G., ”De la retórica de la perceptión a la retórica de la cultura/Från varseblivningens
till kulturens retorik” i Heterogénesis, nr. 15, april/abril 1996, s. 1ff. Se också Sonesson, G., ”Appro-
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    8.  Lotman, Y., ”Rhetoric as a Mechanism for Meaning-generation” i Lotman, Y., Universe of  the

Mind. A Semiotic Theory of  Culture, London och New York: I.B. Tauris, 1990, s. 48.
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CHRISTER STRÖMHOLMS FOTOGRAFI –
ISOLERING OCH DÖLJANDE

5.1   Fotografi och indexikalitet

Jag har tidigare diskuterat fotografi som främst ett ikoniskt tecken, men också med indexi-
kaliska relationer. I fotografi finns ett antal indexikaliska relationer, liksom i all bild, och
oberoende av dess ikonicitet. Enligt Sonesson kan en indexikalisk relation upprättas mellan
innehåll och referent i en bild. En sådan relation kan uppstå mellan bildens innehåll och den
”verklighet” den antas referera till. Exempel på detta fenomen kan t.ex. vara en avbildad
persons blickriktning som går till någon eller något utanför bildens kant. Det kan också vara
en spegel som visar vad som finns utanför bilden eller en beskuren bild av en människa, där
en kroppsdel saknas på grund av beskärning. Dessa exempel förutsätter att det utanför det
avbildade rummet finns ett tänkt referentiellt rum.

1
Det är våra erfarenheter och förväntningar

på hur livsvärlden är ordnad som gör att vi drar slutsatser om vad som kan finnas i det
referentiella rummet. Föreställningar om det referentiella rummet projiceras på det avbildade
rummet och levandegör bilden. En sådan indexikalitet kan förklaras av den perceptions-
psykologiska konstruktivismen som hävdar att seendet ordnas av en hypotes som på grundval
av vidare information antingen bekräftas eller revideras.

2

En annan indexikalisk relation är den mellan uttrycksplanet (avbildningsrummet) i bilden
och en tänkt fortsättning av bildens uttrycksplan i ramrummet, det rum eller den yta som
omger bilden, t.ex. ett fotoalbum eller ett bokuppslag. Det kan vara en av bildens kant av-
skuren linje som tänkes fortsätta där denna slutar eller en till ett cirkelsegment avskuren
cirkelform, helt enkelt en detalj som kan tänkas som en del i en större helhet. Linjen eller
den cirkulära formen kan ändå upplevas hel, men då utanför bilden och in absentia. Bilder
med den här typen av relationer till ramrummet vidgar den synliga formen utanför ramen
och betraktaren kan tänka sig hur den fortsätter utanför bildens ram, utanför avbildnings-
rummet. Fenomenet förklarar varför man vid hängning av abstrakt konst inte kan placera
verken alltför nära varandra. Relationerna inom uttrycksplanet och mellan uttrycksplan och
ramrum sker på plastisk nivå och kan bäst förklaras vetenskapligt av gestaltpsykologins grund-
läggande principer: enkelhetsprincipen och de olika grupperingsprinciperna.

3

Ytterligare en indexikalisk relation, som dock är specifik för fotografi, är den som uppstår
mellan uttrycksplan (först och främst negativet) och referent vid exponeringstillfället. Relationen
kan ses som en närhetsrelation, närmast ett avtryck av ljus. Det är denna indexikalitet som av

5
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vissa semiotiker anses vara den centrala semiotiska  relationen i fotografi (se Kap. 3.3 ).
4
Men

indexikaliteten mellan uttrycksplan (negativets emulsion) och referent är endast en av flera
indexikaliteter: även kameran, linsen och fotografen var ursprungligen nära negativet. Det
finns flera olika orsaker till händelser och någon av dem måste ofta väljas ut. Det som väljs
måste vara relevant. Skälet till att relationen mellan referent och negativ är central i fotografi
är enligt Sonesson likheten, den piktorala effekten.

5
Den semiotiska grunden för förståelsen

av fotografi är följaktligen inte indexikalitet, utan piktoralitet. Det är upplevelsen av likhet
som ger förståelsen av en bild. Den indexikaliska relationen mellan uttrycksplan och referent
är, precis som andra indexikaliska relationer i fotografi, sekundär i relation till den grund-
läggande upplevelsen av piktoralitet. Att så är fallet medför att skillnaden mellan fotografi
och andra konstruktionsarter som teckning och målning minskar betydligt.

Relationen mellan direkt  betydelse (innehållet eller det avbildade rummet) och indirekt be-
tydelse (det referentiella rummet eller bilden sedd som ”verklighet”) är den mellan del och
helhet. Det avbildade rummet i en bild kan aldrig visa referenten i dess helhet. I bildbe-
traktandet fullbordas en bild oftast genom att placeras i ett livsvärldssammanhang där den
tjänstgör som tecken för en verklig värld. Objektet blir den “fantasi“ man ser när man
betraktar ett annat objekt, bilden. Indexikaliteter hänvisar till referenten, till ”orsaker” till att
föremålen ser ut som de gör. Bildens tids- och rumsutsnitt utvidgas till att kunna omfatta
även tänkta omkringliggande rum och föregående och efterkommande tidsekvenser. Ett
sådant genomskinligt betraktande är vanligt hos oskolade betraktare samt hos barn. Bilden
ses då som referentiell och betraktaren ”ser igenom” alla andra plan utom det referentiella
planet. Det avbildade upplevs som oberoende av det som avbildar.

6
I många typer av foto-

grafier, t.ex. passfotografier, är det det referentiella rummet som avses, den verkliga personens
utseende.

I bilder kan dock indexikaliska relationer minska i betydelse genom vissa operationer. En
sådan operation kan vara att i bilden rikta uppmärksamheten mot endast det avbildade rummet.
Bilden blir på det sättet snarast att betrakta som en särskilt viktig del av ett händelseförlopp
eller ett vidare rum. Uppmärksamheten riktas mot det som direkt kan ses i bilden. Den di-
rekta betydelsen blir tematiserad och går i ett sådant fall före den indirekta betydelsen och är
således bara momentant att betrakta som genomskinlig i relation till referenten.

En annan operation är att bildens relation till både den direkta piktoraliteten och den indirekta
indexikaliteten tonas ned beroende på att de avbildade föremålen upplevs som deformerade
eller på andra sätt som isolerade från livsvärlden. Om så är fallet försvåras möjligheten att på
bilden projicera en livsvärldsbetydelse. Objektens bestämmelser och våra retentioner och
protentioner i förhållande till dem tillbakabildas.
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Både direkta och indirekta betydelser kan tillbakabildas om bilden ses med ett renodlat
estetiskt betraktelsesätt,  eftersom vi då lägger uppmärksamheten på själva tecknet, främst
dess uttrycksplan. Om vi vet att ett fotografi är att betrakta som konst eller om vi upplever
det som konstnärligt så kommer vi att förvänta oss att det avbildade och det referentiella
rummet är av mindre vikt och vi kommer då istället att söka betydelser framför allt på en
plastisk nivå. Bildens uttrycksplan får då särskilt värde och dess plastiska egenskaper blir det
viktigaste underlaget för upplevelsen och tolkningen. Om isolering eller deformering går så
långt att objektet i bilden blir ett helt eget objekt, utan relation till livsvärlden, så upphör
indexikaliteten och till och med den piktorala relationen helt.

Ibland kan indexikalitetens minskade betydelse leda till att ett avbildat objekts egna närvaro
blir mer påtaglig, men också till att objektet lättare kan tillföras nya betydelser genom im-
plikationer och metaforer i vidare mening.

7
Genom att det uppenbara och påtagliga innehållet

blir oklart eller döljs kan bilden bli disponibel för ett annat dolt innehåll vars tolkning får
sökas i ett vidare sammanhang eller på en annan nivå. Tolkningen med hjälp av livsvärlds-
scheman tenderar också att överges därför att en annan tolkning blir mer relevant. Till det
piktorala innehållet kan kopplas ytterligare innehåll från en annan del av livsvärlden eller
från en annan värld än livsvärlden. Tolkningen kan i så fall bli friare och rymligare, om man
förutsätter att livsvärldens scheman förhindrar andra djupare eller mer väsentliga erfarenheter,
eller erfarenheter av en annan art. Men det innebär också att betraktarens aktivitet måste öka
för att kunna förstå bilden eftersom ytterligare semiotiska steg måste tas.

5.2   Isolering i Christer Strömholms fotografi

I Christer Strömholms fotografi har ofta flödet av indexikaliteter bromsats. Relationen mellan
vad som finns i det avbildade rummet och i det referentiella rummet är i många fall oklar
genom att det avbildade föremålet alltför snävt har skurits ut ur sitt livsvärldssammanhang.
Det är ofta endast ett enstaka föremål som avbildas i hans fotografi. Passagen till livsvärlden
kan också försvåras av att fotografiet endast visar en del av föremålet. Den indexikaliska re-
lationen mellan bildens uttrycksplan och ramrummet motverkas i Strömholms fotografi ofta
genom att ljusare former koncentreras mot mitten och att mörka former omger de ljusa. En
bildkomposition som präglas av inneslutet och inneslutande begränsar ”läckaget” till
ramrummet och betraktarens blick koncentreras till fotografiets centrum.

En beskärning ger i ett typiskt fotografi ofta en föreställning om dess fortsättning utanför
bilden. Kanske för att undvika den abrupta beskärning som ett fotografi med enbart kant
och utan fysisk ram skapar, placerar Strömholm ofta en sekundär inre ram i bildytan för att
skapa en mer komplett egen värld. Meyer Shapiro har skrivit om ramens funktion: ”...the
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framed picture appears to be more formally presented and complete and to exist in a world
of  its own.”

8
Det är sannolikt att det är detta Strömholms grepp — isolering — som Carl-

Johan Malmberg avser när han i Divan, nr. 1/1996 skriver att ”den mest påfallande egenskapen
hos den [Strömholms blick, min anm.] nog är dess koncentration, dess förmåga att välja ut och
fixera ett enstaka objekt.”

9

Den isolering som genomförs i Strömholms fotografi sker, sett utifrån bildframställningens
perspektiv, i flera steg. Först utförs en elementär isolering från livsvärlden genom previsuali-
sering. Fotografen föreställer sig före tagningen hur bilden kan tänkas se ut. I tidskriften
Picture Show, nr. 1 berättar Per-Erik Åström om den fotografiska metodik som Strömholm
lärde ut på Kursverksamhetens fotoskola. Åström refererar några av de teser som Strömholm
förde fram, bl.a. följande:

Bild skapas i huvudet på fotografen — aldrig i kameran.
Redan i tagningsögonblicket ska du se den färdiga bilden.
Tekniken måste alltid underordna sig fotografens intentioner.
Fatta snabba beslut.

10

Det föredrag på Konstakademin i Stockholm som Christer Strömholm höll i maj 1983
föreligger i form av ”stolpar” i boken Christer Strömholm från 1986.

11 
Där redogör han bl.a.

för sin syn på fotografens förhållningssätt. Strömholm påpekar att kamera och förstorings-
apparat är arbetsverktyg, medel och inte mål. Bilden skapas i huvudet på fotografen och tek-
niken översätter exponeringsögonblicket till bild. Strömholm omfattar således tanken på
previsualisering och polemiserar mot synen på fotografi som en verksamhet som utförs av
en apparat.

12
I Divan, nr. 1/1996 säger Strömholm i en intervju ”Ögat är det som ser men

tanken måste alltid komma före bilden. Och det är delar av sekunder allt det där skall stämma
på. Och med den utgångspunkten att göra konst så faller handlingen tillbaka på den som gör
bilden.”

13

Under 1988 hade Aktuell fotografi en artikelserie med rubriken Christer Strömholms fotoskola. I
del tre av artikelserien berättar Strömholm under rubriken Så tar du barnbilder! om sin metod
vid fotografering av barn. Han liknar situationen med den mellan jägare och villebråd. Det
gäller att kameran är förberedd, inställd på tid och bländare som passar det befintliga ljuset
och med avståndet inställt på två meter. Man ska inte ha kameran framme på magen och i
fodralet. Inte heller ska man ställa in den i barnets åsyn. Vidare ska man vara vaksam och i
förväg bestämma sig för hur bilden ska se ut, gå närmare och trycka av. Det är viktigt att
kunna uppskatta avstånd och lära sig vilket bildfält 35- respektive 50 mm optiken ger, så att
man kan trycka av utan att se i sökaren. Strömholm skriver ”Du måste hela tiden vara
vaksam och skärpt när du är ute på ‘ett sök’. Aldrig ställa in kameran i barnets åsyn, utan



65

observera, bestämma dig för hur bilden ska se ut, närma dig barnet, och trycka av.”
14

Han
tillägger att ”Det är viktigt att du själv tar ställning till dina bilder, hur de ska se ut redan
innan du har kameran i din hand, och förstår att vad som är med på negativet ÄR bilden.
(Alltså inga delförstoringar!)”

15
Det gäller följaktligen att förbereda sig praktiskt för tagningen,

samt att previsualisera bilden i medvetandet.

Samtidigt som man förstår att Strömholms ideal är previsualisering kan framställningen ifråga-
sättas mot bakgrund av att Strömholm, i artikelserien Christer Strömholms fotoskola, framträder
som f.d. rektor för Kursverksamhetens fotoskola och talar om hur bilder bör fotograferas.
De fotografier han diskuterar är emellertid tagna av fotografen Strömholm, vilken kan ses
som Christer Strömholm i en annan roll. Han talar i artikelserien således om sina fotografier
som åskådningsmaterial i ett didaktiskt sammanhang och något klart samband mellan de
båda rollerna behöver inte föreligga. Bachtin har dessutom påpekat det vanskliga i att sätta
alltför stor tillit till när en författare talar om sitt verk. Denne kan ha ändrat uppfattningar
och världsbild, glömt bort vissa saker osv. Hjälten, precis som författaren, fortsätter efter
verket att leva sitt eget liv.

16

Kanske bör man se Strömholms krav på previsualisering mot bakgrund av att Edward Weston,
en av de dominerande modernistiska fotograferna, poängterar att metoden är avgörande för
konstnärlig fotografi. Weston skriver:

...if  the recordingprocess is instantaneous and the nature of  the image such that it cannot survive
corrective handwork, then it is clear that the artist must be able to visualize his final result in advance. His
finished print must be created in full before he makes his exposure, and the controlling powers enumerated
above must be used, not as correctives, but as predetermined means of  carrying out that original visualization.

17

Det finns skäl anta att Strömholm anser förhållningssättet eftersträvansvärt. Att tagningens
metodik är viktig för honom visar sig i den vikt han lägger vid studiet av kontaktkartorna
eftersom de visar hur fotografen närmat sig och fotograferat sig in i sitt motiv.

18
Men av de

barnbilder han diskuterar i Christer Strömholms fotoskola del 3, visar det sig i flera fall att det
är tagningens första bild (bild 14) som valts, trots att den följs av fler exponeringar. När det
gäller barnet i fönstret visar följande bilder (t.ex. bild 15) på kontaktkartan ett glatt barn
bakom gallret, vilket sannolikt inte passar Strömholms förväntningar på bilden. Det är
istället den första exponeringen som föredras. Också när det gäller bilden av de två spanska
gossarna på käpphästar är den bild vald som är tagen strax innan eller just i den stund de
upptäcker fotografen. Även när det gäller det spanska barnet som är fastbundet vid en stol
och flickan bakom gallret är det den första bilden från tagningen som är den föredragna.
Han fotograferar sig alltså här inte på ett entydigt sätt successivt in till sin bild. Istället är den
föredragna bilden ofta den första exponeringen vid tagningssituationen. Att den  första

Bild 14, 15.
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bilden i en tagningssekvens är den föredragna framför de följande exponeringarna kan antyda
att previsualisering innebär att vara uppmärksam på en snabbt förbiilande konfiguration, snarare
än fotografens herravälde över bildens slutgiltiga utseende även i initialskedet. Efter den första
exponeringen rekommenderar Strömholm att man ska ta ytterligare ett antal bilder. Man ska inte
kommendera barnet utan följa det och själv delta i handlingssekvensen. Att fortsätta foto-
graferandet även efter den första exponeringen antyder en viss osäkerhet på om den ”rätta”
bilden är säkrad. Andra faktorer än fotografens intentioner inverkar naturligtvis under tagningen
och denne får inte alltid vad han vill ha utifrån sina preferenser, trots att han fotograferar sig in till
sin bild.

Tidskriften Foto publicerade 1982 en artikelserie som heter Christer Strömholms bildskola (ej att
förväxla med Aktuell fotografis artikelserie Christer Strömholms fotoskola 1988). Artiklarna baseras
på Strömholms fotografier som han själv kommenterar, samtidigt som han ger goda råd till
fotografer. I denna artikelserie demonstrerar Strömholm själv den metodik han använder sig
av vid isolering av objekten. I andra delen diskuterar Strömholm ett fotografi av en liten
spansk flicka. Artikeln behandlar hur Strömholm arbetar sig in mot bilden.

19
Kontaktkartans

(bild 16) första bild visar en klunga barn, varav flickan är en. Fotografen närmar sig henne
och tar två fotografier där hon leker med en kruka i handen. Krukan stör dock fotografen
eftersom det är ett objekt som ligger i bildens periferi, vilket drar uppmärksamheten från det
centrala ansiktet och isoleringen av ansiktet motverkas därmed. Strömholm tar bilden när
flickan tillfälligt sänker krukan, men negativet innehåller fortfarande krukan nere i det högra
hörnet. Strömholm når alltså inte riktigt ända fram. Det betyder att bilden måste beskäras,
trots att han i Christer Strömholms fotoskola del 3 hävdar ”Alltså inga delförstoringar!”

20
Strömholm

fotograferar sig alltså in i ett motiv för att förenkla och koncentrera bilden; för att isolera.
Men fotografiet kan vidarebehandlas i mörkrummet. Dess kanter kan mörkas ned. Dessutom
kan det centreras och förenklas ytterligare så att isoleringen ökar. Fotografiet av den spanska
flickan beskärs följaktligen i sin publicerade version och krukan hamnar utanför det avbildade
rummet.

Inte heller att Strömholm beskär bilden av den spanska flickan tyder på att previsualisering
varit helt avgörande för fotografiets tillkomst. Det tyder snarare på ”postvisualisering”. På
grund av fotografiets synkrona och globala transformationsregler i tagningsögonblicket
uppkommer ett behov av ”postvisualisering”. Postvisualiseringen kan, i motsats till Westons
previsualisering, ses som fotografens upptäckt av sin egen bild i egenskap av betraktare; i

Bild 16.Ur: Foto, Februari 1982
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egenskap av den förste betraktaren. I Divan säger Strömholm:

...det är ju aldrig så att man kan arrangera en bild, utan när man tar en bild så är det inte någon
beräknad bild man gör utan man måste bara lita på avtryckarfingret, det bestämmer. Efter att tankarna
har fungerat, men det beter sig fullständigt självständigt! Det är det som är tagningen, att man egentligen inte
vet vad man gjorde. Det är först på negativen som man vet vad man har gjort.

En bit längre fram i artikeln säger han ”Så egentligen vet man inte vad de är, i början, jag
känner att det är någonting, och det är inte minuter, det är delar av sekunder som det tar.”

21

Previsualisering tycks alltså vara svår att nå, om man med den avser möjligheten att förutse
bildens utseende och, som i Westons stränga formulering, hävda att kopian ska skapas före
exponeringen. Vid tagningen tänker sig Weston att fotografen ska förverkliga den ursprungliga
och förutbestämda visualiseringen. Previsualisering tycks dock vara något eftersträvansvärt
snarare än något givet. Mildare formulerat kan previsualisering, som i Strömholms fall, vara
att i sökaren kunna förbereda sig på och uppmärksamma när möjligheten att ta en viss bild
dyker upp. Kanske kan idéerna om previsualisering, såväl som betoningen av processen, att
fotografera in sig, ses som varianter av två kreativa strategier. Dels konstverket som ett
förverkligande av konstnärens ursprungliga vision. Dels som en föreställning om verket som
ett resultat av en gestaltande process, i linje t.ex. med Harold Rosenbergs estetik.

22
Fotografen

ser alltså idealt den potentiella bilden utanför sökaren eller i sökarens tillfälliga isolering före
exponeringen. Genom förväntningar om att en viss relation kommer att uppstå som är i
enlighet med fotografens preferenser utkristalliserar sig tagningssituationen i en exponering.
I Strömholms fall kan det vara ett minne som får honom att ta bilden. Ett exempel är
fotografiet av den döda spanska hunden, som går tillbaka på ett minne av en död hund från
Spanien under inbördeskriget.

23

Ett fotografi är ju i princip alltid utskuret ur en kontext.
24

Fotografiet är i sig en isolering och
ett utsnitt ur livsvärlden där uttrycks- och innehållsplan är separerat i två olika fiktionsgrader.
Bland annat därför är fotografiet ett tecken. Men om ”bilden” fortfarande finns kvar i
livsvärlden, i fotografens previsualisering, är ”uttryck” och ”innehåll” ännu oseparerat och
därför delar av samma verklighet, och således ännu inte av teckenkaraktär. Exponeringen
innebär att fotografen, som befinner sig i livsvärldens relativt obegränsade tid och rum,
avskiljer det avbildade rummet, som i detta sammanhang egentligen är endast en synvinkel.
Bilden förhindrar att andra synvinklar visas. På det hela taget reduceras livsvärlden då den
transformeras till bild; smak, lukt, ljud, färg, rörelse, tredimensionalitet, tid osv. försvinner.
Också dessa transformationer kan ses som en isolering; vissa av livsvärldens egenskaper
lyfts ut för att det avbildade rummet ska kunna visa ett antal synliga egenskaper. Det är
således endast i fotografiet som isoleringen uppstår. En sekvens i livsvärlden leder däremot
idealt till nästa och en synvinkel klargör i livsvärlden ofta objektets identitet. Det betyder att
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livsvärld och bild semiotiskt sett inte är samma sak och att fotografiets isolering inte gäller i
livsvärlden, där det isolerade istället successivt kan sättas i ett sammanhang.

När Strömholm fotograferade de transsexuella vid Place Blanche i Paris försökte han att få
dem att mer aktivt delta genom att intressera dem för fotograferandet. Han visade bilderna
efter tagningarna och diskuterade eventuella bildproblem med dem. På detta sätt blev de
intresserade av fotograferandet och samarbetade i fortsättningen. Strömholm menar i Christer
Strömholms bildskola del 1, efter det att han talat om ”den personliga metoden”, att ” man ska
uppträda öppet som fotograf. Det betyder att kameran är synlig och att man redovisar sina
syften.”

25
 Genom den nära kontakten med modellerna, åstadkoms en ”scen” som tillfälligt

bromsar förloppet i livsvärlden genom att modellen poserar framför kameran och därmed
accepterar relationen till fotografen. Fotografen och modellen intervenerar tillsammans och
skapar en tillfällig diskontinuitet, en zon där posen får en annan betydelse än i de situationer
som spontant uppstår i livsvärlden. Poseringen innebär att det som ska hända efteråt och det
som har hänt får föreställas av betraktaren. Därefter sker exponeringen.

I fotografierna av de transsexuella främjas isoleringen genom att förloppet i livsvärlden ge-
nom poseringen har brutits redan före exponeringen. Fotografen är i previsualiseringen aktiv
i sitt sökande efter att isolera och modellen svarar med att posera. När den transsexuella bryter
det tidigare rörelsemönstret genom att stanna upp och blicka mot kameran, också det en
isolering, bromsas för en stund livsvärldens händelsesekvenser. Posering och exponering
tillsammans innebär att isoleringen dubbleras. Om modellen, istället för att betrakta foto-
grafen, hade blickat till vänster eller till höger hade det gjort fotografiet till ett mer förväntat
utsnitt ur livsvärldens flöde, eftersom det hade antytt att något eller någon bredvid den
avbildade modellen hade fångat hennes intresse. Det referentiella rummet i den omkring-
liggande livsvärlden hade då blivit mer tematiserat på grund av blicken och fotografen hade
förblivit anonym och obemärkt. Dessutom hade isoleringen minskat i betydelse. Blicken från
en modell mot fotografen, är i det potentiella fotografiet en passage till det referentiella
rummet, där fotografen befinner sig.

Isoleringen är inte endast verksam i bilden, utan tycks också vid någon tidpunkt vara en del
av tagningen. I tagningsakten, med ögat i sökaren, är fotografen isolerad från den person
eller det objekt som avbildas. Just i denna stund lämnar fotografen livsvärlden till förmån för
den potentiella bildens värld. Separationen av fotograf  och motiv sker dock bara vid tagningen
och i bilden. Inte i den livsvärld som fotografen och den avporträtterade befinner sig i strax
före och efter tagningen. Före och efter tagningen delar fotografen livsvärlden med andra.
Också den avporträtterade kan då se hur fotografen ser ut utan kamera för ansiktet.

I en bild kan det finnas minst två typer av referentiella rum. Ett emotivt referentiellt rum är
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det ”verkliga” referentiella rummet, den plats där konstnären målade eller den plats varifrån
fotografen tog bilden. Ett konativt referentiellt rum är ett av mottagaren föreställt referentiellt
rum. Senare, i fotografiet, blir fotografen en del av det emotiva referentiella rummet. Fotografen
är således isolerad från det avbildade objektet eller den avbildade personen. Fotografen blir
osynlig och hamnar i en annan fiktionsgrad, medan den avporträtterade ”stannar kvar”, dvs.
befinner sig i det avbildade rummet.

Previsualisering kan även förekomma när Strömholm fotograferar föremål. Innan fotografiet
tas har fotografen intresserat sig för föremålet, kanske sett det som ett objet trouvé, t.ex.
funnet på en loppmarknad. Tagningen innebär att bästa synvinkel väljs för att göra objektet
rättvisa utifrån preferenserna. Först därefter sker exponeringen.

Negativets isolering från livsvärlden åtföljs av ytterligare en isolering i mörkrummet där
fotografen genom det valda utsnittet kan förflytta delar av det avbildade rummet till det
referentiella rummet genom beskärning i den positiva bilden. Med en sådan operation hamnar
den bortskurna delen i fotografens referentiella rum. Om tagningen omfattar fler bilder än
de som publiceras kommer dessutom ett antal icke-publicerade negativ från tagningen att
för Strömholm som betraktare överföras till det referentiella rummet. Isoleringen förstärks
också av den tidigare nämnda sekundära inre ramen.

Eftersom fotografiet med tiden lämnar fotografen och blir en angelägenhet för betraktaren
som ett bildjag, som en i bilden förberedd textuell subjektposition, kommer isoleringen att
öka. Med begreppet bildjag menar jag en position i bildens referentiella rum som kan intas
av såväl fotograf  som betraktare. Det är den plats där utbytet sker mellan sändare och mot-
tagare. Bildjaget är den som ser det som fotografiet visar och är följaktligen ett osynligt ej
avbildat centrum i bilden, men ibland dess viktigaste person. Det är alltså inte någon i foto-
grafiet avbildad person, utan snarare bildens centrala medvetande. Fotografen, som före tag-
ningen har överblick över stora delar av det potentiella referentiella rummet ersätts med ett
bildjag som vet betydligt mindre än sin fotograf. Ju mer bilden beskurits desto gåtfullare
kommer den att verka på bildjaget.

En bilds titel kan ses som ”a frontier between the world and the text”.
26

Isoleringen i
Strömholms fotografi förstärks ytterligare genom att fotografierna ofta saknar titlar eller
information om var och när de är tagna. Sådan information riktar tolkningen av bilden mot
den ursprungliga indexikaliteten och referentialiteten om den innefattar var och när fotografiet
är taget. En titel kan ses som en förankring i Barthes mening. Saknas dessa uppgifter minskar
den ljuskänsliga emulsionens ursprungliga relation till referenten i betydelse. Fotograferandets
indexikaliska här- och nusituation förlorar i betydelse och bilden blir öppen för andra tolk-
ningar. Betraktarens roll som tolkare ökar därmed.
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 Strömholm och Timo Sundberg diskuterar i boken Christer Strömholm (1986) fotografiets relation
till text. De menar att bildens betydelse styrs av bildtexten och kan fås att betyda något helt annat
än det den föreställer. Men betraktaren kan bli skrämd av en bild utan text därför att denne då
tvingas att själv ge betydelse till bilden.

27
I ett annat sammanhang ger Strömholm sin syn på

kommunikationsprocessen mellan fotograf och betraktare ”För mig är bild ett meddelande från
mig fotografen/bildmänniskan till dig, åskådaren/ mottagaren av bilden. Det gäller för mig att
utan ord överföra känslor så att du får en egen uppfattning av bilden.”

28
För Strömholm är det

alltså viktigt att låta fotografiet utan bildtextens förankring förmedla sitt innehåll för att tvinga
betraktaren att själv tolka bilden. Han har alltså inget emot att hans fotografier tolkas på olika sätt
av olika människor.

29
 I ett annat sammanhang säger han ”Jag har sällan eller aldrig någon titel till

mina bilder. Jag vill låta betraktaren avgöra själv vad han ser. Jag vädjar till hans minne, att han
ska känna, tänka själv.”

30

I Christer Strömholms böcker Till minnet av mig själv (1965) och Poste Restante (1967) finns
varken bildtexter eller titlar. I Konsten att vara där (1994) finns dock en bildförteckning, där
plats och årtal anges. Bildförteckningen finns separat i slutet av boken. Uppgifterna i förteck-
ningen kan dock inte vara helt tillförlitliga eftersom Strömholm i en artikel påstår att ”...jag
vet inte om en bild är tagen 1959 eller 1961, jag vet bara vem som är med på bilden och var
jag har tagit den.” Strömholm tycks i sitt arkiv inte ha korrekta uppgifter om när en viss bild
är tagen.

31

Själva fotograferandet, som Strömholm kallar tagningen, syftar för honom i första hand till
att ”säkerställa negativet”. Därefter kan bilden vänta många år på kopiering och publi-
cering.

32
Det temporala avståndet mellan tagning och publicering är i många fall stort. På så

sätt blir avståndet mellan den av betraktaren tänkta referenten och den dåtida livsvärlden
större. Det medför att det avbildade föremålet kan bli obekant eller gåtfullt för den som i en
annan tid betraktar fotografierna. Också ett sådant förfarande bidrar till isolering. Fotografierna
visar isolerade ting och också bilderna som sådana är isolerade. De har blivit uttjänta, vad Walter
Benjamin också kallar ”bourgeoisins ruiner”.

33

I boken Till minnet av mig själv och i ett nummer av Foto finns ett samtal mellan Tor-Ivan
Odulf, Per Olof  Sundman och Peter Weiss om Strömholms fotografi. Peter Weiss säger:

Jag har en känsla av att Christer tåligt samlat ett jättematerial i många år, som han suttit och ruvat på
och kanske inte vågat riktigt göra sig av med, nästan som en äggsjuk höna som ligger på sina ägg. Han har
dem upplagda dessa bilder, de står katalogiserade i rader och rader och rader. Han njuter av att ha dem
omkring sig, han har en samling hemma som aldrig en människa har sett.

34

Isolering har också med bildernas motiv att göra. Peter Weiss jämför arbetet med ”transvestit-
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bilderna” med en antropologs forskning — ”det är som han tränger in i en okänd värld, en helt
okänd folkstam kommer fram.”

35
De transsexuella upplevs som främmande och därför isolerade

från den förväntade avbildade livsvärlden. Per Olof  Sundman säger ”Du nämnde en stor
utställning av Christer. Jag är tveksam om man skulle orka med en riktigt stor utställning, en
med hundratals bilder. Man skulle uppleva det som om man hamnade i eller utsattes för en
lavin.”

36

Studiet av isolering i Strömholms fotografiska metod sönderfaller i två aspekter. Å ena sidan
finns den isolering som sker som en följd av de transformationsregler som krävs för att foto-
grafiet ska kunna återge tredimensionella objekt på en tvådimensionell yta. I fotografi är de
inbyggda i den optisk/kemiska processen och i kameran och inte föremål för fotografens
överväganden. En reduktion av informationen genomförs genom t.ex. ramning och stor-
leksförminskning. Å andra sidan finns också den isolering som utförs av fotografen, t.ex.
genom att isolera endast ett objekt, placera det i mitten av bilden, rama ännu en gång,
beskära fotografiet och dröja med publicering. Om vi utgår från att ett fotografi är ett konst-
verk vet vi att fotografens intention kommer att inverka i den fotografiska processen med
ett antal grepp som syftar till att uppnå en viss konstnärlig effekt.

Genom några analyser av ett
antal fotografier, framför allt
från Poste Restante (1967),
tänker jag belysa isoleringen i
Christer Strömholms fotogra-
fi. Jag vill med analyserna un-
derbygga min uppfattning att
isolering är ett återkommande
drag i hans verk. En bild i Poste
Restante (bild 17) föreställer en
död hund med delar av bak-
kroppen deformerade och bak-
benen bortslitna. De från kött
befriade bakbenen ligger bred-
vid kadavret. Det ligger på
marken som är täckt av små-
sten och är placerat mitt i bil-
den. Plastiskt är bilden delad
i en inneslutande och en innesluten zon och den inneslutna zonen är i centrum av bilden och
isolerad. Det plastiska inneslutandet är en markering av det isolerade, som blir till figur i ge-
staltpsykologins mening. Det inneslutande däremot blir grund. Det ger intryck av att bilden är

Bild 17. Ur: Poste Restante
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en ”scen”. Arrangemanget ger ordning och balans i bildens centrum. Det plastiskt sett in-
neslutna är på den piktorala nivån den döda hunden. Eftersom hunden är placerad i det av-
bildade rummets  centrum är den också det viktigaste i bilden. Den är fotograferad ovanifrån,
troligen så nära en prototypisk synvinkel det gick att nå vid tagningen. Den prototypiska syn-
vinkeln konfronterar betraktaren och hunden med maximal brutalitet. 

37

I ”den referentiella tiden” vidgas emellertid tids- och rumsperspektivet och den döda hunden
kan placeras i en sekvens av våldsam död och förmultnande. Vad som i det plastiska och i det
avbildade rummet verkar säkert, påtagligt och prototypiskt, blir i den referentiella tiden till-
fälligt och av osäker identitet. Hunden saknar det viktigaste — liv. Som död kommer den att
sakna tidsmässig beständighet och kommer strax att upplösas i  intet. I det avbildade rummet
är den redan halverad. Vad som på avbildningsrummets plastiska nivå är klart och tydligt iso-
lerat och i det avbildade rummet visas ur prototypisk synvinkel, den döda hunden, blir i den
referentiella tiden till något tillfälligt, eftersom hunden kommer att förmultna. Innehållet i
det plastiska och piktorala tecknet är alltså av ett annat slag än referenten. Bilden kan i den
referentiella tiden ses som ett utsnitt i en process som leder till förintelse. Hunden befinner
sig i en gränszon till förintelsen. Strömholm visar att det i centrum av det som uppmärk-
sammas finns en brist.

Genom isolering motverkas indexikaliska hänvisningar till ett vidare referentiellt rum genom
att det inneslutande upplevs som grund och att grunden vidare kan tänkas sträcka sig ut
även i det referentiella rummet. Det innebär att också det vidare referentiella rummet blir
oviktigt. Men den temporala referensen till vad som hänt före och efter bildens avgränsade
tidsutsnitt är desto viktigare. Bilden kan därför ses som ett utsnitt ur ett dödsförlopp med en
påföljande hastig förruttnelse. Isoleringen i bilden gäller därför främst på det spatiala planet.
På det temporala planet däremot finns indexikaliska relationer till vad som föregår och kommer
efter utsnittet i det avbildade rummet.

För att förtydliga isoleringens funktion i bilden av den döda hunden kan man jämföra foto-
grafiet med ett annat fotografi (bild 18) av Strömholm som föreställer en levande hund pla-
cerad i en cykelväska fastsatt på en cykel.

38
Hunden sticker ut sitt huvud ur väskan som är

placerad vid bakhjulet. Plastiskt sett är bilden mer oklar än bilden av den döda hunden.
Också fotografiet av den levande hunden har en relation av inneslutet och inneslutande i
den cirkelform som bildas av cykelns bakhjul. Former till vänster i bilden hotar dock denna
uppbyggnad därför att de går ut i bildens vänstra kant och där kräver en visuell fortsättning
i ramrummet, vilket motverkar och stör inneslutningen i cirkelformen. På det piktorala planet
kommer cykelns främre del på motsvarande sätt att fortsätta i det referentiella rummet. Ett
sådant arrangemang tar energi från vad man, utifrån Strömholms bildtänkande som präglas
av föreställningen om isolering, kan anta är det centrala i bilden, hunden som är dold i
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väskan och innesluten i hjulets cirkelform. Isoleringen och inneslutandet som grepp störs
följaktligen genom att betraktaren tvingas ”fylla i” bilden såväl plastiskt som piktoralt. Trots
allt kommer fotografiet som helhet dock att verka på ett liknande sätt som bilden av den
döda hunden, eftersom fotografiet med hunden och cykeln visar en hund som är innesluten
plastiskt och piktoralt, i cirkeln och i cykelväskan.

Cykeln är placerad parallellt med bildplanet. Väskan med hun-
den har sin öppning mot vänster i bilden och väskan är därför
parallell med cykelns riktning från höger till vänster. Plastiskt
sett däremot innefattas hunden och cykelväskan i hjulets cirkel-
form. Att så är fallet kan ses som en inkongruens mellan piktoralt
och plastiskt. Den plastiska huvudformen är innesluten och inne-
slutande medan den piktorala organisationen baseras på den höger-
och vänsterorientering som cykelns riktning skapar. Isoleringen
av huvudmotivet fungerar därför inte så bra, varken plastiskt
eller piktoralt, eftersom ramrummet distribuerar de utåtgående
formerna och cykeln vidgar det tänkta referentiella rummet också
eftersom den är ett mobilt fordon. I fotografiet av den döda
hunden finns en plastisk och piktoral isolering medan det i bilden
av hunden i cykelväskan finns indexikaliteter på flera plan som
motverkar isolering och tenderar att placera bilden i livsvärlden.
Sett ur isoleringens perspektiv är fotografiet av den döda hunden
typiskt för Strömholms sätt att bygga sina bilder. Fotografiet av
hunden i cykelväskan är däremot inte typiskt eftersom det för Strömholm är viktigt att ”sluta
bilderna, dvs. se till att åskådarens blick stannar centralt inom bildytan och inte ges någon
möjlighet att försvinna ut någonstans.”

39

Strömholm har kommenterat fotografiet av hunden i cykelväskan på följande sätt  ”Hunden
fann jag på loppmarknaden i Montreuil i Paris utkanter. Den satt där bara i cykelväskan. Jag
kände inte att den vaktade cykeln utan att den verkligen bodde där, väskan var hundens hem.
Jag kände hemkänslan. Folk är också hundar.”

40
Citatet skulle kunna tolkas som att Strömholm

avser att visa ett pittoreskt parismotiv, en hund som bor i en cykelväska och trivs med det,
ungefär på samma sätt som bohemiska clocharder ofta avbildas. Placerar man fotografiet
tillsammans med andra fotografier av Strömholm som har liknande konstruktion förstår
man dock att vad som avses med ”hem” inte endast avser bostad, utan snarare människans
belägenhet i vidare mening, som en isolering.

En variant av isolering är ett fotografi av en liten pojke som hänger på en mast högt uppe i
luften (bild 19). Genom att horisonten saknas och att bildjaget på grund av isoleringen inte

Bild 18. Ur: Camera nr. 9/1980E
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kan se det referentiella rummet på marken så blir bilden gåtfull. Alltför mycket saknas för att
fotografiet ska kunna tolkas på ett enkelt sätt. Man tvingas att placera bilden i ett indexikaliskt
sammanhang på väldigt svaga grunder. Eftersom bilderna i Poste Restante mestadels är ordnade

i grupper av bilder från olika länder kan man trots allt dra slutsatsen
att fotografiet är taget i Indien. Enligt Strömholm är det en indisk
akrobatfamilj som har en uppvisning. Under masten finns barnets
fader samt publik.

41
Dessa delar av det referentiella rummet är alltså

utlyfta ur det avbildade rummet, vilket bidrar till bildens gåtfullhet.
Å ena sidan kan fotografiet tolkas såsom en del av livsvärlden, som
en miljöskildring från Indien. Men bildens mening tycks inte endast
vara att kunna återbördas till det livsvärldssammanhang som mo-
tivet en gång utgjorde en del av. Avsikten tycks även vara att
fotografiet ska säga något om människans situation i allmänhet.
Det kan förklara varför bilden så snävt isolerats från sin miljö och
varför det inte finns någon titel och upplysningar om när och var
bilden är tagen. Samtidigt motverkas dock denna bildens vidare
betydelsegeneralisering av att fotografierna i Poste Restante mesta-
dels är geografiskt ordnade. Betraktaren som får svårigheter att di-
rekt tolka bilden, tvingas att på bilden projicera frågor och måste i

sin egen fantasi fullborda den. Fotografiets innehåll kan då bli ett annat innehåll än det första
innehållet som är hämtat från livsvärlden.

I Poste Restante finns ett fotografi (bild 20) som föreställer en ödetomt med ett antal husfasader
i bakgrunden. Marken i för- och bakgrund är täckt av skräp. Övre delen av bilden upptas av
en himmel. Mitt i bilden, som ett ensamt större föremål på tomten, står ett stort linneskåp
utan dörrar och med de övre delarna av skåpets baksida borta. I skåpet, som egentligen är en
förvaringsmöbel för linne, handdukar och lakan, finns dock ingenting kvar av det förväntade
innehållet. Linneskåpet är redan före tagningen isolerat ur sitt vanliga livsvärldssammanhang.
Om man ser bildens kant som bildens primära avgränsning så kan man i skåpets öppning se
ännu en avgränsning. I fotografiet, som i sig är en isolering, finns således i skåpet ännu en iso-
lerande öppning. Skåpet i silhuett skymmer delvis bakomliggande husfasader (men dessa
kan dock indexikaliskt suggereras fram). I den isolerande öppningen finns dock ingenting
som inte också finns i de bakomliggande husfasaderna till vänster och höger om skåpets
öppning. Ingenting i det piktorala motiverar således den sekundära inramning som skåpet
skapar.

Från plastisk synpunkt finns i fotografiet fem horisontala plan. Dess övre parti är ljusast.
Under detta övre parti finns ett mörkare plan som motsvaras av byggnaderna. Det horisontala
mittpartiet är det mörkaste partiet av de horisontella planen. Under det mörka mittpartiet

Bild 19. Ur: Poste Restante



75

kommer ett band av mer kontrastrik karaktär som avlöses av det nedersta mellangråa partiet.
Tillsammans skapar de fem planen en horisontell riktning i bilden. Det mörkaste partiet i
bilden är dock den vertikalt orienterade rektangeln i bildens centrum som står i samband
med den vertikala grå yta som överlappar den större vertikala, svarta rektangeln. På ett plas-
tiskt plan är alltså bilden ett intrikat spel mellan horisontaler och vertikaler och deras respek-
tive valörer. Vertikala och horisontala plastiska krafter möts i bildens plastiska centrum, som
sammanfaller med de väsentliga delarna av bildens ”structural skeleton”.

42

Rudolf  Arnheim menar att en ram skapar vertikala, horisontala och diagonala axlar över det
ramade fältet och att fältet vidare innehåller attraherande och repellerande områden. De
områden som blicken dras till i det strukturella skelettet är ramens hörn samt dess centrum
(bild 21). I detta fall är det bildens centrum som blicken dras till.

Bilden kan därför plastiskt läsas på två sätt. Å ena sidan som en ”landskapsbild”, med en
mörkare nederdel och en ljusare överdel. Men den kan också ses som en komposition som
strävar efter att upphäva ”landskapets” horisontalitet och ”gravitation”. Tack vare den iso-
lerande öppningen i skåpet betonas fotografiets plastiska mittpunkt i centrum av det struk-
turella skelettet, den sekundära ”bild” som uppkommer på denna plats. Den inneslutning

Bild 20. Ur: Poste Restante



76

som skapas av bildens mörkaste parti, den vertikalt orienterade rektangeln, innebär att den
ljusare horisontella rektangeln ramas in och formar ytterligare en ”bild” inne i fotografiet.

Sammanfattningsvis har bildytan en vertikal och en
horisontal axel som båda möts i fotografiets per-
ceptuella centrum. Där finns också fotografiets se-
kundära inre ”bild”. Att man kan tala om den inre
”bilden” som ”bild” beror sannolikt på att ram-
ningen skapar ett sekundärt strukturellt skelett. Om
vi förutsätter att det övergripande, och därför pri-
mära, bildtecknet är det fotografi som avbildar skå-
pet som står på ödetomten, så kan vi också tala om
en sekundär ”bild” som begränsas av skåpets ram.
Allt intresse, plastiskt sett, samlas således i detta
parti som därför får karaktär av ”scen”.

Om fotografiets kant isolerar motivet från livsvärlden så isolerar den inneslutande zonen
ännu en gång. Genom ytterligare en ”ram” inne i fotografiet i form av ett trasigt skåp uppstår
i fotografiet två fiktionsgrader. Den sekundära, inre och skenbara bilden förvandlar för be-
traktaren det avbildade rummets periferi, det som ligger utanför den sekundära inre ”bilden”,
till vad man skulle kunna kalla ett pseudoreferentiellt rum — ett skenbart referentiellt rum
som förflyttats in i det avbildade rummet. Ett sådant pseudoreferentiellt rum får lägre dignitet
än den sekundära inre bilden, eftersom periferin så tydligt skiljs från fotografiets centrum.
Sett utifrån den sekundära skenbara bildens perspektiv uppstår på samma plats ett pseudo-
ramrum. Också detta förhållande innebär ett oansenliggörande av bildens periferi. De inne-
slutande partierna tillbakabildas följaktligen i status. Fotografiets plastiska koncentration
mot dess centrum understryker detta. Dess periferi, men även det gamla skåpet, bildar en
inneslutande zon som bidrar till att i högre utsträckning än vanligt rikta betraktarens intresse
mot fotografiets centrum. Med hjälp av en retorik mellan olika fiktionsgrader kan fotografen
på det sättet klargöra för betraktaren att olika modaliteter avses. Ett fotografi med endast en
fiktionsgrad kommer att avläses i bara ett semiotiskt steg, medan flera fiktionsgrader innebär
att bilden ordnas i en hierarki och att betydelsen blir differentierad. Den inre ”bilden” blir i
detta fall den egentliga bilden, skåpet blir en ram och den omkringliggande miljön blir till ett
pseudoreferentiellt rum och ett pseudoramrum. Det inre blir det viktiga och det yttre blir
det oviktiga. Det yttre blir ett instrument för att framhäva det inre, en katalysator för det
inre. Pseudoramrummet, som något som är mer ”verkligt” och ”mindre bild”, gör den
sekundära bilden till ”mer bild” och mindre livsvärld. Om vi i sammanhanget talar om
pseudoramrum och pseudoreferentiellt rum så kan vi vidare tala om den sekundära ”bilden”
som pseudobild.

Bild 21. Structural skeleton. Ur: Arnheim, R. a.a.
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Fotografiets organisation blir dock gåtfull eftersom den sekundära inre ”bilden”, som avgränsas
av skåpets ram, inte innehåller något som speciellt är värt att uppmärksammas. Den plastiska
koncentrationen till bildens centrum motsvaras inte av en piktoral koncentration eller ett
crescendo mot mitten. Betraktaren inbjuds till en besvikelse. Bilden innehåller ”plenty of
nothing”. Bilden själv skapar en förväntan som sedan inte uppfylles. Det är följaktligen
frågan om en piktoral retorik. Bilden är, precis som fotografiet av den döda hunden, organi-
serad i en innesluten och en inneslutande zon. Men här är det inneslutna dessutom förstärkt
av en suggererad sekundär ram, som inte bara gör det inneslutande till grund, utan också till
ett pseudoreferentiellt rum och ett pseudoramrum till den sekundära pseudobilden, vilket
kan ses som en förstärkning av den rumsliga isoleringen.

Som ytterligare en potentiell fiktionsgrad finns en möjlighet att se skåpet som en giljotin,
vilket är en tanke som Strömholm själv framfört.

43
 Det innebär att man på skåpet som inne-

håll projicerar ett annat innehåll som har något gemensamt med detta. Giljotinen och den till
den hörande döden suggereras. Om så är fallet kan den projiceras via en formlikhet på skå-
pet. En sådan retorik in absentia kan också motiveras mot bakgrund av att bilden är tagen i
Frankrike, där giljotinen har gamla traditioner. Giljotinformen eller att bilden är tagen i
Frankrike syns dock inte i fotografiet. Retoriken uppkommer därför ur paratexten, den text
som placeras i anslutning till fotografierna. I detta fall är det en kommentar av fotografen
om det fotografi han själv tagit.

Ett annat fotografi (bild 22) i Poste Restante
föreställer vad som sannolikt är en kondom-
automat som hänger på en trävägg. Foto-
grafiet innehåller endast ett objekt, kon-
domautomaten, i centrum av bilden. Kon-
takten med det referentiella rummet är
därför nedtonad, om man förutsätter att en
bild som avbildar ett antal objekt, varav nå-
gra är avskurna av bildens kant har en större
kontakt med det referentiella rummet.
Referentialiteten minskas också på grund
av att det inneslutande partiet är mörkt och
den inneslutna automaten är ljus. Isolering-
en blir tydligt åskådliggjord genom att
automaten är placerad mitt i bilden och foto-
graferad frontalt. Hade bilden haft ett större
utsnitt hade kondomautomaten varit full av
möjliga samband med eventuella omkring-Bild 22. Ur: Poste Restante
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liggande objekts flyende synvinklar. Blicken hade då lättare kunnat röra sig mot ett tänkt
omkringliggande referentiellt rum. Arnheim skriver att föremål  isoleras från övriga  föremål
i bildplanet också genom att vara enkla till formen.

44
 Man kan vidare säga att isoleringen av

objektet leder till att dess närvaro ökar. Att kondomautomaten är utskuren ur det referentiella
rummet innebär att den tematiseras. Det centrala föremålet, en kondomautomat av märket
Automatex, har emellertid ett kvadratiskt fönster placerat på framsidan där kondomerna för-
väntas visas. Men i fönstret finns inga kondomer; apparaten är trasig.

Plastiskt sett är fotografiets olika delar successivt innefattande mot dess mitt. Det vita partiet
begränsas av det inneslutande mörka partiet och den vita rektangeln är i sin tur inneslutande
parti för den återigen mörka centrala kvadraten med vertikala stråk vars vertikalitet står i
samklang med en vertikalitet i bildens periferi. Detta ”läckage” kan dock inte sägas nämnvärt
motverka inneslutandet som i bilden skapar en stegrad koncentration mot mitten. I den vita
rektangeln finns symmetriskt placerade accenter som understryker bildens räta vinklar samt
dess vertikala och horisontella ordning. Genom bildens uppbyggnad i inneslutande och in-
neslutet dras blicken mot dess centrum. Inneslutningen tjänar som spärr för blickens rörelse
utåt kanterna. Fotografiets plastiska plan innehåller en ordning och enkelhet som ger stabilitet,
passivitet och vila i kompositionen, t.o.m. stränghet genom den perfekta symmetrin. Symmetri
och räta vinklar är enligt Arnheim perceptuellt enklare än asymmetri och sneda vinklar.

45
 Om

centrum i bildens strukturella skelett sammanfaller med den plastiska formens centrum uppstår
balans.

46
Om bilden däremot är i obalans kommer den att verka tillfällig och stadd i föränd-

ring.
47

Det som sker i fotografiet är att den kondomautomat som isolerats kommer att fungera som
inneslutande ännu en gång, men nu inne i automaten. I fotografiets centrum finns nämligen
automatens fönster som här fungerar som ”scen” och pseudobild. Den föder en förväntan
om att något ska visas. Vad som inramas är dock ett tomrum, eftersom automaten inte fyller
sin förväntade funktion. Det ramande tjänar plastiskt som en spärr för blicken och tvingar
den kvar i centrum där frånvaron av det förväntade finns. Periferin tjänar till att framhäva
den sekundära pseudobilden samt till att göra den till mer bild och mindre verklighet. Bilden
är fotograferad i prototypisk ortogonal synvinkel där objektets fasad är parallell med bildplanet,
vilket ger maximal åskådlighet åt automaten. Arnheim skriver:

For some objects all aspects are equally good — for example, for a sphere or an irregulary shaped piece
of  rock. Usually, however, there are definite distinctions. In a cube the orthogonal projection of  anyone of  the
six surfaces are distinguished. In fact, oblique aspects of  the surfaces are seen as mere deviations from the
square-shaped one. This distinction is based on the law of  simplicity.

48

Fotografiets plastiska uppbyggnad är enkel, i vila och balanserad. Också det avbildade rummet
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är tillfredsställande eftersom föremålet där visas från sin tydligaste frontala sida i prototypisk
synvinkel. Den plastiska såväl som piktorala ordningen bidrar således till objektets isolering. Det
märkliga är emellertid att automaten fungerar som ram åt fönstret som är den sekundära
pseudobilden och det egentligt centrala. Genom att undvika objekt som är avskurna av foto-
grafiets kant, och objekt i dess periferi som drar intresset från centrum, motverkas det refe-
rentiella rummets verkan i bildens periferi, samt indexikaliteter som utgår från bildens
uttrycksplan och som fortsätter i ramrummet. Istället uppstår ett spel mellan det avbildade
rummet och det förväntade som är in absentia, kondomerna. I fotografiet finns en centripetal
kraft som i centrum emellertid upplöses i intet och istället hänvisar till en frånvaro. Precis som i
fotografiet av den döda hunden finns en rumslig isolering, medan bilden i det temporala
hänvisar till vad som föregått (förväntan) och vad som följer (besvikelse). Indexikaliteten i det
rumsliga är nedtonad, medan den i det temporala är verksam. Så var också fallet i fotografiet av
den döda hunden.

En jämförelse mellan fotografiets plastiska och piktorala betydelse kan nu åter visa att den
plastiska ordningen, passiviteten och strängheten, och hierarkiseringen mot bildens centrum
inte motsvaras av ett piktoralt crescendo. Så var också fallet med fotografiet av skåpet på
ödetomten. Genom att automaten är ur funktion och i alla händelser inte innehåller det som
i den referentiella tiden möjliggör det förväntade, kondomernas inköp och följande an-
vändning, kommer objektet i centrum att hänvisa till sig själv, men också till något som är
frånvarande. Närmare bestämt är det först i den referentiella tiden som främmandegörandet
uppkommer, eftersom vår förväntan om vad som ska finnas i automaten inte kan infrias.
Både det plastiska planet och det avbildade rummet präglas av ordning och symmetri, medan
den referentiella tiden stör vår förväntan. Den centripetala plastiska kraften ger en förväntan
om en motsvarande centrifugal kraft på det piktorala planet. Men detta krav infrias inte och
bilden kollapsar i centrum i en imploderande meningsförlust. Bilden ”stämmer” helt enkelt
inte eftersom vi som betraktare inte får vad vi förväntar oss, vad vi vill ha. Fotografiet är en
käpp i hjulet i det tänkta sexuella scenario som inte kan rullas upp. I den piktorala retoriken
skapar bilden själv en förväntan som sedan inte uppfylls.

När det gäller kondomautomatens brist på kondomer kan det inte sägas vara fotografiets
huvudsakliga innehåll. Istället tycks tolkningen kunna vinna på att gå utöver livsvärldstolk-
ningen och inriktas mot ett sekundärt innehåll som i det här fallet kan vara en generalisering
av det första där det andra innehållet blir en implikation för det första piktorala innehållet.
Frånvaron av kondomer i automaten blir till brist i allmänhet, till ett tecken för frånvaro av
mening, för meningsförlust. Man skulle kunna säga att bilden på ett plastiskt plan, genom att
koncentrera kompositionen mot mitten, förmedlar en föreställning om att ‘detta är viktigt’
medan den på ett piktoralt plan ger en föreställning om att något är ‘frånvarande’. Den sam-
mantagna betydelsen blir ‘det frånvarande är viktigt’.
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Att fotografiet föreställer en kondomautomat förstärks av att bilden på motstående sida på
samma uppslag visar ett gåtfullt objekt som är isolerat och
upphängt på en vägg av korrugerad plåt (bild 23). Det tycks
vara en behållare eller en avlång påse av plast eller gummi. Man
kan tänka sig att det är en dammsugarpåse el. dyl. Det mjuka
objektet visar sin cirkulära öppning frontalt samtidigt som
själva behållaren hänger ned. Öppningen består dock av flera
öppningar, en större och två mindre. Strömholm själv hävdar
att objektet är en enmansbastu.

49
Tanken är att man ska sätta

sig i påsen med händerna och huvudet utanför. Genom
sammanställningen med automaten kommer dess
kondomliknande egenskaper i främsta rummet och bastun
blir istället till en jättekondom.

Sammanfattningsvis antyder en semiotisk bildanalys att Strömholms fotografi ofta präglas av
isolering samt att isolering kan ses som en opposition till indexikalitet. I Sonessons första
retorikdimension, som gäller integration, kan frånvaron av ett förväntat föremål eller av en
förväntad del av helheten innebära att en retorisk effekt uppkommer, t.ex. om en kropp av-
bildas utan huvud (se kap. 4). Flera av de här diskuterade fotografierna uppfyller det retoriska
kravet på frånvaro. Isoleringen innebär att objektet i hög utsträckning friställs från kontexten och
dessutom att en plastisk relation mellan inneslutande och inneslutet uppstår. I vissa fotografier
förstärks isoleringen av en sekundär ram, vilket medför att ett pseudoreferentiellt rum och ett
pseudoramrum till den sekundära pseudobilden uppkommer. I diskussionen av inneslutet och
inneslutande använder jag begreppet fiktionsgrader.

Om ett objekt fotografiskt isoleras innebär att det är värt särskild uppmärksamhet genom att
fotografiet blir en ”scen” för det avbildade objektet. Om isoleringen förstärks av en sekundär
ram innebär det att objektets värde än en gång poängteras. I centrum av uppmärksamheten
finns dock inte något som har ett förväntat speciellt värde. Vid tolkningen bromsas foto-
grafiernas relation till livsvärlden, särskilt i det spatiala. I den piktorala retoriken skapar de
isolerande bilderna ofta själva en förväntan som sedan inte uppfylls. Livsvärlden sätts ur spel
i tolkningen. Ofta föreligger en sekundär betydelsebildning genom att de diskuterade
fotografiernas piktorala innehåll i form av implikationer bär upp ett vidare innehåll.

5.3   Döljande i Christer Strömholms fotografi

Den isolering som tidigare diskuterats innebär bl.a. att objektet avgränsas i bildplanet från
andra föremål. Men objektet kan också isoleras i djupled. Om så sker kan vi tala om ett

Bild 23. Ur: Poste Restante
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döljande, som kan ses som en förstärkning och en vidareutveckling av isoleringen.

I ett fotografi (bild 24) av Strömholm, den avslutande bilden i Poste Restante, kan man, i öppningen
av vad som skulle kunna vara ett övertäckt lastbilsflak eller en buss, se underligt formade hängande
tygsjok, som döljer vad som finns på flaket. Man leds att tro att det kan vara fråga om en lastbil
eller buss, eftersom det i nedre delen av bilden finns en skylt med  handmålade bokstäver och
siffror, som troligen är en registreringsskylt placerad på en kofångare. Den eventuella bilen är
avgränsad av bildens kant från sitt referentiella rum. Vad som finns omkring lastbilen eller
bussen får vi inte veta. Det vi ser i bilden är ett litet parti av vad som omger öppningen samt
själva öppningen med dess tygsjok.

Ovanstående analys genomfördes före det jag studerat kontaktkartan från tagningen som
visar att det alls inte är frågan om ett övertäckt lastbilsflaks öppning baktill, utan tvärtom.
Bilden föreställer en kylare till en bil som är täckt av ett tyg. Kontaktkopian visar, förutom
kylaren med dess tyg, också bilens framlyktor samt även delar av en annan bil som befinner
sig i närheten. Att man inte rätt kan tolka bildens vidare referentialitet visar att isoleringen
ökar fotografiets gåtfullhet. Isoleringen går alltså till så att fotografen överför objekt som
underlättar en livsvärldstolkning från det avbildade rummet till det referentiella rummet.
Betraktaren, som inte har fotografens kunskap om det referentiella rummet, måste tolka
bilden enbart utifrån den information som bilden ger, samt information från egna
livsvärldsscheman.

Plastiskt är fotografiet uppbyggt med en smal perifer vertikalt orienterad rektangulär ”ram”.
Den, tillsammans med kofångaren och en övre horisontal ram, tjänar som inneslutande zon.
När ytterligare en ram upprättas inne i bilden skapas ännu ett strukturellt skelett. Det som är
utanför den sekundära öppningen blir till ett pseudoreferentiellt rum och ett pseudoramrum,
trots att detta egentligen är en del av det avbildade rummet. Den inneslutna zonen är i mot-
sats till den yttre mjukt och böljande formad. Den har dessutom en vertikal orientering.
Formen breddas nedtill och avslutas upptill med en topp. I den plastiska uppbyggnaden
finns dock ingenting i uttrycksplanet som kan leda blicken bort från centrum så att en tänkt
fortsättning kan frammanas. Detta sker på grund av att den inneslutna formen ramats sekundärt.

Kanten, som i det piktorala omger öppningen, fungerar som den sekundära ramen och det
område som isolerar. Inne i öppningen finns ett tygsjok som är det som isolerats och det som
samtidigt döljer det bakomliggande eventuella innehållet i det referentiella rummet. I centrum
av bilden finns alltså inte det förväntade objektet, utan istället något oansenligt, ett oregelbun-
det format tygsjok. I bildens relation mellan det avbildade rummet och det bakomliggande
referentiella rummet uppstår en livlig aktivitet. Vi tvingas att fråga oss vad det är som döljs,
eftersom det som döljer är så oansenligt och så uppenbart är avsett att dölja. Oansenligheten



82 Bild 24. Ur: Poste Restante
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motverkas dock av tygsjokets ymniga veckbildning som gör tyget till ett mer självständigt ting.
Dessutom är tyget i bildens centrum, vilket gör att det tematiseras. Det döljande partiet frammanar
emellertid samtidigt på något sätt det som döljs.

Det plastiskt inneslutna blir i sin tur piktoralt ”inneslutet”, dolt av tyget. Blicken som styrs av
det plastiska inneslutandet till det inneslutna tvingas betrakta som det viktigaste det oansenliga
i bildens plastiska centrum. Dessutom blir det centrala döljande partiets främsta uppgift att
dölja den del av det referentiella rummet som antas ligga bakom det döljande partiet. Dis-
kontinuiteten i döljandet blir det centrala i bilden. Det som är dolt kan projiceras på det
döljande.

Den inneslutande delen tjänstgör som pseudoreferentiellt rum och som pseudoramrum till
den del av det avbildade rummet som är det centrala i bilden. Den centrala delen av det av-
bildade rummet döljer det ”egentliga” rum som antas finnas bakom tyget. I en sekvens förs
därför blicken plastiskt in i centrum. Därefter projiceras det dolda som något gåtfullt på det
oansenliga tygsjoket. Blicken transporteras till gåtan. Effekten blir en extremt hermetisk bild
där det plastiska planets auktoritära ordning av inneslutande och inneslutet anvisar platsen
för det viktiga, samtidigt som piktoralitetens maximala oansenlighet i det avbildade rummet
finns på samma plats och där avlöses av referentens frånvarande närvaro. Samtidigt kan vi i
någon mån in absentia föreställa oss vad som döljs. Kanske är det en människa, vars huvud mot-
svaras av tygsjokets topp och vars utsträckta armar breddar tyget.

Inifrån en stenhusruin ser betraktaren en förfallen interiör med en dörr- eller fönsteröppning
som visar en liten del av ett solbelyst landskap (bild 25 ). Interiören är mörk medan öppningen
är ljus. Men den lilla öppningen är dold för betraktaren genom att täckas av ett galler. Väggen
och öppningen är placerad nästan vinkelrätt mot betraktarens blick, som så ofta i Strömholms
fotografi i prototypisk synvinkel. Interiören döljer det solbelysta landskapet, vars fortsättning
bakom muren man får föreställa sig.

Plastiskt sett så är bildytans periferi relativt mörk och det ljusa partiet befinner sig i bildens
perceptuella centrum. Det ljusa partiet innesluts av det mörkare partiet. Det ljusa partiets rek-
tangel är innesluten i den rektangel som bildas av bildens kant och är kongruent med denna,
vilket ger ett plastiskt samband mellan rektanglarna, en rytmik i bilden som på ett plastiskt
plan är en retorik. Medan valörerna plastiskt sett är en kontrast så är de plastiska formerna
istället isomorfa. Öppningen kan ses som ett läckage från ett annat rum, men detta andra
rum är inte åtkomligt annat än i fantasin, som en del av det referentiella rummet, eftersom det
inte är tillgängligt i det avbildade rummet annat än som avspärrat av gallret och dolt av muren.
Öppningen är följaktligen otillgänglig för det bildjag som befinner sig i den främre delen av det
referentiella rummet.
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Uppdelningen av bilder i en mörk förgrund och ljus bakgrund har tidigare diskuterats av bl.a.
Gregor Paulsson i termer av längtan, som en rumslig relation mellan ljus och mörker. Han tar
upp Giorgiones Tre filosofer i Gemäldegalerie i Wien som ett exempel på hur konstnärer i 16- och
1700-talets s.k. stämningsmåleri kan gestalta längtan som relationen mellan mörk förgrund och
ljus bakgrund.

50
 Om man tänker sig att förgrunden är närmare bildjaget och att den är mörk, så

befinner sig bildjaget i en situation av döljande. Men längre in i bilden, längre bort frånbildjaget,
finns en plats som är ljus. Bildjaget ser bort mot den platsen och längtar dit. I det perspektivet
skulle den här diskuterade bilden av Strömholm plastiskt kunna betyda längtan. Men den kan i
så fall inte förverkligas på grund av att passagen mellan den mörka förgrunden och ljusa
bakgrunden är stängd av gallret. Det ensamma bildjaget har dragit sig tillbaka och befinner sig
innesluten i ett avskiljt rum utestängd från det han längtar efter; att få förena subjekt och objekt
i den integrerade helhet som förvägras honom.

Ett fotografi visar en mur vars yta täcker nästan hela det avbildade rummet (bild 26). I
murens krön nära bildens övre kant är glasbitar fastmurade. Muren tycks för bildjaget omöjlig

att passera. Ett annat fotografi visar ett stängt galler framför en butik ( bild 27 ). Gallret, som är
parallellt med bildplanet, täcker nästan hela bildens yta och slutenheten tycks total. Innanför
gallret finns fönstret som upptill i bilden dock speglar husen på den andra sidan av boulevarden.
Det referentiella rummet fälls alltså in i det avbildade rummet, men bildjaget kan trots det inte
forcera gallret. Även i motstående fotografi (bild 28) i Poste Restante är slutenheten påfallande.

Bild 26. Ur: Poste Restante
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Den avbildar ett plank till en gård. Dörren till gården, som är
placerad mitt i bilden, är stängd och på planket finns reklam-
skyltar för BYRRH vermouth samt en skylt med texten
BERGER som är spikad över dörren, vilket understryker
slutenheten. I samtliga dessa fotografier är gränsen parallell
med bildplanet. I ytterligare ett fotografi visas en del av ett
rostigt plåtjalusi (bild 29). Det har ett hål som placerats mitt
i bilden och som antyder en öppning. Men hålet visar inte vad
som finns bakom eftersom också hålet är täckt av ett rutigt
tyg. Hålet antyder dock en potentiell passage till det bakom-
liggande referentiella rummet. Vad passagen kan tänkas leda
till visas kanske av en annan bild av ett hål, i en gravvård (bild
30). Hålet tycks här vara en passage mellan liv och död. Bakom

tingens yta och bakom döljandet finns döden eller intet.
51

Ett fotografi i Poste Restante (bild 31) föreställer en flicka som står i ett gallerförsett fönster. Med
de båda händerna håller hon i gallrets spjälor och sticker ut huvudet mellan dem. Bakom flickan
finns själva fönstret som är täckt av en gardin. Bilden är tagen i rät vinkel mot fönstret och
fasaden och flickan visas frontalt stående i helfigur något till höger i fönstret sett från betrak-
taren.

Fönstret bildar en ”pseudoscen” inne i bilden. Kring gallret finns husets fasad som en periferi
som isolerar och ramar fönstret och flickan från den omgivande livsvärlden. Plastiskt bildar
fönstret en sekundär vertikalt orienterad rektangel om bildens kant bildar den primära
rektangeln. Rektanglarna är kongruenta och orienterade åt samma håll vilket ger en plastisk
rytmik och en relation mellan inneslutande och inneslutet.

52
 I djupled döljs eller snarare

avgränsas flickan av gallret från gatan där bildjaget befinner sig. Flickan är också avgränsad
från det bakomliggande rummet av gardinen. Bildjaget betraktar flickan, men hon är å andra
sidan isolerad från omgivande livsvärld, och dold genom att inte visa sig annat än genom att
förmedlas via en rumslig gräns i form av ett galler. Flickan separeras av gallret, men också
bildjaget är separerat; hänvisat till sin plats i det referentiella rummet.

Bild 27. Ur: Poste Restante Bild 28. Ur: Poste Restante Bild 29. Ur: Poste Restante

Bild 30. Ur: Poste Restante
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Två fotografier (bild 32, 33) på ett uppslag i Poste Restante är väldigt olika, men har också stora
likheter. Den ena, en exteriör, föreställer ett fönster i ett gammalt hus med en gardin som täcker
hela öppningen. Luften har tagit tag i gardinen och vinden blåser på inifrån huset så att det

Bild 31. Ur: Poste Restante
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bildjaget ser är en konvext formad gardin. Det andra fotografiet visar övre främre delen av en bil
med motorhuv, vindruta, stänkskärmar och en del av taket. Vindrutan är relativt mörk och det
har nyligen regnat på den. Bilden är isolerad så att väldigt lite av omgivningen syns, men bilen
tycks stå på en gräsbevuxen plan. Av himlen ser man just ingenting. På en del av motorhuven
speglas dock himlen, som en del av det referentiella rummet, men inne i bilden. Speglingen ger
bilens motorhuv en varierad valör. Fotografiet tycks vara taget med en 35 mm optik vilken, på
grund av det snäva perspektivet, framhäver de strömlinjeformade plåtytornas dynamik. De
buktar ut på liknande sätt som gardinen.

De båda fotografierna har samma konvexa form som plastiskt och piktoralt framhäver den
kraft som kommer från de delar av rummet som döljs av de avbildade tingen och verkar på
de synliga partiernas ansvällning i det avbildade rummet, på gardinen och på bilens plåt.
Trots att bilden med gardinen föreställer en öppning, blir öppningen och den förväntade
håligheten motverkad av gardinens konvexitet som ger en kraftig ”figureffekt”.

53
Det vänstra

fotografiet av gardinen har en för Strömholms fotografi typisk symmetrisk uppbyggnad
med ett plastiskt inneslutet och inneslutande. Den har ett oansenligt centrum i form av
gardinen, som dock döljer något som att döma av den konvexa formen är kraftfullt. Men
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bilden med bilen har inte denna konstruktion och den koncentrerade samlingen uppnås istället
då bilens egen symmetri framhävs genom bildens frontala synvinkel. Också genom den snäva
beskärningen koncentreras bilden. Däck, strålkastare, grill och kofångare är in absentia och har
följaktligen överförts från det avbildade rummet till det referentiella rummet utanför den synliga
bilden. Detta ger voluminösa former och grillen, som kan ses som bilens ”ansikte”, visas inte.
Bilmärket kan därför inte så lätt identifieras, vilket verkar främmandegörande på bilen. Hade
grillen visats hade bilen verkat mer bekant, och uppmärksamheten hade riktats mot det avbildade
snarare än det döljande.

Sambandet mellan de båda fotografierna ligger i den konvexa centrala formen. Även i blom-
migheten finns en likhet, eftersom gardinen är ett blommigt, fransigt stycke tyg och eftersom
det på motorhuven fallit blommor, kanske från ett äppelträd. Det förändrar bilens ytbe-
skaffenhet, som blir luden. Den ludna bilplåten är den gräns som separerar det döljande från
det dolda. Båda bilderna verkar döljande, men vad som döljs är oklart. Det är något viktigt,
men dock inte åtkomligt, eftersom det ligger i det referentiella rummet, bakom bilens plåt
och bakom gardinen. Strömholm hävdar att gardinen och bilen är ”havande”.

54

Den kontaktkarta som fotografiet av bilen kommer ifrån visar delar av bildens referentiella
rum och avslöjar att bilen är en Cadillac från 1950-talet. Tagningen inleds med en helbild av
bilen från sidan. Därefter följer fyra frontala bilder, varav den valda bilden är den enda som
inte visar grill och bilmärke (Cadillacs ”vinge”). Tagningen avslutas med en bild av bilen
bakifrån. Det valda fotografiet är det mest döljande av tagningens bilder.

Djur är ett vanligt motiv i Poste Restante. Förutom hunden finns där
fotografier av gorillor, ormar, fiskar och krokodiler. En svit bilder av
ormar i en glasburk (bild 34) har skärpan lagd på det glas som sepa-
rerar ormarna från bildjaget. Strömholm talar om ”burkkänslan”.

55

Ormarna är oskarpa, troligen på grund av rörelseoskärpa vid lång
exponeringstid, men också på grund av att skärpedjupet var kort vid
den stora bländaröppningen och det korta avståndet. I det inledande
fotografiet i Poste Restante ser vi bakom ett galler en gorilla (bild 35)
som håller sin näve på ett horisontalt parti av gallret. Eftersom näven
och gallret är i förgrunden blir näven mycket stor jämfört med gorillans
huvud och därför hotfull för bildjaget. Också här är skärpan lagd på
gallret och näven, det som separerar gorillan från bildjaget. Buren kan
ses som en ”scen” eller som en uppvisningsplats där djuret kan
framträda inför bildjagets betraktande. Också gorillan blir hotfull
genom att den i huvudsak ses som en mörk silhuett. Den döljs dels av
gallret, men också av att den är i silhuett.

56
Bild 34. Ur: Poste Restante
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Även i fotografiet av några fiskar i plastpåsar (bild 36) ligger skärpan på den främre plastpåsen
som det som döljer och separerar fiskarna. Det som uppmärksammats är alltså plastpåsen med
dess vattendroppar, snarare än fiskarna. Om man utgår från att en fotograf  lägger skärpan på det
viktiga i bilden kan man av dessa fotografier dra slutsatsen att det för Strömholm inte är djuren
som sådana som är det tematiserade utan att det är själva separationen. Strömholm säger ”det är
inte det som är inuti som är intressant, utan det är instängdheten”.

57

På samma sätt förhåller det sig i fotografiet av
den blinda flickan från Hiroshima (bild 37). Det
är inte bara en bild av en blind flicka, utan det är
själva blindheten som avbildas. Eftersom
hennes ögon är öppna visas blindheten. De
saknar iris och ”blicken” visar att där inte finns
någon blick. I fotografiet finns inget galler, inget
glas, inget som döljer. Döljandet finns istället i
relationen mellan fotografen och flickan. Efter-
som flickan befinner sig i ett mörker kan de inte
dela upplevelsen av det upplysta rummet. Det
bildjaget ser är en yta, i den meningen att det
synliga, som är tillgängligt för bildjaget, inte är
det för flickan. Skrovligheten i hyn understryker

Bild  35. Ur: Poste Restante Bild  36. Ur: Poste Restante

Bild 37. Ur: Poste Restante
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materialiteten. Hon är en för bildjaget oåtkomlig hemlighet, eftersom upplevelsen av hennes
egen blindhet inte är disponibel.

Som antytts kretsar Strömholms verk i hög utsträckning kring döden. 1966 slog han igenom i
Sverige med en utställning betitlad Dödsbilder. I Poste Restante finns två fotografier som före-

ställer gravar. Bilderna visar hål i jorden som grävts ut. I den ena
kan man se den nedre delen av gravstenen och i graven kan man
skönja vad som sannolikt är en kista vars ovansida är angripen av
röta. Att det finns en kista i graven förklarar varför det redan finns
en gravsten på plats. Det andra fotografiet (bild 38) visar bara ett hål
i marken och uppgrävd jord som ligger kring graven. I bilden ligger
ljuset snett och kastar en skugga i endast en del av håligheten, i
form av ett upp- och nedvänt L, medan resten av håligheten är
belyst. Dessutom kan man se två repändar slängda över jordhögarna.
Repändarna står i ett retoriskt samband med intilliggande fotografi
som avbildar två hundkoppel som ligger på marken, med hundarna
in absentia. Det gemensamma är ögleformen som kopplet och
repändarna har gemensamt. Det som har hållit hundarna fast har
följaktligen något gemensamt med de rep som hissar ned kistan i
graven.

Båda fotografierna av gravar är tagna från främre kortsidan av graven i syfte att få med så mycket
som möjligt av urgröpningen i marken. Håligheten ligger i centrum av de respektive bilderna.
Det finns ljus i urgröpningarna vilket ger gravarna form och tvingar betraktaren att uppfatta dem
som konkava former och inte som ytor, som hade varit fallet om håligheterna varit helt svarta.
Gravarna är som ramar, skåp eller ”scener” i rummet.

Enligt Arnheim är det konkaviteten som oftast uppfattas som grund.
58

En klassisk staty eller
ett massivt föremål har alla de egenskaper som krävs för figurfenomenet; omslutenhet, mindre
volym, textur, täthet och soliditet. Den är oberoende av omgivningens inverkan och kon-
trollerar istället sin omgivning. Håligheter uppfattas i ett sådant tänkande som en tom rymd
och som grund. Henry Moore, Alfred Lipschitz och Alexander Archipenko däremot gjorde
det konkava till figur i den moderna konsten. Hålighet blir i det sammanhanget istället en
positiv figur och en skulpturs icke-former får på så sätt visuell kraft och själva luften blir en
materiell substans.

59
Den konkava skulpturen gör således relationen till omgivningen mer

oavgjord och ”demokratisk” i betydelsen att ett ömsesidigt utbyte kan ske mellan skulptur
och rum. I Strömholms fotografier av gravar i Poste Restante är ett sådant plastiskt tänkande
verksamt i urgröpningarnas tomhet som placerats i centrum av bilderna. Genom att placera

Bild 38. Ur: Poste Restante
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urgröpningarna i centrum blir tomheten central och därmed inte längre endast tomhet och
grund, utan istället figur (och tema). Det är alltså åter det frånvarande som suggereras.

Men fotografiernas konstruktion gäller inte bara det plastiska skiktet utan också det piktorala.
Bildens konkava rum är en grav och avsikten med tomheten i centrum är sannolikt inte endast
att gestalta det tomma rummet. Eftersom graven är tom innebär det indexikaliskt att den döda
kroppen, liket, där snart kommer att nedsänkas i en kista. Bildens avbildade rum är tomt, men
det referentiella rummet fylls in absentia i betraktarens fantasi. Även här, precis som i bilden av
den döda hunden och i bilden av automaten ”Automatex”, ligger indexikaliteten alltså främst på
ett temporalt plan. Som i så många andra av Strömholms fotografier befinner sig objekten i en
process av döende, förruttnelse, förstörelse, upplösning eller deformering.

Ett uppslag i Poste Restante består av två fotografier av ett dött
indiskt barn. I den första bilden (bild 39) ligger barnet övertäckt
och dolt av kvistar. Ögonen är öppna och barnet har dem riktade
mot betraktaren. Genom att ögonen fortfarande är öppna,
samtidigt som vi ser att barnet strax ska kremeras, uppstår en
oklarhet. Å ena sidan skapar de öppna ögonen hos betraktaren en
föreställning om att barnet fortfarande lever samtidigt som vi
förstår att det är dött. Bilden blir i ett livsvärldssammanhang, om
vi ser det utifrån indisk kultur, inte gåtfull, eftersom man där inte
sluter den dödes ögon. För en västerlänning däremot kommer
bilden att vara grotesk och retoriskt sett en förening av ofören-
ligheter, en oxymoron. Eftersom liv och död förenas i samma
kropp och är varandras motsatser sker momentant ett kraftfullt
brott mot förväntad integration och en opposition skapar en
ickeprototypisk kategori. Barnet är verkligen död, men livet
projiceras via de öppna ögonen på resten av den döda kroppen. I
det här fallet sker integrationen redan i det avbildade rummet, in
præsentia och inte bara i relation till det referentiella rummet. Man kan också se det som om två
olika tider förenas genom att det förflutna, den tid då barnet ännu levde, dröjer sig kvar som spår
av liv. Det finns något oväntat i att just ett barn dött. På det sättet förenas inte bara liv och död
i samma kropp, utan också barndom och död, vilket stegrar oppositionen än mer.

I det andra fotografiet är barnet än mer dolt. Endast fötterna kan skymtas och de öppna
ögonen kan inte längre skönjas i vedhögen, som är i centrum av bilden. Uppfattar vi de två
fotografierna som en kronologisk sekvens kan den ses som om döden vunnit över livet
eftersom barnets ögon nu inte längre kan ses.

60 
Precis som i bilden av den döda hunden (bild 17)

och i fotografierna av gravarna kan bilden placeras in i en sekvens av förstörelse och upplösning.

Bild 39. Ur: Poste Restante
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Den inplaceras i en nedåtgående ”berättelse” där det temporala åberopas genom diptyk-
arrangemanget, men också genom att högen av ved i den referentiella tiden väcker en föreställning
om snar förbränning.

Ett fotografi visar en skåpbil bakifrån och skåpdörren är stängd och dessutom fastbunden med
snören. Inne i bilen skymtar genom de båda fönstren bröd; det är alltså en bagares bil som är

fylld av bröd. Bilden är döljande eftersom
dörren in till bröden är stängd och vi kan
bara skymta bröden genom fönstren.
Den bild som är placerad på samma upp-
slag till höger om den döljande bilden
(bild 40) visar emellertid hur det ser ut
inne i bilen. Från förarsätet ser vi en mängd
baguetter staplade ovanpå varandra i
lastutrymmet. På bröden, som är en del
av bildens innehåll, kan dock ett annat
innehåll, som är sexuellt, suggereras.
Baguetterna är i så fall inte längre enbart
bröd, utan kan också ses som penisar.

61
För

att kunna hävda detta måste man se bil-
den utifrån förväntningar inom konst-
världen snarare än inom livsvärlden. I

surrealismen, som anknyter till psykoanalysen, är en djupare mening ofta av sexuell karaktär.
I den första bilden står bildjaget inför döljandet, men i den andra kan denne lättare se vad
som döljs, även om det dolda fortfarande är in absentia. Det dolda är nu en sexuell fantasi,
som i det fotografi som diskuterades under rubriken isolering, enmansbastun som
suggererade en kondom. Retoriken i de båda fiktionsgraderna innebär ett kraftfullt brott
mot förväntad integration och en passage mellan fiktionsgraderna möjliggörs av den
gemensamma avlånga formen. Jag diskuterade bilden av bilen som är beströdd med
blommor i termer av olika fiktionsgrader trots att den dolda fiktionsgraden praktiskt taget
inte finns där, sett utifrån bildens tolkning som en livsvärldssituation. Även den här
diskuterade bilden innehåller i en livsvärldstolkning inget dolt element. Den kan uppkomma
först när bilden placeras i konstvärlden.

I andra delen av tidskriften Fotos artikelserie Christer Strömholms bildskola från 1982 diskuterar
Strömholm en helbild av två små gossar med var sin damhandväska som intresserat tittar in i
kameran.

62
Det intressanta med fotografiet är enligt Strömholm handväskorna som var och en

bär på. Väskorna är för Strömholm det som gör att han lägger något till bilden. Han berättar:

Bild 40. Ur: Poste Restante
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Vad är det för märkvärdigt med bilden på de två buspojkarna med handväskorna? Inte miljön, inte
deras klädsel, inget där som får tankarna att hoppa till. Det är handväskorna som lägger något till bilden.
Vad gör de med väskorna? Har de snott dem? Är de ute och leker damer? Har de hemliga saker i
handväskorna?

64

Det Strömholm diskuterar är, i mitt bildanalytiska perspektiv, döljandet och den sekundära
betydelseprocess som sätts igång. Döljandet öppnar fotografiet för vidare betydelser. Ju mer
som saknas, desto mer kan suggereras. Bilden kan också ses som en sammanställning av två
livsvärldsområden. I stället för skolväskor bär pojkarna på damhandväskor. Manligt och kvinnligt
och ungt och gammalt förenas i en retorik. Pojkarna med handväskor är ett av Strömholms
mer populära fotografier. Att det har haft framgång kan ha att göra med att fotografiet kan
läsas på två sätt. Å ena sidan kan dess innehåll ses som en del av livsvärlden. Ett komiskt
fotografi, där buspojkarna efter sina pojkstreck betraktar fotografens kamera som något spän-
nande. Å andra sidan kan det också ses som ett exempel på döljandet.

Sammanfattningsvis finns i Strömholms fotografi ofta en gräns nära bildjaget. Objektet döljs
genom att isoleras i djupled, vilket är en vidareutveckling och en förstärkning av den isolering
som verkar i bildplanet. Det kan vara ett galler, ett hinder, en slöja, ett glas, en hinna eller en
mur som döljer eller hindrar den förväntade genomsläppligheten. Gränsen skapar en skillnad
mellan det näraliggande och synliga och det bortomliggande och mer eller mindre osynliga
eller ogripbara. Det dolda är något okänt och gåtfullt i många av de döljande bilderna. I
andra fall är det något djuriskt, en gorilla, ormar eller fiskar. I flera fall suggereras död och
förintelse, men ibland något sexuellt. Eftersom gränsen så starkt markeras skapas en opposi-
tion mellan döljandet, som är in præsentia, och det dolda, som är in absentia. Relationen
mellan döljande och dolt kan ibland karakteriseras som en skillnad mellan fiktionsgrader.
Ofta innebär döljandet att genomsläppligheten för synen upphäves, vilket gör bilden svår att
genomskåda. I andra fall kan döljandet innebära att genomsläpplighet för rörelse eller beröring
bromsas. Om så är fallet finns också en temporal isolering, eftersom den aktivitet som krävs för
närmare kontakt försvåras eller omöjliggörs. Isolering och döljande tillsammans minskar ofta
relevansen av en tolkning i ett livsvärldsperspektiv. Fotografierna skapar en inslagen gåva till ett
bildjag; en present vars innehåll vi inte känner till, en gåta.

5.4   Betraktarens roller i Christer Strömholms fotografi

För att undersöka om det finns varianter av isolering och döljande i Strömholms fotografi
kan vi börja med att betrakta en bild från en varieté (bild 41), där en liten gosse intensivt
betraktar en kvinna vars nätstrumpebeklädda ben och högklackade skor är det enda vi kan se
av henne. Resten av kvinnan, från knäna och uppåt, är avskuren av bildkanten.

64
Kvinnan
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står på en primitiv utomhusscen medan gossen står tillsammans med andra betraktare nedanför
scenen. På scenen finns också ytterligare ben tillhörande andra varietéartister som också är av-
skurna av bildens kant. Scenen är placerad till vänster i bilden, publiken och gossen till höger.
Genom scenen har isoleringen före bildens tillkomst redan skett och livsvärldens ordning har
därför redan upphört i och med delningen i scen och publik. Det är alltså inte bara det som
händer på scenen som är viktigt, utan också relationen mellan scen och publik. Dessutom
tillkommer relationen till den som betraktar bilden, samt resten av kvinnans kropp ovanför
knäna som fullbordas in absentia i det referentiella rummet.

Den plastiska uppbyggnaden är emellertid annorlunda jämfört med de tidigare diskuterade
isolerande och döljande bilderna. Det finns i bilden inte en inneslutande och innesluten del.
Bildens separering av scen och publik till vänster respektive höger visar sig på den plastiska
nivån som en splittring. De ben som ses på scenen, blir i det plastiska vidare till vertikala ytor
med riktningar som in absentia fortsätter ut ur avbildningsrummet till ramrummet.

Genom att varietéartisterna på det piktorala planet är avskurna av bildens kant kommer

Bild 41. Ur: Konsten att vara där
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Bild 42. Ur: Konsten att vara där
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också de att fullbordas utanför det avbildade rummet, i det referentiella rummet. I fotografiet
infriar Strömholm således inte det krav, som tillfredsställs i det tidigare diskuterade isolerande
och döljande fotografierna, att samla det viktigaste i mitten och att bilden inte ska ha utgångar.
Den lille gossen, som är den viktigaste åskådaren, betraktar kvinnan på scenen på så sätt att hans
blickriktning skär bilden diagonalt från höger till vänster och den går ut ur fotografiets vänstra
överkant till den del av kvinnan som är avskuren av kanten. Läckaget ut i ramrummet från de
vertikala ytorna och riktningarna motverkar vidare bildens plastiska homogenitet.

Fotografen i det referentiella rummet betraktar gossens betraktande och det avbildade rummet
är separerat i scen och betraktare. De avskurna artisterna får i bilden ses som det som det o-
synliga bildjaget, via gossen, får lägga till för att fullborda bilden i fantasin. På det sättet blir
bildens kanske viktigaste parti förlagt utanför det avbildade rummet, i det referentiella rummet.
Genom gossens blickriktning och genom att dennes ansikte blir belyst av scenens ljus innesluts
han i det som sker på scenen, men han är dock som betraktare avskild genom att själv inte
befinna sig på den upphöjda scenen. I fotografiet finns, som så ofta i Strömholms fotografi,
en markerad gräns, nu mellan scen och åskådare. En av de mest intressanta aspekterna med
bilden är dock att den har två betraktare. Å ena sidan gossen inne i det avbildade rummet,
samt å andra sidan den som betraktar bilden.

Ett av Strömholms mest kända fotografier (bild 42), publicerad bl.a. i Poste Restante, före-
ställer huvudet av en man som betraktar en kvinna. Hon är innesluten i en glasad låda till-
sammans med en orm. Resten av mannen är förenad med rummets mörker och avskuren av
bildens kant. Han iakttar kvinnan intensivt, men kvinnan blickar inte tillbaka. Fotografen i
sin tur är skild från både kvinnan och ormen och den betraktande mannen. Närhet finns
framförallt mellan ormen och kvinnan. Mannen befinner sig i ”verkligheten”, han är ”publik”.
Kvinnan och ormen däremot är isolerade och dolda, i en egen värld som skapas av lådan
med dess glaslock. I relation till mannen befinner de sig på en ”scen”. Vi vet att ormtjuserskan
är varietéartist, så separeringen från livsvärlden har redan skett före det att fotografen upp-
märksammat situationen. Mannen kan se henne, men inte röra vid henne. Fotografen foto-
graferar scenen, men är själv inte deltagare i den relation mellan betraktare och betraktad
som utspelas framför honom. Isoleringen av kvinnan möjliggör sekundära betydelser. Ormen
behöver inte endast vara en orm. Den kan uppta ikonografisk betydelse; natur, ondska osv.
som på grund av närhet kan överföras till kvinnan. Kvinnan blir en ormkvinna och sålunda
en gåtfull naturvarelse för den betraktande mannen som kulturvarelse.

Inte heller här tillfredsställs kravet på att undvika läckage ut till ramrummet genom att den
låda kvinnan placerats i skärs av av bildens högerkant och underkant. Den isoleras inte och
innesluts inte plastiskt. Bilden innehåller istället en riktning från övre vänstra delen till högra
nederdelen av bilden på grund av mannens blickriktning. Den fortsätter plastiskt och piktoralt
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i lådans och kvinnans diagonala orientering. Bilden påminner således om bilden av pojken och
nätstrumpan i det att där finns en synlig betraktare. Som en jämförelse kan man nämna att också
i vissa verk av Caspar David Friedrich finns en avbildad betraktare.

65

I Vännerna från Place Blanche visas ett fotografi (bild 43) av en pojke som bakom en bambu-
palissad intensivt och med gapande mun betraktar leopardkvinnan; nu i tiara och sedd i
profil. Det är precis som i bilden av pojken och nätstrumpan (bild 41) separerat i scen och
publik, med palissaden som den gräns som separerar pojkens och damens respektive världar.
Också i denna bild är paret separerade från varandra genom en vänster- och högerordning
av bildplanet. Pojkens blickriktning går dock denna gång åt höger. Det för pojken avgörande
finns i det avbildade rummet; leopardkvinnans överkropp. Men hon är vänd mot gossen och
är därför delvis dold för den som betraktar bilden.

I fotografiet av pojken och nätstrumpan (bild 41) och i fotografiet med mannen och ormkvinnan
(bild 42), besvarar inte kvinnan blicken från pojken respektive mannen. Därför är det mannens

Bild 43. Ur: Vännerna från Place Blanche
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blick som är det centrala. Kvinnan är främst ett objekt för manligt begär. I det här diskuterade
fotografiet av leopardkvinnan bemöter dock damen pojkens blick. Trots det är det diskutabelt
att som Cia Wedin i tidskriften Divan i damen läsa in leopardkvinnans egen sexualitet. Wedin
säger om leopardkvinnan ”och hon ser på honom och hon tänker, /…/ ‘Ja, han kanske ... eller
är han för ung?’ och där finns en sexualitet som uttrycker sig genom hennes blick, i hela
situationen.”

66
Det förefaller dock mer rimligt anta att det är pojkens sexualitet som är det

centrala. Som varietéartist är hon separerad från honom genom uppdelningen i scen och åskådare.
Genom det arrangemanget är hon betraktad snarare än betraktande. Hennes sexualitet är till för
honom och inte för henne själv. Han får se, men inte röra.

Dessa tre fotografier, som alla innehåller en relation mellan betraktare och betraktad, mellan
åskådare och scen, kan, för att belysa en viktig aspekt av Christer Strömholms fotografi,
relateras till en bild i Poste Restante, också den föreställande leopardkvinnan (bild 44). Här är
relationen mellan betraktare och betraktad förändrad. Fotografen har intagit den avbildade

betraktarens plats i de tre tidigare nämnda fotogra-
fierna, där det fanns en piktoral relation mellan scenen
och pojken, mellan mannen som betraktar och kvinnan
i lådan eller mellan pojken och leopardkvinnan.
Innebörden av denna förändring är att fotografen och
bildens betraktare har närmat sig skeendet och blivit
deltagande. Ett tydligt bildjag har uppstått.

Bilden föreställer en kvinna klädd i bikini med leo-
pardmönstrad nederdel. Hon är fläckig över hela den
synliga kroppen och sitter i en stol inne i en rumslig
avgränsning, som skulle kunna vara någon form av
sceniskt arrangemang. Öppningen består av brädor
och dekoreras av ormskinn och ett blommigt tyg.
Den centralt placerade figuren (som i det piktorala
är kvinnan) är i huvudsak innesluten av den scen-
liknande träkonstruktionen. Kvinnans fläckighet kan
i detta fall ses som en mildare variant av döljandet.
Fläckigheten avser sannolikt att ge en föreställning
om hennes ”leopardaktighet”; hon har animaliserats.

Om området utanför scenkonstruktionen bildar ett
publikt område och det inre rummet samt kvinnan ett scenområde, så märker vi att separeringen
är utformad som inneslutet och inneslutande, till skillnad från i de tre tidigare diskuterade
fotografierna där relationen scen och åskådare istället är separerat i vänster och höger. Detta

Bild 44. Ur: Poste Restante
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innebär att bilden organiseras på ett enklare sätt än i de tidigare nämnda bilderna, där relationen
scen och publik var sidoställd, bredvid varandra i bildplanet. Centreringen och koncentrationen
i bilden motverkar den plastiska mångtydighet och splittring som utmärker de tre tidigare
diskuterade fotografierna. Till detta kommer döljandet som verkar i djupledet.

Eftersom Strömholm påtalat sina preferenser för bilder som är plastiskt uppbyggda i inne-
slutande och inneslutet (se kap. 10.2) bör de tre först diskuterade fotografierna plastiskt sett
vara mer otillfredsställande för Strömholm själv än det sist nämnda fotografiet. När kom-
plexiteten i bilden behålls, samtidigt som bildproblemet löses på ett enklare sätt, kan det här
diskuterade fotografiet av leopardkvinnan också sägas vara mer tillfredsställande ur ett ge-
staltpsykologiskt perspektiv, eftersom det poängterar enkelhet i varseblivning och bildverkan.

67

Om vi tänker oss att relationen mellan det isolerade och dolda objektet och den avbildade
betraktaren i de tre tidigare diskuterade fotografierna motsvarar den mellan objektet och
bildjaget i den senast diskuterade bilden, så inser vi att de tre bilderna hjälper oss att bättre
förstå fotografiet av leopardkvinnan som innefattas i scenkonstruktionen. I de tre fotografi-
erna är den som betraktar bilderna placerad utanför den relation som finns inne i bilden
mellan betraktare och betraktad, mellan mannen som betraktar kvinnan, gossen som betraktar
(kvinnan med) nätstrumporna och pojken som betraktar leopardkvinnan. Betraktaren befinner
sig inne i det avbildade rummet. I fotografiet av leopardkvinnan i scenkonstruktionen däremot
befinner sig betraktaren utanför det avbildade rummet, i en potentiell rörelse från av-
bildbarhetsrummet till det referentiella rummet. Det är följaktligen ett bildjag som nu själv
betraktar kvinnan. Hon är å ena sidan placerad på en scen, isolerad från omgivande livsvärld
genom att vara varietéartist. Leopardfläckarna verkar också döljande. Hon är dold för bildjaget
genom att inte visa sig annat än via en rumslig gräns i form av scenkonstruktionen. Bildjaget
betraktar alltså själv kvinnan på scenen och konfronteras själv med henne från sin plats i det
referentiella rummet. Betraktaren befinner sig i sin fantasi, som bildjag, i det referentiella
rummet, medan kroppen är kvar i avbildbarhetsrummet.

I de tre tidigare diskuterade fotografierna är den som betraktar bilden den som betraktar den
som betraktar. Men den avbildade betraktaren har i bilderna ingen egen ”utsägelseposition”,
utan avbildas endast utifrån. Den avbildade betraktaren behärskas från utsidan av bildbe-
traktaren från dennes synvinkel. Ett bildjag som inifrån sig själv betraktar, kan med Michail
Bachtin sägas vara jag-för-mig-själv, medan den avbildade betraktaren ses från utsidan och är
den-andre-för-mig.

68
 I de tre först diskuterade fotografierna är den som betraktar bilden

separerad från den betraktare som är inne i det avbildade rummet. Därför blir bildbetraktaren
inte direkt delaktig i vad som kan kallas ”la condition humaine”, en existentiell position som
präglas av subjektiv partikularitet. Termen ”la condition humaine” är hämtat från titeln till en
målning (bild 45) av Magritte.

69 
Med ett sådant distanserande grepp skapas ett avstånd mellan
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bildbetraktaren och situationen i det avbildade rummet. Den distans som därmed uppkommer
ger den exterioriserade bildbetraktaren en trygghet som andra plans figur. Döljandet tycks gälla
någon annan, och inte bildbetraktaren. Denne ser avsevärt mer av situationen och det referentiella

rummet än den avbildade betraktaren gör, om man tänker sig att denne
ser en bild. Så är också fallet med berättaren som i en roman vet mer än
hjälten. Konfrontationen  med döljandet gäller någon annan än en själv.
Scenen betraktas av bildbetraktaren på behagligt avstånd från dramatiken.
I de tre tidigare diskuterade fotografierna är bildbetraktaren inte deltagande
också därför att varken den avbildade betraktaren eller den avbildade
kvinnan möter bildbetraktarens blick. Det kan förstås som att det inte i
bilderna uppkommer något tydligt bildjag. För att själv uppfatta döljandet
i bilden av mannen med ormkvinnan (bild 42) tvingas bildbetraktaren
lämna sin position utanför och istället se sig själv som den man som
betraktar ormkvinnan. Döljandet gestaltas inte, utan  illustreras endast. I
fotografierna är den referentiella funktionen mer framträdande och
isolering och döljande verkar inte direkt på det icke-tematiserade bildjaget.

Bildens bildjag måste föreställa sig den avbildade personens synvinkel. Den sammanfaller inte
med bildens egen synvinkel. När det gäller t.ex. bilden av mannen med ormkvinnan kan man
tänka sig hur fotografiet skulle kunna se ut om fotografen var densamme som betraktaren inne
i bilden. Kravet på att undvika läckage ut till ramrummet skulle då sannolikt kunna tillfredsställas.
På det sättet skulle ormkvinnan i lådan plastiskt kunna bilda den inneslutna formen, som är så
viktig för Strömholm.

Bildbetraktaren har i fotografiet av leopardkvinnan i båset kommit närmare och förändrat
sin roll; från att vara vittne till en händelse till att själv delta i händelsen, bli ett bildjag. Den
tidigare exterioriserade bildbetraktaren har nu interioriserats till en jag-för-mig-självposition,
blivit ett bildjag. I fotografiet av leopardkvinnan i båset har det avbildade rummet krympt
och delar av detta har överförts till det referentiella rummet. Bildjaget har tagit den lille
gossens och mannens plats i de tidigare diskuterade bilderna och behöver inte längre utifrån
leva sig in i den avbildade betraktarens situation. Men bildjaget är trots det särskilt från sitt
motiv genom att kvinnan är isolerad. Hon är innefattad i en ram och genom att hon är en
varietéartist, blir hon också ett tecken för något annat. Isoleringen har ökat och döljandet
verkar nu direkt på bildjaget. Bildens viktigaste person, den som ser, har blivit osynlig. Effekten
har uppstått genom att den differentiering mellan scen och åskådare, som finns t.ex. i fo-
tografiet av gossen och nätstrumpan (bild 41) i vänster och höger, har roterats 90 grader för
att hamna i bildens djupled. Samtidigt har åskådarpositionen lämnat det avbildade rummet för
att hamna i det referentiella rummet, vilket medför att bildjaget själv ersätter den i bilden avbildade
betraktaren.

Bild 45. Magritte, R., ”La Condition Humaine”, 1933
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Jämförelsen av fotografierna visar att det finns en typ av bilder i Strömholms verk där isolering
och döljande illustreras, samt en annan typ där isolering och döljande gestaltas direkt inför
bildjaget. Den senare typen är den vanligare. Jämförelsen mellan de tre tidigare diskuterade
bilderna (bild 41, 42 och 43) och bilden av leopardkvinnan i scenkonstruktionen (bild 44)  ger
oss en nyckel till en djupare förståelse av Strömholms verk. Vi kan nu förstå isoleringens och
döljandets grepp som en del av en än mer fundamental bildverkan; den interpersonella funktionen,
som särskilt aktiverar sändarens och/eller mottagarens medverkan.
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SURREALISM OCH FOTOGRAFI

Det finns skäl att undersöka vad isolering och döljande kan innebära i ett intertextuellt per-
spektiv. Genom ett studium av fotografiets roll inom surrealism och genom att undersöka
två viktiga riktningar inom surrealismen kan vi kanske bättre förstå Strömholms plats inom
såväl fotografi som inom konst.

Teorier är enligt filosofen Arthur Danto relevanta i tolkningen av ett verk i konstvärlden.
1

Att så är fallet visar att en konnotation, t.ex. ‘surrealism’, och vidare implikationer i form av
surrealismens teorier om konst, samt det sätt som surrealismen uppfattar sig själv, kan vara
betydelsefulla för denotationen, verkets betydelse. En bild som placeras i tid och rum, i ett
sammanhang, fördelar positioner och roller i en diskursiv värld som också kan vara en in-
stitution. Konstvärlden är en sådan institution som förutom teorier bl.a. består av kommu-
nikativa genrer som institutionellt är relativt bestämda och generella. De måste vara ömsesidiga
om en tolkning som refererar till ett gemensamt universum ska kunna äga rum. De scheman
som erbjuds bildar tematiseringssekvenser som skapar berättelser, maktförhållanden och
miljöer kring bilden och som skapar en förväntan som förbereder för en relativt given sekvens.
Bilden själv kan sakna viss information som betraktaren själv före betraktandet måste ha
tillägnat sig och som måste läggas till för att fullborda förståelsen av bilden i relation till ett
visst normsystem och en viss kontext.

I surrealismen finns å ena sidan en strävan efter att beakta bild som omedelbar och direkt.
Breton kallar i Surrealism och måleri ”automatisk teckning” såsom den bedrevs t.ex. av André
Masson för ”oundvikliga och klart lysande ”fällningar” och jämför med lackmuspapper.

 2

Han diskuterar också Juan Mirò, som hänger sig åt ”den  rena automatismen som målare”.
3

Breton föredrar de automatiska teckningarna och ser dem som upptagningar och dokument,
i motsats till drömbilderna à la Giorgio de Chirico, som han ser som ”representation” och
som alltså är lögnaktiga och inte har den eftersträvansvärda direktheten.

4
Tendensen förstärktes

av den informella konsten som tillsammans med abstrakt expressionism bidrog till att
surrealistisk bildkonst blev alltmer icke-föreställande, t.ex. Arshile Gorkys verk. Den estetiska
funktionen, det i semiotisk mening plastiska föremålsskiktets betydelse och tecknets substans,
beaktades då särskilt och bildens tillskrivna indexkaraktär betonades. En sådan tendens i
surrealismen kan kallas centripetal.

Men det finns i surrealism också en centrifugal tendens. Den centrifugala retoriken organiserar
högre lexikala och syntaktiska nivåer i teckensystemet och arbetar med den piktorala betydelsen

6
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i vidare retoriska betydelseförskjutningar. Ambitionen är att förändra världen, inte att främst
verka i konstvärlden. Retorik som t.ex. metaforer betonas. Den inkorporerar nya områden till
konsten, bl.a. genom att utforska stadens skådespel, men också masskultur i form av fotografi,
reklam, skyltar och skyltfönster, affischer, varor och mode. Även intresset för konstnärliga
objekt kan ses i relation till centrifugal estetik eftersom objektet bidrar till ett vidgat konstbegrepp.
Sammantaget leder den centrifugala surrealismen till stillöshet och mångfald, i meningen att
flera stilar, bildtyper och teckentyper kan blandas, även i ett och samma verk. En sådan centrifugal
estetik innebär vidare att flera varianter av retorik kommer till användning i surrealistisk estetik.
Surrealism kan alltså omfatta centrifugala såväl som centripetala tendenser.

I de surrealistiska tidskrifterna visar sig surrealismen centrifugal på ett kanske oväntat sätt. I
bl.a. tidskrifterna La révolution Surréaliste (1924-1929), Le Surréalism au Service de la révolution
(1930-1933), och Minotaure (1933-1939) använde surrealisterna ofta fotografi. La Révolution
Surréaliste är inte lik de då vanliga konsttidskrifterna. I de första numren av tidskriften, som
re-digerades av Pierre Naville och Benjamin Péret, användes fotografiska bilder från många
olika källor, från loppmarknader och från vetenskapliga eller populära tidskrifter. Fotografierna
kan vara reportagebilder, dokumenterande bilder, stillbilder från filmer, vykort m.m. I det
första numret finns ett fotografi föreställande Buster Keaton som i ett badrum betraktar en
kvinna som är delvis dold och invirad i ett duschdraperi, vilket medför att den visuella
genomsläpplig-heten bromsas för hans blick.

5
Man publicerade även bilder fotograferade av

surrealister. Av Man Ray visades t.ex. L’ Énigme de Isidore Ducasse på den första sidan (då
publicerad utan titel) och ytterligare sex fotografier inne i tidskriften. Surrealistisk fotografi
kan då vara manipulerad i form av dubbelexponeringar, montages och dubbelkopieringar,
men också fotogram. Det kan även röra sig om omanipulerade fotografier som tycks vara
referentiella till sin funktion, som t.ex. gatuscener och porträtt. I det första numret av tidskriften
finns vidare teckningar av Masson, Naville, Max Ernst och Robert Desnos. Inga målningar
var avbildade.

Inom den tidiga surrealismen ifrågasattes måleri som surrealistiskt framställningssätt. Det
var alltför traditionellt, personligt och materiellt och ansågs vidare vara för beräknande, för
svårt och för beroende av färdighet för att kunna jämföra sig med automatisk skrift. Louis
Aragon skriver:

Man anar en tid då de måleriska problemen — t. ex. de som gjorde Cézannismens succé — kommer
att te sig lika egendomliga, lika gammelmodiga som poeternas kamp för versfötterna redan nu ter sig för oss.
Man anar en tid då målarna, som redan nu har upphört att riva sina färger själva, kommer att finna det
infantilt och ovärdigt att själv stryka ut sin färg. De kommer att tycka att den personliga penselföring som
än idag utgör en tavlas värde, bara har ett dokumentariskt intresse, som ett manuskript eller en autograf.
Man anar en tid då konstnärerna inte ens låter andra breda ut färgen, inte ens tecknar längre.

6
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I samband med utgivningen av tidskriften pågick en debatt i surrealistiska kretsar om bild-
konsten och fotografiet. Max Morise hävdar i första numret av La Révolution Surréaliste att de
Chiricos målningar inte kan återskapa en drömbild, därför att minnet skulle hinna förstöra
den. De är reproduktioner snarare än gestaltningar av drömmen. Han menar dock att Man
Rays fotografi kan fånga och gestalta de flyktiga drömbilderna.

7
I det tredje numret av tid-

skriften går Naville till angrepp mot försöken att skapa en surrealistisk estetik för bildkonst.
Han menar att varken teckning eller målning kan förmedla surrealistisk aktivitet. Visuell
upplevelse är viktigare än visuella uttryck i bild. Han skriver:

Jag känner inte till någon annan smak än avsmaken.
Mästare, mästare i utpressning, kleta ned era dukar.
Ingen är längre okunnig om, att det inte finns något surrealistiskt måleri. Beteckningen
kan naturligtvis inte avse vare sig pennans slumpmässiga streck, eller bilden, som återger
drömmens gestalter och inte heller inbillningens fantasier.
Men det finns skådespel.
Minnets och ögonens lust: där har vi hela estetiken. /.../
Filmen, inte därför att den är livet, utan det övernaturliga, en sammanfogning av tillfälliga
element.
Gatan, kioskerna, automobilerna, dörrarna som tjuter, lamporna som strålar mot himlen.
Fotografierna: Eusebe, l’Etoile, le Matin, Excelsior, la Nature, — världens minsta ampull,
vägen, som mördaren tog. Blodets omlopp i en hinnas tjocklek.
Klä sig — klä av sig.

8

La Nature var den populärvetenskapliga tidskrift som La Révolution Surréaliste hämtat sina
layoutidéer ifrån. Excelsior var den vid den här tiden den layoutmässigt och visuellt mest
avancerade dagstidningen i Frankrike.

9
Naville åberopar den centrifugala estetiken starkare

än Breton. Det är viktigare för Naville att föra in fotografi, massmedia och perception i
surrealism. En speciell surrealistisk stil skulle endast fungera begränsande. Fotografierna i
La Révolution Surréaliste publiceras ofta utan bildtexter och utan att fotografens namn nämns.
Det gäller t.ex. om Eugène Atgets fotografi. Atget inledde sin renässans genom att publicera
fyra fotografier i La Révolution Surréaliste.

10
Som fristående verkar de utan direkt förankring i

Barthes mening. Andra fotografier kan ha en bildtext som förändrar deras betydelse, t.ex. en
bild av en fågelskrämma betitlad Tidig fransk 1900-talskonst, vilket enligt Sonesson är en
konträr opposition mellan två samordnade tecken. Brottet mot förväntad integration är dock
rätt svag eftersom titeln och bilden tillhör olika betydelsesystem och dessutom endast är i
kontiguitet till varandra. Bl.a. hotet mot måleriet fick Breton att ta över redaktörskapet för
tidskriften i stället för Naville och Péret. I nummer fyra påbörjade han sin artikelserie om
surrealismen och målarkonsten där han för fram den automatiska teckningen som surrealistisk
konst par préférence. Samtidigt ökar antalet reproduktioner av måleri i tidskriften, men utan
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att fotografi utesluts. I tredje delen av artikelserien diskuterar Breton dock Man Rays fotografi (se
kap. 7.1). Bretons intervention i tidskriften kan ses som en korrigering av Navilles centrifugala
retorik i en mer centripetal riktning vad gäller konstruktionsprinciperna. Den centrifugala estetiken
i de tidiga numren av La Révolution Surréaliste är en retorik i Sonessons fjärde retorikdimension,
eftersom förväntningar om att tidskriften ska se ut som en konsttidskrift inte infrias. La Révolution
Surréaliste är en konsttidskrift som använder layout från en vetenskaplig tidskrift och innehåller
bilder från film, reportage och vetenskap. Fotografiernas funktion är att samtidigt vara såväl
dokumenterande som konstnärliga. En av de viktigaste retoriska greppen i surrealismen är just
föreningen av vetenskap och konst. I tidskriften finns således retorik vad gäller konstruktionsart
(fotografi, teckning och skriftspråk sammanställs), med avseende på funktion (bl.a. doku-
mentaritet och konst tillsammans). Det finns vidare en centrifugalitet vad gäller cirkulation
eftersom konst sprids i form av en tidskrift, vilket inte var vanligt på den tiden.

I tidskriften Le Surréalism au service de la révolution sätts bilderna samman, oftast i bildsviter i
slutet av numren. Man Ray fortsatte att publicera fotografier t.ex. med Hommage à D. A. F. de
Sade, Monument à D. A. F. de Sade och Primat de la matière sur la pensee. Salvador Dali hade på
1920-talet en positiv inställning till fotografi. 1927 skrev han i artikeln Photography Pure Creativity
of  the Mind att kameran befriad från stereotypt seende och estetik kunde avslöja den objektiva
världen. Att se objektivt är att uppfinna, men människor kan enligt Dali bara se det stereo-
typa.

11
1929 skrev han i artikeln Photographic Fact att:

Photographic data...is still and ESSENTIALLY THE SAFEST POETIC MEDIUM and the
most agile process for catching the most delicate osmoses which exists between reality and super-reality. The
mere fact of  photographic transposition means a total invention: the capture of  a secret reality. Nothing
proves the truth of super-realism so much as photography. The Zeiss lens has unexpected faculties of
surprise!

 12

Vad Dali avser är sannolikt att fotografi i det avbildade rummet kan föra in aspekter av ett
objekt som för varseblivningen i livsvärlden inte är åtkomligt, t.ex. delar av en rörelse. När
Eadweard Muybridge 1877–78, med hjälp av fotografier tagna på 1/1000-dels sekund i serier,
visade att en häst i galopp, tvärt emot vad konstnärer vid den tiden trodde, hade alla fyra
hovar samtidigt i luften, skulle man kunna säga att han visade ”a secret reality”. Det som är
synligt för ögat respektive med kameran måste inte nödvändigtvis sammanfalla.

13

I artikeln Objets surréalistes, i nr. 3/1931 av Le Surréalism au service de la révolution skriver Salvador
Dali att det symboliska surrealistiska objektet bör ersätta skulptur. Det är oberoende av este-
tiska och skulpturala hänsyn och endast beroende av ”den sexuella perversionen, som i sin
tur till alla delar liknar den process, som ligger till grund för poesin.”

14
Artikeln illustreras av

fotografier av objekt av bl.a. Dali, Gala Eluard och Breton.
15

I artikeln betonas objektens
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konstlöshet; deras roll oberoende av konstvärlden och den estetiska funktionen. Dalis
inställning till objekten är centrifugal eftersom han i konsten vill föra in objekt (från livsvärlden)
och (fabrikstillverkade) ready-mades. Skulptur ses som det som objektet centrifugalt ska
avlägsna sig från.

Fotografi är relativt betydelsefull i tidskriften Minotaure trots den centrala funktion teckningen
och målningen tillskrivits i surrealismen. Brassaï, Bill Brandt och Manuel Alvarez Bravo
publicerade fotografier. Brassaï visade i Minotaure, nr. 3–4/1933 sina Sculptures involontaires, en
serie objekt, extrema närbilder av t.ex. en hoprullad bussbiljett, en bit bröd (bild 106)
osv.

16
Objekten är isolerade genom att vara placerade på en glasyta och belysta bakifrån.

Dessa ”sculptures” kan ses i relation till Dalis uppfattning om det surrealistiska objektet
som något som inte längre är skulptur i vanlig bemärkelse, utan snarare ett objekt utan
traditionella estetiska och skulpturala egenskaper. För att motverka den traditionella
skulpturens föremålslighet och pretentioner på konst, och istället gynna av surrealisterna
premierade projektioner, kan ett fotografi av objektet vara att föredra. Föremålet kan
fotograferas i en viss synvinkel som kan gynna   en viss projektion, t.ex. så föreställer en av
bilderna en bit bröd, men kan också ses som ett ollon till en penis sedd framifrån. I så fall är
det enligt Sonesson två fiktionsgrader som integrerats och som konkurrerar om upp-
märksamheten, varav den ena, ollonet, är dolt och suggererat. Sannolikt är det fotografiets
surrealistiska kontext som bidrar till att möjliggöra projektionen eftersom sexuella projektioner
är, som Dali påpekat, viktiga i surrealism. Projektionens kontextberoende skulle dock avvisas
av Dali som hävdade objektets direkta sexuella innehåll, oberoende av estetik. Fotografiets
yttre gräns skär ut objektet från livsvärlden och ersätter således skulpturens sockel. Den
yttre gränsen särskiljer objektet och gör det till ett föremål värt att betrakta, trots att det är så
oansenligt. Isoleringen är fotografiets bidrag till förändringen av betydelsen av objektet. Det
oansenliga föremålet i bild kan då å ena sidan betraktas som objekt, men är samtidigt ett
fotografi. Bilden verkar på grund av det i två steg. Å ena sidan finns ett fotografi och å andra
sidan finns i bilden ett objekt. Objektet kan också det ses som ett konstverk.

Enligt Schwarz (1977) sattes dock Man Rays objekt samman just för att fotograferas. Sedan
kastades de bort, nedmonterades eller försvann. Detta gäller t.ex. L’ Énigme de Isidore Ducasse
(1920), Eight Street (1920), en konservburk överkörd av en bil och Moving Sculpture (1920).

17

Till det kommer även den eventuella projicerade eller suggererade betydelserelationen som
kan uppkomma, bl.a. på grund av isoleringen som gör objektet disponibelt för ytterligare
innehåll.

Förutom kontexten är det oansenligheten och särskildheten hos objektet som underlättar
projektionens verkan. Om objektet hade varit mer väsentligt hade det blivit svårare att projicera
en ny betydelse på det. I objektet finns därför möjligheten att något annat kan upptäckas,
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som bättre passar en surrealistisk tolkning än det oansenliga objektet.  I bilden tvingas vi att
ställa frågan om vad det är som avbildas. Betydelsen kan komma att oscillera mellan fotografi,
objekt och projektion. Fotografiets oscillerande mellan estetisk och dokumenterande
(referentiell) funktion bäddar för centrifugal retorik. Brassaïs Sculptures Involontaires och Dalis
idé om det surrealistiska objektet pekar framåt mot en modernare fotografis sätt att se på
bild. Surrealistisk fotografi och fotografi över huvud taget har ofta ready-mades eller objets
trouvés som motiv.

18
 Det dokumenterande draget i modern konstfotografi sammanfaller

ofta med surrealistisk retorik och kan i det perspektivet följaktligen ses som en centrifugal
estetik.

I föredraget Situation surréaliste de l´objet (1935) diskuterar Breton möten mellan språk och
bild, t.ex. såsom i vissa av Apollinaires kalligram.

19
I stället för språkets lineära organisation

finns där en diagrammatisk organisation, vilket innebär att texten ordnas ikoniskt. I sina
egna ”poèmes-objets” är text och bl.a. fotografisk bild integrerade i samma konstverk. Breton
skriver att ett poèm-objet är ”en dikt i vilken visuella element finner sin plats bland orden
utan att någonsin dubblera dessas funktion”.

20
Mot den bakgrunden kan man se Bretons

inom parentes lagda uttalande i artikeln om surrealismen och målarkonsten ”(när ska alla
värdefulla böcker upphöra med sina tecknade illustrationer och förses med bara foton i-
stället?)”

21
Inte heller fotografierna i Bretons ”roman” Nadja dubblerar ordens funktion efter-

som det i stället för förväntade språkliga beskrivningar upptäder bild.

Även böcker publicerade av surrealister innehåller ofta fotografier, t.ex. Nadja. Tidig
surrealistisk fotografi har ofta en dokumenterande prägel. Illustrationerna till Nadja är märkligt
sakliga och saknar den typ av fantasifulla och oväntade retoriska sammanställningar av objekt
och faktoraliteter som vi vant oss vid att förknippa med surrealistisk konst. I boken finns
porträtt och stadsvyer; fotografier av de platser där handlingen i boken utspelas och där
huvudpersonerna vistas. Den innehåller också tecknade illustrationer som ytterligare
understryker ”sanningshalten”, bilder av andra bilder, t.ex. reproduktioner av huvudpersonen
Nadjas egna teckningar. Vad Breton ville få fram var bokens dokumentkaraktär och inte
dess fiktionskaraktär. Det var det antilitterära som var viktigt. Det kan man förstå mot bak-
grund av att Breton i det första manifestet argumenterar mot de författare som ägnar sig åt
beskrivningar.

22
Boken skulle ge en föreställning av att det underbara i surrealismens mening

finns tillgängligt för alla i vardagen och i stadsmiljön. Det gäller bara att göra sig tillgänglig
för detta. Bildernas funktion var att ersätta de beskrivande partierna i boken för att minska
redundansen genom att låta varje teckensystem arbeta på egna villkor.

23

Retoriken  ligger inte i bilderna som sådana, utan i det sätt som de infogas i ”romanen”.
Fotografierna ersätter förväntade beskrivande partier i boken och fungerar på det sättet
retoriskt. I stället för förväntad text kommer en bild. Det förutsätter dock att man ser bokens
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språk och bilder som en enda text. Innehållet i bild respektive skriven text står i ett komplext
förhållande till varandra och inverkar på varandra på så sätt att konkretion ges åt den skrivna
texten och bilderna blir mer ”underbara” än om de publicerats separat. I ett sådant grepp
vidgar fotografierna romangenrens gränser. Att lägga stor vikt vid det mediespecifika kan
ses som en del av ett modernistiskt projekt och kan kanske delvis förklara varför bilderna
saknas i den svenska upplagan av Nadja från 1949. Den språkliga texten ansågs viktigare än
såväl bilderna som retoriken mellan text och bild. Man har vidare hävdat att bokens
illustrationer är banala, men har då på traditionellt sätt betraktat bilderna för sig och texten
för sig och inte uppfattat förhållandet mellan de olika teckentyperna och den retoriska funktion
som integrationen ger.

24
Om man ställer retoriken i relation till Sonessons första retorik-

dimension finner man dock att brottet mot förväntad integration mellan text och bild inte är
hög, t.ex. jämfört med Bretons poèmes-objets, framförallt genom att bilderna ställs bredvid
texten, men också därför att text och bild är olika teckensystem och relativt förväntade
tillsammans.

Romanens autenticitet ökar och det underbara flyttar in i livsvärlden. Boiffards fotografier
av stadsvyer och statyer deformeras i sammanhanget, precis som Atgets fotografier deforme-
rats i surrealismen;  genom att bli mer “underbara“ än de är sedda för sig. De surrealistifieras
(se kap. 15). Samtidigt blir Bretons text bekantgjord (se kap. 8.3) och konkretiserad.

Men fotografierna ökar inte bara bokens referentiella funktion. De kommer också att i
högre utsträckning konnotera dokumentaritet. Lotman hävdar att om ett oväntat inslag av
dokumentaritet framträder i en litterär text kommer det att bli ”ett tecken för dokumentaritet”,
dvs. konnotationen kommer att särskilt uppmärksammas, vilket skulle kunna ses som en
metasemiotisk funktion (se kap. 10.4).

25
I Nadja är Breton författare, berättare så väl som hjälte.

Boken innehåller bl.a. en dagbok, ett referat av en teaterpjäs och en pamflett mot den dåtida
psykiatrin m.m. Den är därför retorisk vad gäller funktionen på så sätt att oväntade genrer
tillsammans bryts mot varann i enlighet med centrifugaliteten i Sonessons fjärde retorik-
dimension. I inledningen diskuterar Breton som författare förutsättningarna för att skriva bo-
ken och gör bland annat vissa estetiska reflektioner. Ett sådant metasemiotiskt perspektiv bry-
ter bokens referentialitet.

Vad Breton ville motverka var romanen som en typ av fiktion som inte vill låtsas om sin
konstruerade fiktionalitet. Bretons grepp blir i detta fall att ”romanen” Nadja genom ständiga
perspektivbyten poängterar sin konstruktion, inte minst därför att de olika genrerna och
fiktionsgraderna är separerade snarare än integrerade. I ett sådant drag motverkas referen-
tialiteten genom att läsaren/betraktaren tvingas avläsa eller resemantisera flera olika typer av
uttrycksplan.

26
Operationerna gör det uppenbart att innehållet inte uppkommer automatiskt

utan att det förmedlas, kodas eller transformeras genom olika uttrycksplan vilka vart och ett
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måste avkodas eller tolkas för att betydelse ska uppkomma. De olika perspektivbytena kommer
att konnotera sin respektive dokumentaritet i den speciella omgivningen, precis som svenska
kommer att särskilt konnotera svenska t.ex. i Frankrike, medan franska däremot inte kommer
att  göra detta i det land där språket är modersmål. Det är det oväntade i att språket förekom-
mer i ett annat land som ger konnotativ effekt.

27

I fotografierna finns påfallande ofta också skriven text integrerad, t.ex. i bilden av reklamskylten
för glödlampan MAZDA (bild 46), i bilden på butiken med skylten
...TINE BOIS CHARBONS eller reproduktionen av teaterbladet som
innehåller ett brev etc. I stadsvyerna finns också ofta skyltar av reklam-
eller informationskaraktär. Ytterligare en teckentyp finns inuti en annan,
vilket innebär att text integreras mer resolut i bild än att bara ställas
bredvid varann såsom bild och text integreras i boken som helhet.
Genom att brottet mot förväntad integration ökas intensifieras också
retoriken. Den sekundära texten i brevet kan knappast läsas varför enbart
konnotationen ”teaterblad” eller ”brev” kan uppfattas. Att det förhåller
sig på det sättet styrker tanken på att det är just de växlande perspektiven,
inte bara ”innehållet” i de respektive perspektiven eller teckentyperna,
som är det viktiga för Breton och de inblandade fotograferna. Vidare
finns en närbild av en vaxdocka som handskklädd justerar strumpe-
banden fotograferad på Musée Grevin. Det förekommer också bilder av
offentliga monument och primitiv skulptur, reproduktioner av konst-
verk av Ucello, Max Ernst, de Chirico och Georges Braque och, som

nämnts, reproduktioner av Nadjas teckningar, klotter och anteckningar.

Mötet mellan de olika elementen i retoriken ger nya betydelser utöver de betydelser som
uppkommer inom respektive teckentyp. Genom att upplevelsen av att betydelserna förmedlas,
kodas eller transformeras kommer surrealismens centripetala tendens att motverkas. Dess
strävan efter omedelbarhet och automatism ersätts med ett erkännande av retoriken mellan
de olika teckentyperna. Även Breton omfattar här centrifugalitetens princip när det gäller
konstruktions- och funktionsart.

Sammanfattningsvis spelar fotografiet en stor roll i surrealismen, även för Breton. Parallellt
med centripetalitet finns också en centrifugal retorik i ett bejakande av staden, av fotografi
och massmedier.  Öppenheten mot världen och mot samhället leder till en retorik, inte bara
på den plastiska nivån, utan också på den piktorala. Tillsammans med andra teckentyper
fungerar det retoriskt och tjänar som länk mellan livsvärlden och surrealismen till en vidare
medievärld. Inte sällan är fotografiet en del i en centrifugal retorik i kombinationer mellan
olika konstruktionsarter, funktioner och cirkulationsarter. I Nadja, såväl som i Les Vases

Bild 46. J-A. Boiffard. Ur: Nadja
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Communicants och L´Amour Fou, finns det dokumenterande som ett viktigt inslag. I relationer
mellan bilder och i relationen mellan bildtyper och andra teckensystem som t.ex. språk skapar
surrealismen i tidskrifter och böcker en centrifugal retorik som vidgar det surrealistiska per-
spektivet till att omfatta inte bara konstföremålet, utan också vad som tidigare inte betraktades
som konst. Här finns alltså en potentiell konflikt mellan centripetalitet och centrifugalitet
inom surrealismen. Men surrealismen som helhet står också i motsättning till det modernis-
tiska spår som kulminerar i Clement Greenbergs och Michael Frieds modernism. Michael
Fried företräder en extrem uppfattning om konstverkets autonomi och oberoende av
betraktaren. Centripetaliteten i hans uppfattning visar sig i citatet ”Konsten degenererar då
den närmar sig tillståndet av teater.”

28
Han kritiserar surrealistiska konstnärers teatralitet i det

att de antropomorfiserar sina objekt, t.ex. i användandet av skyltdockor och dockor, dvs.
därför att de i en centrifugal akt använder ytterligare tecken i sin konst.

29

Man har haft svårigheter att placera in fotografi i surrealismen sannolikt därför att det tyckts
så väsensfrämmande. Fotografi visar ”verkligheten” medan surrealistiskt måleri är så ”fantasi-
fullt”. Surrealistisk fotografi har därför varit relativt okänd och undervärderad i surrealismen
och i konstvärlden som helhet. Bilden av surrealism som en stelbent modernism av ständigt
upprepade formler kan avvisas utifrån studierna av surrealistisk fotografi. Det är centri-
fugaliteten i den surrealistiska fotografin som kan ge en delvis ny bild av surrealismen.
Navilles tanke att det inte endast är konst som är viktig öppnar surrealismen mot livsvärlden
såväl som medievärlden. Konsten blir ett instrument för att nå fram till en annan förståelse
av samhälle och verklighet. Det viktiga är inte bara att skapa konst, utan istället att fråga sig
vad bild kan göra för att få oss att förstå människans situation och kunna se världen på ett
nytt sätt. På så sätt kan surrealismen ses som en centrifugal estetik som vidgar och övervinner
konstvärlden, sedd som en alltför begränsad spelplan för konst.

Det är viktigt att notera att fotografi av olika slag och bilder över huvud taget ofta inkorpo-
rerades i de surrealistiska tidskrifterna oavsett upphovsmannens intentioner. Det kan röra
sig om vetenskapliga bilder eller bilder från populärpress. På det sättet görs ett ursprungligen
icke-estetiskt material estetiskt. Det infogas i en inledningsvis främmande kontext och blir
således förvandlat till text i ett surrealistiskt sammanhang — det surrealistifieras. Eugène
Atgets fotografi assimilerades på det sättet. Man skulle naturligtvis kunna hävda att assimila-
tionen av fotografi med ursprungligen andra funktioner i tidskrifterna inte nödvändigtvis
innebär att fotografierna eller tidskrifterna som sådana med detta automatiskt blir konstverk.
Men om man ser det i  t.ex. Pierre Navilles perspektiv blir konsekvensen otvivelaktigt denna,
eftersom han avvisar tanken på en specifik surrealistisk stil och åberopar mångfalden i upp-
levelse, minne, fotografi och media. Därmed bidrar han till att vidga konstbegreppet.
Radikalismen i surrealistisk konstsyn innebär att surrealismens stora mästerverk blir reducera-
de till exempel på den surrealistiska erfarenheten, vilket hotar den centripetala idén om
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konsten som bunden till föremålet eller till konstvärlden, sedd som en begränsad värld och en
institution. I konstens historia har dessa sidor av surrealismen inte nog beaktats. Den tidiga
surrealismens självförståelse har där fått ge vika för en presentation av konstföremålen, samt en
implementering av ett snävt urval surrealistiska målare, som fått representera rörelsen och dess
ideologi. Det har medfört att de grundläggande idéerna klätts i visuell dräkt av de kända
konstnärerna och blivit till förebildliga verk för efterkommande surrealister och en kanon. Samtidigt
har såväl den surrealistiska teorin som den tidiga fotografiska praktiken tonats ned. När
surrealismen blev etablerad i konstvärlden försvann mycket av dess estetiska och sociala centrifugala
potential därför att den bands i föremål i stället för i idéer, i konstvärlden i stället för i livsvärlden.

Surrealistisk fotografi har alltså utsöndrats från surrealistisk konst till ett eget fält som den
delar med fotografi med även andra funktioner. Konsten anses utgöra en egen värld och
fotografi har inte plats där, kanske med undantag av Man Rays och László Moholy-Nagys
arbeten som ibland kan vara representerade i handböcker i allmän konsthistoria. Måleri,
skulptur, arkitektur och grafik inkluderas, men mer sällan fotografi.

30
Först på 1980-talet har

H. W. Jansons Konsten inkluderat fotografi i den allmänna konsthistorien. 
31 

Det bekräftar,
som Sonesson hävdar, att vissa konstruktionsarter hänger samman med vissa funktions- och
cirkulationsarter i ett förväntningssystem där konst oftare varit en målning än ett fotografi.
Också fotografi har utgjort en värld för sig som haft en egen historia och egna fotohistoriska
handböcker. Uppdelningen är inkonsekvent på så sätt att konst avgränsas av sin funktion på
grundval av ett socialt accepterat konstbegrepp, medan fotografi avgränsas av det sätt som
bilden är konstruerad, oavsett funktion. Konstnärlig fotografi skiljs på det sättet ut från
konstbegreppet när den placeras i fotografins värld. Fotografin har i hög utsträckning inte
fått ta del av den konstnärliga status som tillkommit målarkonsten. Därför har konstvärldens
reception av surrealistisk fotografi fördröjts. Man har haft svårare att se det konstnärliga i ett
fotografi, bl.a. därför att det inte presenterats i en konstnärlig kontext. Å andra sidan kanske
surrealistisk fotografi har gynnats av att ha betraktats som fotografi snarare än som konst.
Fotografin har fått verka utan de pretentioner som tynger konst. Den har då kunnat verka
med ett ben utanför konstvärlden, vilket inneburit att centrifugaliteten ökat.

32

Den moderna fotografin har inte varit tillgänglig för den som studerat konst från en ensidig
konsthistorisk horisont eftersom fotografi inte varit en fullvärdig del av konstens historia.
Det har vidare funnits en dold konstnärlig aspekt som heller inte varit åtkomlig för den som
sett fotografi endast som en specifik konstruktionsart eller som dokumenterande fotografi
och på det sättet skild från konst. Inkonsekvensen och särbehandlingen av fotografi har
sannolikt att göra med det dåliga rykte fotografi haft i konsten sedan 1800-talet då Charles
Baudelaire m.fl. uttalat sig nedsättande om fotografi som konst.

33
 Fotografin rörde sig fritt

mellan t.ex. konst, reportage, mode och reklam och lyckades därför inte erövra en plats åt sig
i konstvärlden därför att den var reserverad för konstverk av högre rang. Centrifugaliteten i
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den moderna fotografin motverkade integrationen i konstvärlden och också konstvärlden
själv motverkade integrationen genom att under slutet av 1800-talet och under första hälften
av 1900-talet fungera centripetalt. Fotografi var i kraft av sin ikonicitet naturligt kopplat till
referentialitet, samtidigt som konst i övrigt i linje med t.ex. l’art pour l’art och modernism
rörde sig bort från referentialiteten, mot en centripetal estetik baserad främst på plastisk
betydelse.
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ANDRÉ BRETON – FOTOGRAFI OCH RETORIK

7.1   André Breton och fotografiet

När Breton i Surrealismen och måleriet jämför Max Ernsts collages med tidigare collages så hävdar
han att de tidigare modernistiska collagen innehåller olika material såsom t.ex. tapet, medan
Ernsts collages innehåller ”element som av egen kraft äger en relativt självständig existens, så
som t.ex. bara fotot kan återge en lampa, en fågel eller en arm.”

1
Fotografiet tycks här kunna åter-

ge objektet på ett speciellt sätt. När Breton diskuterar Man Rays fotografi skriver han:

De mycket eleganta, mycket sköna kvinnor som dag och natt breder ut sitt hår i det obarmhärtiga ljus
som lyser upp Man Rays ateljé är förvisso inte medvetna om att de lånar sig till en laboration bland många
andra. Så häpna de skulle bli om jag sade dem att de inte fyller någon märkvärdigare funktion än ett
kvartsrör, en nyckelknippa, rimfrost eller en ormbunke. Pärlhalsbandet glider från de nakna skuldrorna
ned på det vita papperet, där en solstråle fångar upp det bland de andra föremål som finns där. Det hos
smycket som verkligen var smycke och det som alls inte var det utlämnas på en och samma gång åt skuggornas
tycke, åt skuggornas rättvisa. Det finns inte annat än rosor i källaren. Den vanliga behandlingen som
papperet snart ska undergå skiljer sig på intet sätt från den det andra papperet underkastas för att de
käraste dragen i världen ska framkallas där. De bägge bilderna lever och dör av samma skälvning, av
samma timme, av samma förlorade eller infångade ljusglimtar. De är nästan alltid lika perfekta, det är svårt
att tro att de inte skulle vara på samma nivå, man skulle kunna säga att de är lika nödvändiga för
varandra som det som rör är för det rörda. Är detta hår av guld eller från en ängel? Hur skilja en vaxhand
från en av kött och blod?
För den som lyckas hålla fotografins båt på rätt köl bland bildernas nästan ofattbara virvlar, för honom kan
livet erövras på nytt, som att spela en film baklänges, som att få Napoleon att inta sin pose framför en
fantasiapparat sedan man hittat hans avtryck på vissa föremål.

2

Innebörden i det bitvis kryptiska citatet bör vara att Breton ser fotografiet främst som ett
index. Han diskuterar relationen mellan objekt och bild. Breton börjar med att se de kvinnliga
modellerna i Man Rays ateljé som jämförbara med de objekt som Man Ray kan tänkas
använda i sina rayographs; kvartsrör, nyckelknippa, rimfrost, ormbunke. Fotogrammet, som
en indexikalisk process, blir alltså jämförbar med vanlig fotografi utförd med kamera och
objektiv, som vi tidigare med Sonesson diskuterat som främst ikonisk och dessutom
indexikalisk. Därefter beskriver han poetiskt denna process som innebär att objektet överförs
från ateljén till bilden via ljuset, utelämnas åt ”skuggornas rättvisa”, vilket kan syfta på
fotogrammets möjlighet att deformera objektet och därmed minska piktoralitetens verkningar.

7
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I fotogrammet får man veta om smycket var ett smycke eller något helt annat. I processen
upphävs skillnaden mellan objektet och själva bilden, det som inte är objektet.

När Breton jämställer behandlingen av de båda papperen menar han troligen att det ena pap-
peret är en kamerabild och det andra ett rayografi. De semiotiskt sett fundamentalt olika pro-
cesserna blir för Breton en och samma process eftersom de underkastas samma behandling
vid framkallning. Man Rays bilder ”lever och dör av samma skälvning, av samma timme, av
samma förlorade eller infångade ljusglimtar.” Med andra ord är såväl kamerabilden som
rayografiet beroende av det ursprungliga ljuset som belyste emulsionen. När Breton skriver
att de är lika nödvändiga för varann som det som rör är det för det rörda tycks det som om
han avser den ursprungliga relationen mellan objekt och emulsion som de båda processerna
enligt honom har gemensamt, den indexikaliska närhetsrelationen.

När han sedan ställer frågan om hur man kan skilja en vaxhand från en hand av kött och blod
avses troligen direktheten i den indexikaliska processen som gör att uttryck och innehåll
(referent) för honom tycks ha samma  enskaper. Breton jämställer här fotografiets indexikalitet
i relation till objektet och den sekundärt ikoniska relationen mellan handen och vaxhanden.
En sådan jämförelse skulle emellertid enligt Sonesson semiotiskt sett vara missvisande, efter-
som vaxhanden är en sekundär ikonicitet och en pseudoidentitet, medan Breton egentligen
diskuterar indexikaliteter (närhetsrelationer).

Breton avslutar med att påstå att fotografiet gör att man kan erövra livet på nytt. Med foto-
grafiet kan man återvända till den situation då bilden ursprungligen togs, till den ursprungliga
här- och nu-situationen, som att spela en film baklänges, eller att få Napoleon att återuppstå
genom de avtryck han lämnat på föremålen. Sådana jämförelser gör att vi  förstår  fotografiets
ursprungliga indexikaliska förhållande till det objekt det är ett fotografi av. Det är alltså inte
ikoniciteten, detta att man ser vad det föreställer, som intresserar Breton när det gäller fotografi.
Istället är det indexikaliteten, det faktum att fotografiets negativ varit i närheten av objektet,
som gör att vi i en plötslig uppenbarelse, från en position i nuet, kan se förfluten tid i ett nytt
ljus. I denna närhets- eller rentav del/helhetsrelation ligger fotografiets automatism, dess
icke-intentionalitet, bevisvärde och autenticitet till skillnad från de stabiliserade drömbilderna
à la de Chirico.

För många surrealister sammanfaller objektet med bilden av objektet. Om så är fallet ses bil-
dens innehåll som (en del av) referenten, vilket är en indexikalisk eller en naivt ikonisk
relation. Den belgiske surrealisten Paul Nougé skriver: ”Vad som är sant beträffande objekten
är det också beträffande dessas avbild. Vi begär att tränga in i denna skog, må den vara
verklig eller avmålad.”

3
 Intresset för dokumentation i surrealism kan sannolikt förstås mot

bakgrund av jämställandet av bild och objekt och i vidare mening i relation till surrealismens
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intresse för att utplåna gränsen mellan vetenskap och konst. Fotografiet som direkt upptagning
av ett objekt gör själva bilden i viss mening genomskinlig, vilket är jämförbart med Bretons
syn på också konstnären som en registreringsapparat:

Men vi, som inte ägnat oss åt något filtreringsarbete, vi som i våra verk har gjort oss till glanslösa
mottagare av så många ekon, anspråkslösa registreringsapparater som inte faller i trance över egna
utkast, vi tjänar kanske ett ännu ädlare syfte. Därför lämnar vi också i ärlighetens namn tillbaka den
”talang” som man påför oss. Inte talar man om talang hos standardmetern av platina, hos en spegel, en port
eller, om ni så vill, himlen!

4

Breton jämför konstnären med standardmetern av platina, en spegel, en port eller himlen.
Vad de exempel han nämner har gemensamt är att vara medier i vilka ett innehåll kan framträda
med odiskutabel direkthet eller exakthet. Så ser man också på fotografiet när man ser det
som ett index eller som ett naivt ikoniskt tecken där det avbildade tinget framträder direkt.
Vad fotografiet i dessa fall visar är en närhet till eller en del av referenten, vilket kan ses som
bevis för den avbildade situationens autenticitet, på samma sätt som, när det gäller index,
blod på en brottsplats visar att ett mord begåtts och fingeravtrycket visar att brottslingen
varit där.

Det är också ur det perspektivet man kan se Bretons användning av fotografier i sina böcker.
De befriar Breton från att beskriva händelser, vilket för honom inte bara är positivistiskt,
utan också banalt.

5
 Samtidigt bevisar fotografierna att det som boken omtalar verkligen har

hänt och att det underbara verkligen är tillgängligt för var och en här och nu. Man kan också
påpeka att Bretons syn på fotografiets relation till litteraturen har en parallell i hans syn på
fotografiets relation till måleriet. Han menar i katalogförordet till Max Ernsts första collage-
utställning i Paris 1920 att utvecklingen av fotografiet nu onödiggjort det som tidigare var
måleriets huvuduppgift, mimesis.

6
Han karakteriserar också den automatiska skriften som

ett ”true photography of  thought”. Innebörden i metaforen är kanske att automatisk skrift
är ett uttryck för en tanke som är befriad från språklig konvention, precis som ett fotografi
som index eller ett naivt ikoniskt tecken för honom är befriat från måleriets traditionella
stilar, eftersom objektet där tänkes visa sig direkt och oberoende av avsikt. I dessa tankar
ligger också en kritisk tolkning av intentionalitetsbegreppet, vilken ligger i linje med upp-
fattningen av indexikaliteten som en orsak och verkansrelation.

Men Breton är trots allt ambivalent till fotografi. Han menar i Surrealismen och måleriet att Man
Ray visserligen lyckats få fotografin att överge sin arrogans och krav på att troget kunna
återge den yttre verkligheten. Men han skriver också att det i den fotografiska kopian finns
känslomässiga värden som gör den till ett ytterst värdefullt utbytesobjekt, men i slutändan
är den trogna avbilden inte vad han vill ha av något som snart går förlorat.

7
Man förstår att
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den negativa synen på fotografiet som kommer till uttryck här har att göra med dess för-
måga att visa hur saker ser ut, medan surrealismens huvudintresse ligger i tanken på föränd-
ring av det för handen varande. Det kan förklara varför Breton kombinerar fotografi med
litteratur. Den retorik som uppkommer mellan fotografi och text överflyglar varje medium
för sig och retoriken gör att bildens rumsaspekter kan avläsas i relation till textens tidsför-
skjutningar. Det som intresserar Breton i fotografi är den indexikaliska relationen mellan
objektet/fotonerna och den ljuskänsliga emulsionen eller bilden som en del av objektet
samt föreställningen om ”the blind instrument”, fotografiets oberoende av intentiona-
litet.

8
Fotografiet saknar dock enligt Sonesson inte intentionalitet. Kamerans förmåga att

förvandla synintryck till bildens yta är inbyggd i apparatens konstruktion och t.ex. även en
övervakningskamera, som endast registrerar ett förlopp, måste ha någon typ av ”remote
intentions”.

9

Ett skäl till surrealismens intresse för fotografi kan vara att fotografi isolerar en synvinkel
tydligare än målning och teckning eftersom den fotografiska bilden isolerar objektet synkront
och globalt, medan konstnären måste överväga varje punkt i bilden separat vad gäller delar,
egenskaper och perspektiv, vilket motverkar föreställningen om intentionalitet i samband
med fotografi.

10
Teckning och målning blir sålunda mer planerade aktiviteter och kan därför

komma att innehålla mer representativa synvinklar för de olika i bilden ingående föremålen.

Den piktorala relationen i fotografiet är för Breton inte intressant, eftersom betraktaren på
uttrycksplanet i bilden projicerar föreställningar om livsvärlden som ett innehåll och livsvärlden
innehåller scheman som Breton vill befria sig ifrån. Det gäller alltså att i görligaste mån
erhålla en så exakt och omedelbar bild som möjligt för att kunna minimera den tolkning av
ett fotografi som ändå måste äga rum sett utifrån livsvärldens perspektiv. Som Sonesson
visar förutsätter de indexikaliska relationer, som uppstår mellan uttrycksplan och referent
vid exponeringstillfället, ikonicitet om bilden ska kunna uppfattas. För Sonesson skulle de
delar av innehållet/ referenten som Muybridge visar i sina fotografier vara ett tillägg till
piktoraliteten och inte vara framsprunget direkt ur indexikaliteten. Inte vid ett direkt skådande,
utan istället med hjälp av medieringen av en allt mer sofistikerad optisk/mekanisk/kemisk
utrustning, kan man visa allt mer av referenten.

Den tidiga surrealismens intresse för fotografi kan bero på att rester av den tidiga fotore-
ceptionen som ansåg fotografi vara ”the pencil of  nature” levt kvar i konstvärlden, men då
som en motsats till konst. Föreställningen vändes av surrealisterna och tillsammans med
synen på konstnären som upptäckare och medium och idéer om slump, automatism och om
objets trouvés bidrog den till att ge fotografiet konstnärlig status i surrealistiska sammanhang.
Det var varken konstnärligt belastat eller konstnärligt legitimt, vilket var viktigt för sur-
realisterna som såg sig som ett avantgarde som opponerade sig mot sin tids estetiska  normer.
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Intresset för fotografi är här parallellt med surrealismens intresse för objekt, collage, dekalkomani,
automatisk skrift, automatisk teckning, frottage, fumage, grattage m.fl. mer eller mindre ”direkta”
icke-intentionella processer.

11
Sett ur kultursemiotikens synpunkt är surrealismens intresse för

fotografi en marginell konstriktning i färd med att föra in utom-konstnärligt och i konsten lågt
värderat stoff  in i konstvärlden. Genom att föra in detta främmande stoff  förvandlas dock stoffet
till konst, förutsatt att det etablerar sig i konstvärlden.

Bretons syn på fotografi är, mot bakgrund av den tidigare diskussionen av fotografins semiotik,
semiotiskt sett diskutabel, men är trots det intressant, eftersom surrealismens självförståelse
kan bidra till förståelsen av surrealistisk fotografi och konst. Hans författarskap har en idé-
historisk och intertextuell betydelse för tolkningen av surrealistisk fotografi.

7.2   André Breton och den uppåtstigande retoriken

Surrealismen kan betraktas, med Jean-François Lyotards term, som en ”stor berättelse” med
ett före och ett efter och där man kan befinna sig i berättelsens olika delar.

12
I surrealismens

självförståelse finns nämligen en ursprunglig eidetisk förmåga som förlorats i det moderna
samhället. Det är därför som vi enligt surrealisterna lever i en livsvärld som präglas av be-
gränsning. Människor i primitiva kulturer och barn har ännu kvar rester av denna förmåga
till ren mental föreställning utan tingets närvaro, en enhet av varseblivning och representation.
Surrealismens mål är att åter förena varseblivning och representation. I en intervju hävdar
Breton att ”...i verkligheten som i drömmen bör anden gå förbi händelsernas manifesta
innehåll för att höja sig till medvetande om deras latenta innehåll.”

13
Citatet visar att det är

det latenta innehållet som i ett första läge eftersträvas av Breton, men från en position i livs-
världen. I livsvärlden är vi alienerade och vill komma i kontakt med något annat. Bretons
hegelianska grundtanke är att upphäva skillnaden mellan dröm och verklighet, liv och död,
det högsta och det lägsta etc. Det finns en andlig upplevelsepunkt som det gäller att nå.
Svein-Eirik Fauskevåg diskuterar Breton med flera surrealisters idealism i termer av en via
ascensus där det låga fullbordas i något högre.

14

Breton skriver i Mad Love att ”It is as if  suddenly, the deepest night of  human existence were
to be penetrated, natural and logical necessity coinciding, all things being rendered totally
transparent, linked by a chain of  glass without one link missing.”

15
Han tillägger ”Let this

curtain of  shadows be lifted and let me be led fearlessly toward the light!”
16

Den grundläggande
tanken i surrealismen är enligt Breton att ställa samman två enheter som inte tycks ha något
med varandra att göra. Genom att förbinda föremål med varandra i en retorik, där gnistan
mellan planen leder till ljus och genomskinlighet, kan man motverka den ogenomskinlighet
som enligt Breton finns i livsvärlden och skapa en genomskinlig värld. Han skriver i det
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första manifestet ”Det är det på sätt och vis slumpartade mötet mellan de två termerna som låter
ett särskilt ljus springa fram, bildens ljus som vi är oändligt känsliga för. Bildens värde beror på
gnistans skönhet; den är följaktligen i sista hand beroende av skillnaden i spänning mellan de två
ledarna.”

17
Det latenta ska alltså göras synligt och livet självt ska bli som en dröm eller ett

konstverk. Den surrealistiska erfarenheten kan alltså vara frånvarande, latent, eller, då surrealismen
är hegemonisk, längre fram i ”berättelsen”, vara manifest, dvs. genomskinlig, omedelbart
tillgänglig och närvarande.

18
 I det läget har de två polerna förenats.

19
Jan-Gunnar Sjölin har i sin

bok Den surrealistiska erfarenheten. Upplevelsen (1981) diskuterat latenta och manifesta aspekter av
surrealismen.

20

I Signe ascendant (1947) diskuterar Breton ännu en aspekt av den surrealistiska retoriken, en
uppåtstigande retorik i en icke-reversibel process där utvecklingen går mot det som sätts i stället
för det andra. Breton skriver:

Notera följande: den analogiska bilden, i den mån den på det mest lysande sättet belyser partiella
likheter, kommer inte att tolkas i term av en ekvation. Den rör sig mellan de två verkligheterna åt ett
bestämt håll och är aldrig reversibel. Den markerar, från den första av dessa verkligheter till den andra,
en vital spänning som möjligt riktas mot hälsa, njutning, ro, samstämmiga ändamål. Dess svurna fiender är
det avvärjande och det deprimerande.

21

Han nämner i sammanhanget en liknelse av en gitarr vid en sjungande bidé som ett exempel
på det avvärjande och deprimerande. Eftersom det tematiserade i traditionell retorik är
sakledet, och bildledet står för detta sakled, så kan förhållandet tendera att bli det omvända
i Bretons uppåtstigande tecken, eftersom sakledet ska bli bildledet i den irreversibla processen.
Bildledet hänvisar då inte längre entydigt till sakledet, utan ersätter det. Det innebär att också
bildledet kan tematiseras i stället för sakledet, som i en traditionell metafor. Men om bildledet
tematiseras kan retorikens verkan upphöra och Bretons retorikteori blir till en uppåtstigande
spiral av successivt förandligande.

Eftersom avsikten är att förändra världen vill dock surrealisterna att livsvärlden ska vara
bärare av fantasiinnehållet och inte endast konsten och drömmen. Objektiveringen av fantasin
innebär att människans begär ska förverkligas och inte bara stängas inne i konsten. Som ett
exempel, som Sjölin nämner, på surrealismens försök att placera fantasi och dröm i livsvärl-
den kan den bildanalys nämnas som utförs av surrealistgruppen kollektivt i Le Surréalisme au
service de la révolution, nr. 6/1933.

22
En rad frågor ställs till de Chiricos målning L´énigme d´une

journee som går ut på att levandegöra bilden i livsvärlden. T.ex. vad den person som står på
torget först ser, hur landskapet utanför det avbildade rummet egentligen ser ut, vilka affischer
som finns på huset vid torget, vad som kommer att hända på torget i framtiden, vem statyn
föreställer och vad klockan är. Bilden behandlas alltså inte som bild, utan som referent. Den
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surrealistiska bilden blir inte bara ett utslag av en enskild konstnärs fantasi, utan ses som vilken
”verklighet” som helst. Bretons retorikteori innebär alltså att en rörelse går från det låga till det
höga, där det höga ska ersätta det låga, vilket leder till en uppåtstigande spiral. Samtidigt finns
också en strävan efter att placera det höga i livsvärlden, dvs. det ska inte längre vara dolt, utan
manifest — uppenbart.

Georg Lakoff  och Mark Turner har diskuterat metaforik som en kognitiv process, inte en-
dast verksam i poesi, utan snarast som ett sätt att tänka. The Great Chain of  Being, den hie-
rarki av värden som alla människor omfattar, skapar möjligheter till föreningar mellan olika
områden som är bekanta respektive främmande för människan. Det kan vara svårt att värdera
vad som är bekant respektive främmande för den individuelle betraktaren, men den naturliga
utgångspunkten är den hierarki av värden som finns i livsvärlden. I den ordningen är t.ex.
människor viktigare än djur och djur viktigare än växter och ting. Tingen kan delas i komplexa
föremål samt, på en lägre nivå, naturliga fysiska föremål.

23
 Samtidigt kommer också hierarkin

att bestämmas av vad som är nära i livsvärlden respektive på avstånd från den. Genom att de
högre nivåerna i kedjan har utmärkande egenskaper men också alla lägre kan en kognitiv
metaforik vara verksam genom att en nivå förstås i relation till en annan, via de gemensamma
egenskaperna. Meningen med jämförelserna mellan t.ex. människans egenskaper och icke-
mänskliga egenskaper är att förstå det mänskliga genom icke-mänskliga egenskaper, t.ex.
genom metaforen människan är en planta, eller tvärtom, att vi kan förstå naturen med hjälp av
välbekanta mänskliga egenskaper och beteenden, eller, som i Bretons uppåtstigande retorik,
att vi kan förstå mänskliga  fenomen i termer av ”högre” och ljusare samstämmighet.

 24

Den engelske lingvisten Michael Halliday har talat om en theme- rheme relation som innebär
att man i en sats skiljer mellan theme, som är det som det talas om, och rheme, det som sägs
om det som det talas om.

25
Sammalunda skulle man kunna göra i bild. Tema och remarelatio-

nen är en indexikalisk relation som kan upprättas när två objekt ställs samman eller förenas,
dvs. då de integreras i en dialogisk relation till varandra. Den kan innebära att bildens element
hierarkiseras, så att temat blir mottagande part för ett betydelsetillägg. En sändande del,
remat, lägger en ny betydelse till det tematiserade. Det uppstår en läsväg där ett betydelse-
innehåll i en transferprocess överförs till det tematiserade. Remat är så att säga till för temat
och dess betydelse ska tjäna eller komplettera detta. Temat kan kompletteras med ytterligare
information. Remat kan påverka, men inte i grunden hota temat. På det sättet kommer
bilden att ges ett budskap. I den nya kontexten får det tematiserade en ny betydelse ovanpå
den första. Med en tema och remakonstruktion kan man lättare se att en bild, precis som en
språklig sats, har ett kognitivt innehåll.

Tema och remarelationer i bild är inte identiska med den metaforik som Lakoff  och Turner
presenterar, som kan ses som ett specialfall av relationerna mellan tema och rema. Hallidays
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tema och remarelationer är mer allmänna och behöver inte nödvändigtvis vara retoriska, som
Lakoffs och Turners metaforik är. Trots det kan Lakoffs och Turners generella metaforik vara
användbar i detta sammanhang. En metafor av typen människan är en planta innebär  enligt detta
resonemang att människan är med Lakoffs term target, ett sakled i metaforiken. Bildledet, som
hos Lakoff benämns source, överförs till människan. Människans specifika egenskaper, förnuft,
samhällsliv och konst etc., kommer momentant att utplånas till förmån för lägre biologiska
egenskaper som människan delar med plantan. I Hallidays terminologi skulle target kunna
motsvara tema och source rema. Om vi ställer Bretons retorikteori i relation till Lakoffs och
Turners modell så finner vi att den är uppåtstigande i the Great Chain of  Being. Detta i motsats
till metaforen människan är en planta som är nedåtgående.

Den andra aspekten av Bretons teori är som nämnts att det andliga ska föras in i livsvärlden,
som ett bekantgörande. Att bekantgöra är att förflytta något som i sig är främmande till den
välbekanta livsvärlden. Om den del av en sammanställning som i någon bemärkelse är mer
bekant som rema överförs på det främmande temat kommer ett bekantgörande att äga rum.
Det främmande kommer att bli mer bekant för betraktaren. I reklam förekommer ofta
bildsammanställningar av en människa med för betraktaren välbekanta och naturliga egenskaper
(eller ett för betraktaren välbekant och naturligt föremål) bredvid en vara. Varan kan förutsättas
vara mer främmande eftersom reklamens funktion är att göra den mer bekant. Naturliga vär-
den överförs då till varan på grund av närheten. Om en kvinna visar sin nakna kropp bredvid
en flaska duschtvål, och gnider in tvålen på kroppen, kommer varan att förmänskligas/
sexualiseras för betraktaren och den blir därigenom till något bekant. I en sådan operation, där
två bilduttryck integreras, kan, i enlighet med Sonessons första retorikdimension, en överföring
av värden från det ena till det andra objektet äga rum. Om retorikens riktning är given, vilket
den är i en gynnad tolkning av reklam, kommer närheten mellan objekten att öka deras likhet.

26

Enligt Breton har den konvulsiva skönheten bl.a. vad han kallar érotique voilée som fram-
trädelseform. Det som avses är hur ett föremål eller ett material kan likna ett annat.

27
Han

ger ett exempel från en droppstensgrotta där han i en stenformation ser ett ägg i en äggkopp.
I en bergsvägg ser han en skulpterad mantel, en alrunerot har förmänskligade former och
ser enligt Breton ut som Æneas som bär sin far på ryggen, en gummistatyett tycks vara en
fetisch som har formen av en människofigur etc. Breton projicerar ägget som är in absentia
på stenen som är in præsentia. När Breton diskuterar érotique-voilée gör han stenformationen
till ett ägg i en äggkopp. Det främmande i droppstensgrottan blir till det bekanta på frukost-
bordet. Reklamens bekantgörande och Bretons bekantgörande kan i det perspektivet ses
som varianter av samma process. Men om det ena ledet i en sammanställning är mer främ-
mande än den andra, och det främmande ledet som ett rema överförs på det bekanta ledet
som ett tema, uppstår ett främmandegörande. Det bekanta kommer då att bli mer främmande
för betraktaren. Även främmandegörande kan förekomma i surrealismen.
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I vilken riktning bör man då läsa en surrealistisk bild? Hur förhåller sig egentligen surrealismens
begrepp manifest och latent till begreppen bekantgörande, främmandegörande, Bretons
uppåtstigande tecken och till relationen mellan tema och rema? Bör man se surrealismens förkärlek
för att placera drömmar och fantasier i landskap med horisont som ett främmandegörande eller
ett bekantgörande? Om det är ett främmandegörande vi talar om, kommer fantasin som rema
att överföra värden till livsvärlden som tema, dvs. livsvärlden blir främmandegjord. Men om
man i bilden behåller t.ex. horisonten innebär ju det samtidigt att fantasin blir verklig. Således
borde ju effekten bli att livsvärlden som rema bekantgör fantasin som tema vilket innebär att
den blir verkligare, såsom surrealisterna behandlade de Chiricos målning. Man har ju oftast inte
i surrealism, i motsats till t.ex. kubism, problematiserat perspektivet och rummet. Fantasin
utspelar sig i landskapet, vilket medför att den bekantgörs av livsvärldens välbekanta atmosfär
och blir överblickbar. Det tycks alltså råda en oklarhet om vad som är rema respektive tema i en
surrealistisk bild.

Om man följer Pragskolans mottagarperspektiv måste främmandegörande och ett uppåt-
stigande tecken, men även tema och rema, ses i relation till var mottagaren befinner sig och
har medvetandet riktat mot. Åtminstone den naive betraktaren befinner sig i livsvärlden och
i så fall är det den världen som är det tematiserade, i livsvärlden såväl som i bilden. Betraktaren
kommer då bara motvilligt att röra sig från avbildbarhetsrummet (dvs. den plats i galleriet
varifrån betraktaren ser bilden) till bildens referentiella rum (den plats strax utanför bildens
avbildade rum varifrån en tänkt betraktare ser bildens motiv såsom verkligt). Det som i bil-
den som rema påförs betraktarens livsvärld skulle då enligt Breton vara en uppåtstigande
rörelse som på sikt gör livsvärlden mer upphöjd och förandligad, eller alternativt att betrakta-
rens livsvärld främmandegörs.

Men man kan som tidigare hävdats se den surrealistiska åskådningen som en ”stor berättelse”
där människor befinner sig i berättelsens olika delar. Om intresset för en ”alternativ livsvärld” tar
överhanden, som i Bretons tänkande, så att säga längre fram i berättelsen, så kan inte den van-
liga livsvärlden längre vara tematiserad, utan något annat skjuts i förgrunden. Det som lyfts
fram bör vara konstvärlden, och då speciellt den surrealistiska erfarenheten, som tematiseras och
blir manifest i stället för dold. Fantasin kommer att bli verklig. Betraktaren kommer nu istället
att betrakta bilden från dess referentiella rum, dvs. inlevelsen ökar. I den senare situationen
befinner sig alltså betraktaren i en senare fas av den ”stora berättelsen” då den surrealistiska
erfarenheten och drömmen tycks vara verklig, medan det tidigare är verkligheten som är som en dröm.
Den surrealistiska erfarenheten krävs för att retoriken ska fungera. Passagerna i den surrealistiska
retoriken mellan olika kategorier kräver en världsbild där tingens kategorier kan omorganiseras
för att möjliga likheter mellan tidigare oförenliga områden ska kunna realiseras. Det är alltså en
uppåtstigande och irreversibel retorik med en ständigt förskjuten tematisering och ett successivt
förandligande. Syftet tycks vara att livsvärlden ska vidgas uppåt.
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Men eftersom retoriken bara fungerar momentant och upphör när betraktaren lämnar bilden så
kommer den surrealistiska erfarenheten företrädesvis att vara verksam endast i konstvärlden.
Retorik med förskjuten tematisering lyfter till skyn utan att sakledet egentligen påverkas.
Den kan inte fungera som åsyftat och verkar bara i den surrealistiska erfarenheten på grund
av att kontakten mellan tema och rema är för svag. Livsvärlden som privilegierat perspektiv
och trögt schema kan inte så lätt utplånas, utan endast momentant motverkas i en retorik
som äger rum inom konstvärlden. Samtidigt kan den naturligtvis inverka på, och successivt
förändra, livsvärlden.  Men inte så hastigt och inte som resultat endast av bildretoriska grepp
i surrealismen. Bara därför att vi gjort en bild närvarande i medvetandet och under en tid
tematiserat den betyder inte att vi delar den surrealistiska erfarenheten.

Vi är bara tillfälligtvis i den surrealistiska erfarenheten. Konstnären upphäver livsvärldens
ordning i de bilder han målar i sin ateljé, sen tar han bilen och åker hem till frun och till den
vanliga livsvärlden bestående av bl.a. matlagning, disk och barn. Bildbetraktaren lämnar galle-
riet och går hem till sitt. Bretons utopi kan kanske inte förverkligas i stor skala eftersom allt
tenderar att bli som vanligt igen efter konstupplevelsen. Är det därför som konsten är så iso-
lerad från livsvärlden och endast tycks inverka på sig själv? Vissa fantastiska förvandlingar kan
äga rum endast inom konsten. Kan vi då egentligen tala om den surrealistiska erfarenheten
som en ”alternativ livsvärld”? Det tycks finnas en ”dubbel bokföring”, en i livsvärlden och
en annan i den surrealistiska erfarenheten och i vidare bemärkelse i konstvärlden. Surrealismens
jämställandet av bild och objekt kan ses som en idealism om man tror att manipulation av
bilden också innebär att livsvärlden modifieras.

Att livsvärlden är en privilegierad instans innebär att det tematiserade oftast är livsvärlden. I
exemplet med den synliga droppstenen och det osynliga ägget är det droppstenen som är
tematiserad, eftersom det är den som för Breton föreligger i medvetandet och verkligen ser.
Men för surrealisten Breton är det sannolikt inte det som ses som är det tematiserade, åt-
minstone inte om han befinner sig i ett senare stadium av den surrealistiska ”berättelsen”,
utan istället ägget. Han har sagt om objets trouvés att ”it takes all the beauty that I see in it
from what it is not.”28

Mot bakgrund av möjligheten av att se sammanställningar av figurer och objekt som
oxymoroner, sammanställningar av föremål som är prototypiskt olika och i opposition, och
mot bakgrund av att sådana oxymoroner enligt Sonesson i stället kan fungera retoriskt genom
en förstärkning av skillnader, skulle man kunna reflektera över om Breton i sin retorik
motverkar sitt eget syfte. Bara därför att Breton rekommenderar en viss läsväg behöver inte
avläsningen av surrealistisk konst automatiskt ta den vägen. Genom chockeffekten vid det
plötsliga mötet mellan de sinsemellan oförenliga elementen motverkas den eftersträvade
enheten och surrealismens bildretorik blir improduktiv sett i relation till dess utopiska strävande
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efter genomskinlighet. För Breton kan inte retoriken vara en oxymoron annat än inledningsvis,
eftersom dess element för honom på något sätt måste kunna föras samman.

Teorin rekommenderar en viss tolkning av bilderna, men de kan mycket väl tänkas göra
motstånd mot en sådan normativ tolkning. Att förklara ett surrealistiskt verk med Bretons
retorikteori är därför vanskligt och kan vara en panlingvisticism eftersom man vid tolkningen
av en bild använder en annan text, nämligen en instruktion om hur den ska tolkas. Det skulle
i så fall vara frågan om en förankring i Barthes mening. Man skulle förklara en bild med hjälp
av en text, som om texten skulle ge bilden betydelse och som om bilden själv inte förmådde
förmedla en egen betydelse. Betänk att också kontexten är en text. Varför ska bilder (betraktade
som text) förstås utifrån en annan text? Man skulle likväl kunna förklara texten utifrån bil-
den och då skulle vi kanske finna att Bretons teori om den uppåtstigande retoriken är tvivel-
aktig. I det följande görs några försök att utifrån tema och remabegreppen belysa hur betydel-
serna kan cirkulera i några surrealistiska fotografier. Analyserna visar att bilderna inte entydigt
är uppåtstigande.

En artikel av Benjamin Péret La Nature dévore le progrés et le dépasse i Minotaure, nr. 10/1937
illustreras av en bild (bild 47) av ett ånglokomotiv i en djungel.

29
Kan vi utan titeln på artikeln

La Nature dévore le progrés et le passe avläsa den avsedda relationen mellan ångloket och djungeln?
Kan vi enbart utifrån fotografiet förstå att
det som avses är att djungeln slukar lokomo-
tivet? Loket är det centrala och det största
enskilda föremålet i bilden. Därför bildar lo-
ket figur och blir tema. Det är också det mest
bekanta föremålet. Växterna blir rema och
de kommer att kommentera loket. Det som
sägs är att loket så småningom kommer att
försvinna i grönskan eftersom det övergetts i
skogen. Växterna kommer att på sikt osynlig-
göra loket. Det skulle betyda att bildens
retorik enligt Sonesson är en integration som
suggererar likhet enligt principen om att
närhet ger likhet. Men frågan är om inte
bilden själv gör motstånd mot en sådan läsning. Element i bilder kan ställas samman så att en
oxymoron uppkommer. Om man ser bilden bara såsom föreställande ett lok och en skog, två
separata föremål såsom de skulle ses i livsvärlden, så kommer retoriken i bilden dock inte att
bli en oxymoron, utan bara vara två föremål som möts. Först på en abstrakt nivå framträder
en ren opposition, i enlighet med Sonessons andra retorikdimension. Naturens vildhet i
djungeln ställs mot civilisation och kultur i form av loket.

Bild 47. Ur: Minotaure
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Eftersom Breton rekommenderar största möjliga avstånd mellan retorikens båda led kan man
förledas att tro att han vill isolera objekten. Men retoriken, som i första omgången kan ge
maximal åtskillnad, som oxymoron, är i förlängningen för honom tänkt att förena de olika
leden, varför retoriken kommer att ändra riktning. I utopin är det sedan tänkt att en genom-
skinlig värld ska skapas av de ”gnistor” som bildas vid delarnas momentana möte. Bilden
kan alltså fungera som oxymoron, och vidare som en nedåtgående retorik, om vi med nedåt-
gående i civilisationskritisk mening menar att djungeln slukar lokomotivet.

30
Men ett sådant

perspektiv skulle egentligen inte vara i linje med Bretons uppåtstigande retorik om vi tänker
oss att uppåtstigandet gäller på the Great Chain of  Being. I sin kommentar till bilden för-
mänskligar dock Breton skogen genom att tala om den som jungfrulig.

31
Vi kan dra slutsatsen

att han avser något uppåtstigande, trots att bilden i sig tycks fungera bäst som oxymoron
eller i en nedåtgående retorik.

I ett fotografi (bild 48) av Bravo som illustrerar Benjamin
Pérets artikel Ruine de Ruines i Minotaure, nr. 12-13/1939
liknar delar av en förfallen dörröppning ett djur.

32
Det är

frågan om en ruin som är så fotograferad att den kan likna
ett fyrfota djur. I det här fallet, när det finns en uppenbar
avläsning av bilden och en annan mer svåravläsbar eller
mer oväntad, tycks man kunna utgå från att en gynnad
tolkning är att det oväntade eller det svåravläsbara i bilden
är det som ska påföras det uppenbara eller bekanta. Det i
bilden bekanta eller uppenbara tematiseras och det oväntade
eller svåravläsbara blir rema. Vi igenkänner ett föremål som

blir tema (ruinen), men i det föremålet finns något som inte stämmer. Om så är fallet är detta
andra rema. Djuret läses in i ruinen och fullbordas till t.ex. en hund i betraktarens fantasi.
Den nya innebörden är alltså att ruinen, som är det mest uppenbara i bilden, animaliseras
och främmandegörs.

Djuret och ruinen sammanfaller, men djuret är relativt abstrakt, därför är det också frågan
om en retorik i Sonessons tredje retorikdimension, som gäller spänningen mellan olika fik-
tionsgrader. De mer specifika hundegenskaperna är in absentia och suggereras efteråt.
Observera också att djurets mellanrumsform är dörren, och tvärtom, samt att konturen
däremellan samtidigt är djurets såväl som dörrens; två konturer i en. Man skulle kunna dis-
kutera om vi här har att göra med en uppåtstigande eller nedåtgående retorik. Att djuret
såsom levande projiceras på ett dött ting antyder ett uppåtstigande på the Great Chain of
Being. Å andra sidan är en ruin lågt värderad, liksom även en hund i människans djurhierarki,
som toppas av lejonet.

33
Men eftersom det före detta huset och nuvarande ruinen trots allt är

Bild 48. Manuel Alvarez Bravo. Ur: Minotaure
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en del av kulturen och hunden en del av naturen kan vi även i denna bild se motsättningen
kultur - natur och precis som i föregående bild tar naturen över kulturen. Det tycks trots allt
som om retoriken är nedåtgående.

Till samma artikel av Péret presenterar Raoul Ubac en serie fotografier
där börshuset, Eiffeltornet och Parisoperan förvandlas till fossil.

34
Tittar

man närmare på fotografiet av Eiffeltornet (bild 49), ser man att det cen-
trala i bilden och följaktligen dess tema är byggnaden. I det här fallet är
arkitekturen i bilden sammanvävd med plastiska egenskaper som kan ses
som fossilegenskaper och som gör arkitekturen mer fossillik genom att
fossilet blir rema. Också bildernas titlar bekräftar retorikens riktning. Det
är inte en uppåtstigande utan en nedåtgående retorik.

I artikeln Corpus Delicti diskuterar Rosalind Krauss ett fotografi, Nu av
Brassaï (bild 50), som illustrerar en artikel av Maurice Raynal, Variété du
corps humain i första numret av Minotaure 1933.

35
Det föreställer en del av en

kvinna, men är taget så att hon också kan ses som ett märkligt odjur. Krauss
kallar uppfattandet av den suggererade fiktionsgraden att se ”as if ” och
menar vidare att bilder av den här typen innebär ett brott med den bretonska
automatismen såsom den framträder i klotter och fantasier och som
sammanställningar av typ mötet mellan en symaskin och ett paraply i
Maldorors sånger av Lautréamont. När kvinnokroppen behandlas i denna
och liknande bilder görs det inte med hjälp av slumpen eller med Bretons
automatism, utan mer medvetet och aktivt, genom att kroppen eller
kameran vrids så att den vanligtvis vertikalt stående människan ses
horisontalt och därför är mer djurliknande.

36

Det som skulle kunna förmedlas innehållsmässigt i bilden
är att kvinnan animaliseras eller tvärtom att odjuret fe-
mininiseras. Det som syns först är emellertid kvinnan.
Men hennes kropp är arrangerad så att ännu en figur kan
uppfattas, men mer oklart. I detta sammanfall i bild av
två helt olika ting är odjuret suggererat snarare än uppen-
bart. Ska den andra figuren, odjuret, uppfattas krävs det
att betraktaren ser bilden på ett annat sätt än förväntat
och lägger till den andra betydelsen i bilden. Man måste
då ignorera vissa av detaljerna i bilden av kvinnan och
istället se dem som delar av odjuret , t.ex. bröstvårtorna
måste ses som odjurets ögon.  Ska vi kunna se odjuret i Bild 50. Brassaï. Ur: Minotaure

Bild 49. Raoul Ubac. Ur: Minotaure
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kvinnan så krävs antagligen en förväntan om att bilden också kan föreställa något annat än det
den uppenbart föreställer. Det krävs en surrealistisk sensibilitet eller en kunskap om att detta är
en surrealistisk bild för att kunna uppfatta retoriken. Kravet kan i semiotisk mening ses som en
alternativ läsväg som hjälper oss att se den retoriska figuren.

37
Eftersom kvinnan i bilden uppfattas

först, kommer vi att se bilden som om kvinnan animaliseras. Om så är fallet är det ett nedåtgående
främmandegörande (se kap. 8.3). Det bekanta i kvinnokroppen som tema förvandlas till något
groteskt och obekant när odjuret blir rema och påförs kvinnan. Att bilden av kvinnan som ett
odjur också är känd i idéhistorien stödjer retorikens riktning.

I Minotaure, nr. 7/1933 finns ett fotografi (bild 51) av Man Ray som avbildar en manlig över-
kropp utan huvud. Huvudet är avskuret av bildens övre kant. Överkroppen kan också ses
som ett groteskt djur med horn, möjligen ett djurkranium. 

38
Skuggorna på överkroppen kan

suggereras som mun och ögonhålor. Också här är retoriken i fiktionsgrader nedåtgående,
från människa till djur. Djuret är in absentia eller snarare suggererat och rema för mannen
som tema.

Fragment av stadens arkitektur undersöks i Brassaïs graffitifotografier (bild 52) i Minotaure,
nr. 3-4/1933.

39
Graffitiretoriken ligger i att fotografierna ofta innehåller ännu en bild, t.ex.

en klottrad eller ristad figur på en stenyta. Det finns alltså två semiotiska nivåer och fik-
tionsgrader; ett fotografi av en stenyta på vilken ännu en bild framträder. Stenytan är ofta
skrovlig, men murens textur i fotografiet är inte densamma som fotografiets egen textur

Bild 51. Man Ray,Ur: Minotaure
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(blank, halvmatt, matt etc.) vilket betyder att murens textur inte är detsamma som fotografiets
plastiska skikt. Även om fotografiet bara skulle föreställa en platt stenyta skulle bilden, sedd
som ett fotografi, visa ett  tredimensionellt objekt. Ett fotografi av en skrovlig stenyta är allt-
så ett ikoniskt tecken, medan ett icke-föreställande konstverk inte är ett ikoniskt tecken. Det
verkar endast på plastisk nivå. På den tredimensionella ytan i Brassaïs fotografi finns sedan
ofta ännu en bild som visar ytterligare en möjlig tredimensionalitet, det den ristade eller
klottrade bilden föreställer.

Om vi ser den sekundära bilden som det som tematiseras kommer stenen som rema att
påverka denna. Man skulle kunna säga att den sekundära bilden hotas av stenen. Den skrovliga
ytan tävlar med den sekundära bilden om uppmärksamheten och
dess påtaglighet hotar att osynliggöra den eftersom stenens rusticitet
inte stämmer med en bilds generella krav på att befinna sig på en
oartikulerad yta. Eftersom en bild för att kunna framträda på ett
föredömligt sätt kräver ett så neutralt och oansenligt underlag som
möjligt kommer den bild som framträder på muren att vara mer
eller mindre problematisk att betrakta. Muren sedd som ett uttrycks-
plan för den sekundära bilden (alltså inte fotografiets textur) kom-
mer att verka som en plastisk betydelse som riktar uppmärksamheten
mot sig själv och inte mot den sekundära piktoralitetens inne-
hållsplan. Det innebär att den sekundära bilden och dess underlag
kommer att konkurrera om betydelsen. Den sekundära bilden blir
mer ointressant på samma sätt som ikoniciteten blir ointressant i
den modernistiska konst som betonar bildens plastiska betydelser.
Den sekundära bildens innehåll, människan, hotar att kvävas av
stenens massivitet.

De här nämnda fotografierna innehåller två eller flera element som står i ett indexikaliskt
förhållande till varandra och retoriken ligger i elementens relationer. I flera av fotografierna
finns sammanställningar av å ena sidan föremål och människor som på ett eller annat sätt
ligger oss nära i livsvärlden, t.ex. ånglokomotivet, dörröppningen, Eiffeltornet, kvinnan,
mannen och ansiktet. Samtidigt finns också (tillsammans med lokomotivet) en djungel,
(dörröppningen som förvandlas till) ett djur, (Eiffeltornet som är) ett fossil och (mannen
och kvinnan som förvandlas till) groteska djur och ansiktet som är av sten. Djuren, djungeln,
fossilerna och stenen är i relation till de objekt de är ställda tillsammans med mer främmande,
i betydelsen dolda, otydliga eller okända, ofta genom att tillhöra naturen. Det främmande
överförs på det bekanta och det bekanta blir främmandegjort. Ibland blir det mänskliga
förtingligat eller animaliserat och ingår sålunda i en nedåtgående retorik. Resonemanget
förutsätter dock att ordningen på the Great Chain of  Being gäller som livsvärldens hierarki

Bild 52.Brassaï,Ur: Minotaure
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och att avvikelser från den därmed är retoriska. Samtidigt förutsätts också en egocentrisk ordning
där det som är nära är mer ”naturligt” än det som är på större avstånd.

Är den motsatta rörelsen möjlig i bilderna? Kan mannen och kvinnan överföras på de groteska
djuren? Kanske, men det skulle innebära att djuren praktiskt taget förlorar sin egen piktoralitet
och de avbildade människorna förblir man och kvinna, vilket inte skulle vara surrealistiskt
meningsfullt. Kan fossilet bli mer ”Eiffeltornsaktigt”? Det skulle i så fall innebära att
civilisationen besegrar naturen och det skulle kanske vara en rimlig tolkning sett i ett futuristiskt
perspektiv, men knappast i ett surrealistiskt sammanhang. I ett futuristiskt perspektiv skulle
Eiffeltornet i en tänkt tidssekvens kunna bryta sig ut ur fossilet, men i en surrealistisk
”berättelse” skulle det däremot inkapslas i fossilet. Detsamma skulle gälla för en surrealistisk
förståelse av bilden av ånglokomotivet i djungeln, växterna skulle växa över loket. Om loket
istället övervann växtligheten skulle också det snarast vara en futuristisk tolkning. Det skulle
heller inte vara någon poäng med att projicera ruinen på djuret eftersom det bara skulle
återställa den mest bekanta avläsningen. I de här fallen är alltså rörelsen irreversibel och
måste gå åt det ena hållet för att vara surrealistiskt effektiv.

Kan retorikens riktning i Brassaïs fotografier av graffiti gå åt båda hållen och vad skulle de
båda riktningarna i så fall innebära för innehållet? Om vi vänder på tematiseringen kommer
det övergripande bildtecknet vara tematiserat. Den sekundära bilden, den klottrade eller ris-
tade bilden, skulle vara rema och det som överfördes till den primära bilden. Det över-
gripande bildtecknet är alltså fotografiet samt det som avbildas där, muren etc. I en sådan
retorik tycks det som om människan skulle göra stenen mer beboelig och muren skulle bli
mer mänsklig och penetrerbar. Den solida materian skulle bli påverkbar och rumslig. Klottret
förvandlar stenen till en ny verklighet. Vi finner alltså att båda läsvägarna kan användas på
ett surrealistiskt fruktbart sätt i graffitibilderna, men också att innehållet i bilderna inte blir
detsamma i de båda läsningarna. I själva verket blir betydelserna motsatta. När tematiseringen
är oklar kan riktningen på den retoriska relationen vara reversibel och betydelsen blir
mångtydig. Mångtydigheten kan i detta fall vara surrealistiskt intressant.

Det tycks vara möjligt att i en gynnad tolkning avläsa bildernas retorik med en tematisering
av det i bilden näraliggande eller uppenbara, medan det främmande som rema påförs det
välbekanta. Det är den främmandegörande effekten som då blir det väsentliga. Det är dock
intressant att metoden i analysen av vad som är tema respektive rema följde den grundläggande
principen att det tematiserade är det man först ser eller det som upptar mest utrymme i
bilden, det som är figur. I den meningen har det inte krävts en genrespecifik tematisering i
de här diskuterade fotografierna på samma sätt som det skulle ha krävs i en analys av t.ex. en
reklambild.

40
Detta talar för att åtminstone vissa av bilderna skulle kunna uppfattas främ-

mandegörande utan kunskap om surrealistisk estetik. Det tycks dock i vissa fall som om det
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behövs information från surrealismen som teori eller från den surrealistiska erfarenheten
för att bilden ska kunna fungera.

 
 Man måste kanske först leta efter det främmande för att

sedan föra över det på det bekanta. Tolkningen är i så fall baserad på en surrealistisk själv-
förståelse. Även denna variant bör kunna vara en gynnad tolkning i Morleys mening. Den
behöver dock inte nödvändigtvis vara i linje med Bretons uppåtstigande retorik. Om man
i Brassaïs graffitifotografier låter den sekundära bilden blir tema för stenen som rema blir
resultatet att det mänskliga förtingligas och petrifieras. Gör vi tvärtom blir resultatet en
förmänskligande och uppåtstigande retorik. I stadens stenöken finns trots allt en plats för
människan. Placeringen av tema och rema påverkar läsningen av bildernas retorik. I denna
bildretorik ser vi alltså att en bild ibland kan omsemiotiseras eller omtematiseras beroende
på betraktarens tolkning.

Analyserna visar också att Bretons uppåtstigande retorik inte behöver gälla i all surrealistisk
konst. Kanske skulle man kunna kalla den förtingligande och animaliserande tendensen i
surrealism för centripetal och den förmänskligande eller uppåtstigande för centrifugal. Det
finns med andra ord en potentiell konflikt inom surrealismen mellan ett uppåtstigande och
ett nedåtgående i retoriken där man å ena sidan som Breton likt barnet med en animistisk
världsbild ser allt som föremål för surrealistisk fantasi och som möjligt att levandegöra och
upphöja.  Å andra sidan finns också en strävan efter att animalisera, förtingliga och ”döda”
såsom vi sett exempel på bland de bilder vi analyserat. Som en centripetal retorik finns ofta
en civilisationskritik i den surrealistiska fotografin eftersom surrealismen i bildsamman-
ställningar ofta strävar efter att göra kultur till natur, att påvisa att kulturen är reducerbar till
natur och en vilja att föredra naturen framför kulturen. Den förtingligande och animaliserande
retoriken kan ses som centripetal när livsvärldens betydelsebildning betraktas som icke-text,
när tecknets allo-funktionalitet sätts ur spel genom att betraktas som ett ting, och när semio-
sfären, i betydelsen den mänskliga civilisationens kommunikativa komplexitet, inte erkänns.

41

Centripetalitet innebär att reducera det textuella, medan centrifugaliteten sprider och maxi-
merar det textuella. Även den centripetala tendensen i modernismen är retorisk, om man
tänker sig att nolläget ligger mellan centripetalitet och centrifugalitet. Om man däremot
tänker sig att nolläget är just centripetalt blir endast centrifugalitet retorisk. På grund av att
stora delar av modernismens och även delar av postmodernismens konstvärldar är utpräglat
centripetala så utgår jag från att retorik inom konstvärlden under den senare delen av 1900-
talet främst förekommer som centrifugalitet.

42
 Sett i relation till livsvärlden fungerar dock

centripetaliteten som en retorik.

I Strömholms fotografi har jag funnit att isolering och döljande är centrala grepp, vilket inte
gärna kan anses vara i linje med Bretons uppåtstigande retorik, eller med den centrifugala
tanken. Därför måste jag söka vidare i den surrealistiska estetiken för att om möjligt finna
andra intertextualiteter som bättre kan förankra Strömholms fotografi.
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SURREALISM – ISOLERING OCH DÖLJANDE

8.1   Isidore Ducasses gåta

På omslaget till första numret av La Révolution Surréaliste finns ett fotografi (bild 53) av Man
Ray, L´Énigme de Isidore Ducasse (1920). Bilden hade emellertid vid publiceringen ingen titel.
Fotografiet är ett piktoralt tecken. Det föreställer i sin tur ett konstnärligt objekt som består
av ett antal föremål som är dolda under en filt och inslagna med snören. Vår förväntan om
att få fullständig information om vilka föremål objektet på bilden består av infrias inte. Delar
av objektet är in absentia. Vi kan inte identifiera föremålen och tvingas istället hämta in-
formation från bildens titel Isidore Ducasses gåta, vilket kan leda oss till att tro att det bakom
filten finns ett paraply och en symaskin. Faktorer utifrån, titeln, styr i så fall bildens betydelse.

Enligt Rotzler (1972) kan man i förlängningen tänka sig att fotografiet syftar på att Isidore
Ducasse (Lautréamont) själv är en gåta eftersom något porträtt eller fotografi inte finns av
honom och beskrivningarna av hans yttre är
mycket vaga.

1
Petr Tausk (1980) däremot tycker

sig se en kvinnokropp under filten.
2
Frågan är

emellertid om man i det här fallet kan påstå att
Isidore Ducasses gåta överhuvudtaget avbildar ett
konstnärligt objekt. Enligt Schwartz (1977) för-
störde Man Ray nämligen sina objekt efter det att
han fotograferat dem.

3
Objektet är således ur det

perspektivet mer ett fotografi än ett konstnärligt
objekt. Å andra sidan har Isidore Ducasses gåta av
Man Ray 1971 rekonstruerats som ett konstnär-
ligt objekt och måste således åtminstone vid det
tillfället ansetts ha ett självständigt konstnärligt
värde.

Döljandet är ett centralt tema i surrealistisk konst. Som retorik i bilder kan döljandet ses i
relation till att en varseblivningsakt omfattar såväl synvinklar som objekt. I varseblivningen
sammanfogas successivt synvinklarna i enlighet med förväntningar på vad som skall komma
(protentioner) mot bakgrund av vad vi redan känner till (retentioner). Det innebär att vi trots
att vi för tillfället egentligen ser från en viss synvinkel kommer att kunna se ett objekt.
Genom att lägga till det som saknas, t.ex. baksidan av föremålet sett från den synvinkel vi för

8

Bild 53. Man Ray. ”L’ Énigme de Isidore Ducasse”
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tillfället har, kan vi få en uppfattning av objektet i sin helhet. Semiotiskt kan det ses som en
indexikalitet; som en relation mellan del och helhet, en faktoralitet där delen ger oss en före-
ställning om helheten. Fenomenologiskt kan det ses som en protention. I det instrumentella
seendet kommer vi, trots ofullständig information, att tycka oss se ett fullständigt objekt. Där-
för kan vi nonchalera synvinkeln såsom relativt irrelevant. Det är i så fall ett exempel på vad
Jean Piaget avser med assimilation; ett införlivande av det nya i ett redan befintligt schema.

I ett typiskt fotografi kommer vi därför att förvänta oss att få se ett föremål avbildat. Föremålet
ska visa sig för oss på så sätt att vi kan uppfatta vad det är för ett föremål. Men bilden visar
i det avbildade rummet endast en synvinkel och betraktaren måste lägga till objekten och det
referentiella rummets fullständiga rumsbildning. Det instrumentella eller oskolade seendet
kommer att ”se igenom” inte bara det egna perspektivet, utan också bildens synvinkel och
direkt se referenten, den tänkta verklighet som avbildas.

Vid vissa synvinklar kommer ett föremål lättast att kunna identifieras. T.ex. så visas ett ansikte
bäst framifrån, medan ett djur ofta bäst visas från sidan. I de instrumentella typer av fotografi
som avser att visa referenten kommer följaktligen prototypiska synvinklar att vara vanligt
förekommande, t.ex. i fotografier av brottslingar i kriminalregister som visas en face och i
profil. Men om fotografiet inte tydligt visar sitt motiv i enlighet med prototypiska synvinklar
kan den varseblivningsakt vi är vana vid bromsas. Betraktaren kan inte på bilden lika lätt
projicera sina föreställningar om livsvärlden för att fullborda bildbetraktandet. Att visa objek-
tet i sin helhet från de tydligaste sidorna, ortogonalt, som i det egyptiska sättet att avbilda
t.ex. människokroppen, kallar Arnheim tingens ”basic structure” eftersom de enligt lagen
om enkelhet skapar varseblivningsmönster med den enklaste formen. Den kan sägas stå i
motsättning till överlappningen.

4
Det mimetiska kräver dock överlappning för att kunna ge-

stalta ett objekt här och nu och från en viss synvinkel. Isidore Ducasses gåta har, sett i det per-
spektivet, en minimal prototypikalitet eftersom tydligheten i det avsedda objektet helt saknas.
Den synvinkel som objektet visas ur är istället maximalt överlappande och följaktligen dolt.

I fallet med Isidore Ducasses gåta kommer vår förväntan om att få se föremålet inte att infrias.
Istället kommer vi att få se ett icke förväntat annat föremål, en filt, som täcker det egentliga
föremålet. Filten kommer att ses som något som döljer det egentliga föremålet eftersom
filten är så oviktig i enlighet med den hierarki av föremål som finns i livsvärlden, the Great
Chain of  Being, och eftersom ”bara det mindre ‘prominenta’ kan vara uttryck för det mer
‘prominenta’.”

5
 Man kan jämföra med bilden som fenomen; bl.a. på grund av papperets eller

dukens oansenlighet som föremål i livsvärlden kommer bilden av ett annat föremål att kunna
framträda på ytan. På liknande sätt är det med döljandet i Isidore Ducasses gåta. Filten är alltför
uppenbart avsedd för ett annat föremål, att dölja, skyla eller värma det. Sett ur den synpunkten
är filten ett allo-funktionellt verktyg.

6
Dess oansenlighet gör att intresset överförs från filten
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som sådan till dess funktion att skyla eller att dölja något annat. Det som oftast tematiseras
i en bild är det mest uppenbara i bilden sett ur livsvärldens perspektiv. I denna bild omvänds
dock prominensordningen i livsvärldshierarkierna med hjälp av retorik eftersom det mest
oansenliga blir placerat mitt i bilden och blir följaktligen viktigt. Det lågt värderade blir
centralt placerat och därigenom högre värderat. Men i ett surrealistiskt sammanhang kan det
också bli disponibelt för projektioner. Nougé har skrivit att ”man skulle kunna inlåta sig med
att formulera ett slags lag: charmen hos ett isolerat objekt står i direkt förhållande till dess
banalitet”.

7
Om man vill tematisera något annat än det som finns på bilden så underlättar det

om något oansenligt visas. Om man i bild visar t.ex. en Rolls Royce eller en naken kvinna så
kommer bilen eller kvinnan att tematiseras; allt intresse kommer att fokuseras på dessa objekt.
Om man däremot visar en filt eller några tygtrasor i centrum av bilden kommer vi istället att
undra varför.

Om föremålet är oansenligt eller uppenbart till för att dölja ett annat föremål kommer vi att
undra vad som finns bakom. Men om det däremot är ett viktigt föremål som visas på bilden
kommer vi inte att reflektera över vad som finns bakom föremålet. I fallet med Isidore Ducasses
gåta kommer vi att undra vad som finns bakom, eftersom vi vet att det alltid finns något
annat bakom ett föremål. Om fotografiet dessutom är ett konstnärligt fotografi kommer det
estetiska seendet att ersätta det instrumentella. Vi kommer då istället att särskilt beakta just
synvinkeln, eftersom bildens valda synvinkel kommer att bli särskilt viktig därför att själva
bilden, och inte referenten, förväntas vara det centrala i den semiotiska processen. Om vi ser
fotografiet utifrån föreställningen att det är synvinkeln som är särskilt viktig kommer det att
bli uppenbart för oss att meningen inte är att vi ska se föremålet. Det är avsett att vara dolt
eftersom det är i centrum av bilden, men dolt. Den synvinkel som är vald är avsiktlig. Det är
det som ger gåtfullheten.

Om vi i den instrumentella livsvärlden fick syn på objektet skulle vi antagligen avlägsna
filten för att ta reda på vad som döljer sig under den. Om vi som betraktare såg bilden som
dokumenterande skulle vi kanske tycka att det var en dålig bild som alltför lite visar hur
ett föremål ser ut. Om så vore fallet skulle sändarens och mottagarens respektive förståelse
vara asymmetrisk och kommunikation (i betydelsen gynnad tolkning) skulle inte kunna
äga rum. I fotografiet Isidore Ducasses gåta kan vi dock inte ta bort filten. Avsikten är inte
heller att föremålet ska avslöjas, eftersom vi rör oss i ett konstnärligt sammanhang. Bilden
måste för att vara verkningsfull placeras i ett konstnärligt sammanhang på grund av dess
gåtfullhet i isolering och döljande. Det är gåtfullheten som sådan som är tematiserad.
Fotografiets gåtfullhet har att göra med att vi som betraktare tvingas ställa frågan om vad
bilden egentligen föreställer. Det är en bild, men av vad? Av det konstnärliga objektet, av
filten eller av det som döljs bakom filten? Fotografi och konstnärligt objekt tillsammans
antyder centrifugalitet vad gäller konstruktionsarten. Men gåtfullheten, som skapar en
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klaustrofobisk känsla, gör att bilden upplevs som mer centripetal och isolerande än som
förenande.

8

Vad surrealismen i psykoanalysens efterföljd gör är att i varseblivningen av objekt och bilder
förutsätta ett dolt innehåll. I en sådan världsbild kommer varje objekt att innehålla ett annat
potentiellt objekt. Eftersom varseblivningen innehåller objekt ur livsvärlden kommer objekten
att dölja andra objekt. Därigenom försöker man sätta den vanliga livsvärlden ur spel. Döljande
bilder som t.ex. Isidore Ducasses gåta innebär att livsvärlden problematiseras. Bilderna gestaltar
dess begränsning. Samtidigt råder en oklarhet om vad detta andra är, vilket kan medföra att
en döljande bild måste tematisera det döljande snarare än det dolda, om det är själva gåtan
som är det viktiga. I bilden uppnås döljandet med hjälp av ting som är så oansenliga att de
förutsätter andra ting. Det döljande tinget hänvisar då till sig själv, men även till det dolda
tinget. Det förutsätts ett annat ting, men det är ofta inte ett ting från livsvärlden, utan ”det
verkliga tinget”. Kanske kan man här ana något av den moderna konstens ”förbannelse”.
Den konstnär som vill uppmuntra betraktarens egen fantasi måste uppvisa något oansenligt
för att möjliggöra maximal suggestion.

I sin artikel Surrealistiska objekt, först publicerad i Le Surréalism au service de la révolution, nr. 3
december 1931, räknar Dali upp sex olika typer av surrealistiska objekt, däribland ”Inslagna
objekt (dagfantasier)”.

9
Han skriver:

Stora automobiler kommer man att reproducera i gips eller onyx, tre gånger deras naturliga storlek (med
en noggrannhet i detaljerna, som överträffar de trognaste avgjutningar) för att därpå slå in dem i
damunderkläder och slutligen gömma dem i gravkamrar, vilkas belägenhet endast kan identifieras därigenom
att platsen markeras med en liten klocka av halm.

10

Också andra konstnärer än Man Ray, t.ex. Marcel Duchamp, har använt det döljande greppet.
I Bruden avklädd sina ungkarlar, till och med är betraktaren skild från verket genom glas och
också ”ungkarlarna”, om man med dem menar de maskinlika formerna i bilden, är separerade
från ”bruden” genom tre glasskivor. Assemblaget Etant donnés: 1°

 
la chute d’eau, 2°

 
le gaz

d’éclairage (1945-1966) består av en i en vägg inmurad dörr med små titthål. Om man tittar in
genom hålen ser man en penetrerad mur bakom vilken en kvinna ligger på marken bland
buskar med sina ben isär. Ansiktet är dolt. Ett annat exempel är Fresh Widow (1920), ett
dubbelfönster med åtta glasrutor där rutorna är täckta med svart läder för att förhindra vi-
suell genomsläpplighet. Ytterligare ett exempel på döljandet hos Duchamp är Underwood, en
ready-made bestående av ett skrivmaskinsöverdrag försett med texten Underwood, ett skriv-
maskinsfabrikat. Duchamp har i A l’infinitif med utgångspunkt från skyltfönstret diskuterat
ömsesidigheten i isoleringens, döljandets och den bristande genomsläpplighetens fenomen.
Han skriver:
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Skyltfönstrens fråga:.
Att underkastas skyltfönstrens förhör:.
Skyltfönstrens fordran:.
Skyltfönstret — bevis för yttervärldens existens:. —
När man underkastas skyltfönstrens förhör uttalar man
också sin egen dom. Valet är egentligen tur och retur.
Ur skyltfönstrens krav, ur det oundvikliga svaret på
skyltfönstren, följer yrkandet att valet ska upphöra.
Inget självsvåld på grund av det absurda:
att dölja samlaget tvärs igenom en glasruta
med ett eller flera föremål i skyltfönstret. Straffet
består i att skära glaset och att bita sig i tummen på det
när ägandet fullbordas.
V.S.B.
Neuilly 1913

11

Även Joseph Beuys har arbetat med döljandet. I Infiltration Homogen for Grand Piano, the Greatest
Contemporary Composer Is the Thalidomide Child, en performance som genomfördes 1966, in-
placerades en flygel klädd i filt, bredvid en leksaksplåtanka som flaxade med vingarna och
kvackade. Sedan 1963 har han också använt mjuka, oansenliga och formlösa material till sina
objekt, t.ex. fett och filt. Men i konsten är det främst Christo som i form av objekt och in-
stallationer gjort döljandet till det viktigaste greppet i sin konst. Han har inpaketerat Pont Neuf
i Paris och riksdagshuset i Berlin i Wrapped Reichstag (1995) men också mindre spektakulära objekt.
Elva öar i en bukt utanför Florida doldes med rosa 70 meter breda ramar. En dal i Colorado
kläddes med en orange gardin. Gångarna i en park i Kansas City kläddes in i 12 500 m

2
 tyg. Christos

paketering kan, precis som Man Rays paketering i Isidore Ducasses gåta, ses som ett isolerande och
döljande av föremål och ett sätt att rycka ut dem ur den varseblivning som äger rum i livsvärlden.
Skillnaden är att Christos verk är falska gåtor; vi vet vad som döljs.

Döljandet som grepp visar sig redan i Pittura Metafisica, i verk av Carlo Carrà och de Chirico.
Rotzler (1972) anser vidare att tidiga verk som Isidore Ducasses gåta samt Maurice Henrys
Hommage à Paganini (1936), en inpackad fiol, har spelat en betydande roll för Christo med
flera, som under 1960-talet och framåt arbetat med döljandet i sin konst.

12

8.2   Det latenta i surrealismen

Sjölin har pekat på upplevelsen av frånvaro och innebörden som något latent i surrealismens
tankevärld i motsats till den tidigare berörda manifesta betydelsen. Från omkring 1930 finns i



148

surrealismen en uppfattning om att den surrealistiska erfarenhetens innehåll är något dolt, men
också latent. Döljandet som fenomen kan idéhistoriskt ses mot bakgrund av freudianskt och
hegelianskt tänkande, men framför allt surrealistiskt tänkande.

Sjölin ger exempel på surrealister som hänvisar till ett latent innehåll, t.ex. Marcel Jean som
1936 i vardagsföremålen också ser ett latent sexuellt innehåll.

13
I artikeln Föremålets kris (1936)

skriver Breton att det gäller att ”höja sig över föremålets yttre gestalt, vilken vanligen fungerar
som en gräns” och tillägger ”Inför deras ögon återförs detta föremål, hur slutformat det än
är, till en obruten serie av latenta gestalter som icke är bara dess egna, och som inbjuder till
dess vidare förvandlingar.”

14
 Breton anknyter också till Dalis artikel i Le Surréalism au service

de la révolution 1931 där Dali diskuterar objektet som föremål med symbolisk funktion.
15

Breton
skriver vidare i Communicating Vessels att ”That fog exists. Contrary to current opinion, it is
made of  the thickness of  things immediately obvious when I open my eyes. These things I
love, how should I not also hate them for hiding all others for me so cruelly?”

16
Det dolda

har en gräns mot tingen såsom de uppträder i varseblivningen och förstärkt är det just de
varseblivna tingen som döljer det latenta.

Sjölin citerar en artikel av Jean Lescure och Raoul Ubac som påvisar latensbegreppets betydelse
också på fotografiets område:

En bild, och först och främst en fotografisk bild, ger av det verkliga bara ett ögonblick av hur det ter sig.
Bakom denna tunna film som ger en avgjutning av tingens anblick inne i själva det inre av denna bild
existerar i latent tillstånd en annan, eller flera andra som ligger i skikt över varandra i tiden, och som
plötsligt avslöjas av operationer vilka oftast beror på slumpen.

17

Som framgår av ovanstående så hävdar dessa surrealister, förutom att fotografiet är en
avgjutning och följaktligen ett index, att såväl bilder som den värld vi lever i har latenta
betydelser. Paul Nougé liknar människans och konstnärens situation vid att befinna sig vid
en mur:

Några är angelägna om att få veta vad som händer bakom muren; några anpassar sig till muren, några
bryr sig inte om vad som händer bakom muren, eller om det händer något där, några ser inte muren; några
förnekar muren; några förnekar eller är ovetande till och med om murens möjlighet.

Nougé fortsätter:

Muren kommer att sprängas i luften, om era beräkningar var riktiga, om ni arbetat väl. Det som finns
bakom den, kommer ni att upptäcka tillsammans med oss, ni kommer att erfara överraskningen, den
okända skräcken. Ni kommer kanske att dö av det. Ni löper en fara vars natur ni är ovetande om (såvitt
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inte en sten eller maskinen gör denna fara överflödig). Det bästa vi kan önska oss det är att bakom den
sprängda muren, längre bort, finna andra murar vars textur och motståndskraft vi är ovetande om och som
kommer att kräva nya illvilliga maskiner som vi måste uppfinna från början.

18

I surrealismen finns en upplevelse av frånvaro ofta beskriven.
19

Väntan har t.ex. beskrivits
som att något saknas, men att det är just det saknade som uppfyller den väntande. Man har
också beskrivit främlingskapet i samband med automatisk skrift. Surrealisten som skriver
känner sig främmande för innehållet eller de känslor och stämningar som hör ihop med det
skrivna. Många surrealister har också hävdat upplevelsen av det aldrig tidigare seddas och
det okändas dragningskraft. Det händer också att surrealister hävdat att den surrealistiska
erfarenheten kan vara ”bisarr” eller en ”absurditet”, t.ex. även Breton i det första mani-
festet.

20
Det är omvittnat att surrealister upplevt surrealismen som obegriplig och stridande

mot tingens ordning eller som sluten och ogenomskinlig. Man har också talat om störandet
av sinnena som en viktig uppgift. I surrealismen finns också en strävan efter att förneka
språkets kommunikativitet och teckenfunktion. Man har vidare förnekat det subjektiva och
emotionella i expressionistisk mening. I linje med idén om den latenta betydelsen har
surrealismen en positiv uppfattning av mysterium och symbolik, men då i form av en symbo-
lik som döljer snarare än uttrycker ett innehåll.

Även hos Freud är det latenta viktigt. Grundtanken i Freuds Drömtydning är att drömmen
har en mening och en psykisk innebörd som är likamed önskeuppfyllelse. Den har dels en
uppenbar (manifest) betydelse som är dröminnehållet. Men drömmen har också ett dolt
och latent innehåll som inte är åtkomligt för drömmaren, eftersom det medvetna inte
låter det omedvetna komma till uttryck. Det är detta som är förträngningen och det dolda
innehållet är drömtankarna. Drömmen består därför av förtätningar, där drömtankar
blandas med rester från medvetna intryck under dagen. Förtätningen avser den kom-
pression som drömtankarna utsätts för och den påföljande fragmentariseringen. Den
består också av förskjutningar som, genom censurens inverkan, förvanskar och döljer
drömtankarna.

Drömmen saknar den tydlighet som drömtankarna har. Freud menar att drömarbetet består
i att genom en omedveten process förhindra att drömtankarna kommer till direkt uttryck i
drömmen. Han återberättar en egen dröm för att illustrera döljandet och förvanskningen
och menar att ”det påminner om ett fotografi komponerat av Galton, som för att utröna
familjelikheter lät fotografera flera ansikten på samma plåt.”

21
Eftersom drömmen är med-

veten för sinnet kan drömtankarna där inte presenteras för oss i ren form utan måste döljas
och förvanskas i en överbestämning. Freud liknar censuren vid camouflage, täckning och
skyltning.

22
Det medvetna förkläder ofta drömtanken i det mest likgiltiga, det som saknar

psykisk intensitet. Psykoanalysen var enligt Freud först med tanken att se drömmen som
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uttryck för ett omedvetet innehåll. Tidigare tolkade man den manifesta drömmens innehåll. I
psykoanalysen rekonstrueras drömtankarna genom tolkning. Det sker genom association kring
drömelement och Freud påpekar att drömmen bara kan tolkas kontextuellt genom kunskap om
analysandens psykiska liv i övrigt. Om förskjutningar och förtätningar gör drömtankarna latenta
så gör tolkningen drömmen åter manifest.

Sjölin ställer sig frågan hur föreställningen om det latenta och det manifesta kunde finnas, till
och med hos en och samma person och han besvarar den med att den surrealistiska
erfarenheten skapar ett spänningsförhållande mellan den vanliga erfarenheten och den
surrealistiska erfarenheten som ger en kognitiv dissonans som under olika skeden löses på
olika sätt.

23
Men man kan som nämnts också se den surrealistiska åskådningen som en ”stor

berättelse” där de olika tolkningarna kan placeras in i berättelsens olika delar. På det sättet
kan de två motstridiga uppfattningarna inom surrealismen, mellan upplevelsen av frånvaro
och närvaro och mellan latent och manifest, förstås. Upplevelsen av frånvaro och det latenta
ligger i ett tidigare mer diskontinuerligt och ogenomskinligt stadium där den surrealistiska
erfarenheten, t.ex. för Breton, kan framstå som absurd. Det som först var upplevelsen av det
separata och därför meningslöst, förenas därefter successivt i ett semantiskt enhetliggörande
till en och samma mening. Vad som avses är dock en dynamiskt förenande princip, den
uppåtstigande retoriken och förandligandet som leder till genomskinligheten, snarare än ett
temporalt förlopp. Upplevelsen av närvaro och det manifesta ligger således i ett stadium där
människan förenat ande och materia och nått kontakt med och illuminerat tidigare dolda
sidor av sig själv. Men alla surrealister uppskattar inte Bretons uppåtstigande och bekant-
görande retorik, t.ex. inte Georges Bataille.

8.3   Georges Bataille och den nedåtgående retoriken

Konflikter inom den surrealistiska rörelsen innebar att det utbildades en kärna knuten till
André Breton. De avhoppade surrealisterna sökte sig åt olika håll. Några samlades kring Georges
Bataille, t.ex. André Masson, Antoine Artaud, Michael Leiris, Robert Desnos och Raymond
Queneau. I kretsen fanns också ett flertal fotografer. Jacques-André Boiffard, Raoul Ubac,
Hans Bellmer och Brassaï hörde till de fotografer som i tidskrifterna Documents och Minotaure
utvecklade en fotografisk estetik i den materialistiska riktning som var i linje med Batailles
kritik av Breton och som innebar att det djuriska och materiella åberopades i stället för det
andliga. Bataille ville animalisera och förtingliga snarare än förmänskliga och förandliga.
Fauskevåg ser Batailles tänkande som en via descensus, i motsats till Bretons via ascensus.

24

Batailles materialistiska strävan kommer bl.a. till uttryck i artikeln Basematerialism and Gnosticism.
Den berör begreppet basesse, som innebär ett erkännande av materia såsom något yttre och
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främmande för den mänskliga andens strävan.
25

I artikeln The Language of  Flowers utgår han från
blommornas språk, dvs. t.ex. att en ros kan stå för kärlek. Detta språk, menar Bataille, riskerar att
göra det upphöjda mindre rent därför att blomman består inte bara av vackra kronblad, utan också
av könsorgan och äckliga nakna rötter som älskar det ruttna. Den har förutom kronblad också
ståndare och stift, och den kan vissna, bli ful och ruttna bort. Sliter man bort kronbladen avslöjas
dess inre oansenlighet. Han vill visa att blomsymboliken förhindrar oss att se blomman i dess
fullständighet. Bataille skriver i The Language of  Flowers om blommans rötter att ”There is reason
to note, moreover, that the incontestable moral value of the term base conforms to this systematic
interpretation of the meaning of the roots: what is evil is necessarily represented, among
movements, by a movement from high to low.”

26

Antipatin mot klassificering och symbolik och mot betydelse över huvud taget gör att Batailles
tänkande är antisemiotiskt i sin strävan bort från teckenfunktionen och till referenten sedd
som något ogripbart. Han tycks mena att tecknets uttrycksplan aldrig helt kan stå för det
monstruösa innehållet. En bild måste således enligt Bataille alltid lämna oss otillfredsställda,
eftersom vi aldrig helt genom den kan få ta del av referenten annat än som dold. Och om-
vänt; ett innehåll kan inte helt täcka uttryckets perceptuella mångfald. Så kan t.ex. inte blom-
sterspråkets innehållsdel stå i en ömsesidig teckenrelation till blommans alla delar, t.ex. roten.
Vad Bataille sammanblandar i det här fallet är blomsterspråket som en symbolik
och blomman som ett föremål i sig. Det han diskuterar är det som ligger utanför
blomsterspråkets symboliska grund.

27
Det är endast i vissa fall som blommor

fungerar som symboler. I andra fall är de blommor som kan upplevas som
sådana, utan symbolik. Symboliken hotar egentligen inte, som Bataille hävdar,
upplevelsen av blomman.

28
Substansen i tecknets uttrycksplan respektive

innehållsplan blir i Batailles resonemang tecknets viktigaste delar och tecknets
form döljer substansen. Mot detta skulle man kunna hävda, med hänvisning till
Louis Hjelmslev, att det är formen som skapar substansen och inte tvärt om och
att den förutsätter formen och inte tvärt om.

29
Om man utplånar formen i

tecknet utplånas också substansen, men Bataille tänker sig en teckenrelation
från substans till substans eller från materia till materia vilket är omöjligt
utan en förmedlande relevansprincip.

Här finns en utopisk strävan i Batailles tänkande, en strävan efter att se varseblivning, tänkande
och teckenproduktion som något utan gränser och inte styrt av en semiotisk relevansprincip.
Det är inte tecknets eller varseblivningens betydelse som för Bataille skapar föreställningen
om verkligheten. Istället är det verkligheten själv som är betydelsens ursprung och dit be-
tydelsen förväntas nå. Tecknets referent är för Bataille verkligheten själv och därför måste
dess innehåll vara en frånvaro eftersom innehållet inte är lika med referenten. I sin antipati
mot teckenrelationen och varseblivningsprocessen kan Bataille därför sägas vara extremistisk.

Bild 54. Karl Blossfeldt, ”Campanule des açores...”
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Artikeln är illustrerad i Documents med extrema närbilder (bild 54) av delar av växter fotogra-
ferade av Karl Blossfeldt.

30
 I dessa fotografier är utsnittet så snävt att växten som helhet inte

alltid kan återskapas i medvetandet vid betraktandet. Vi tvingas istället att se delarna som
helheter i sig eller att se delarna som delar av helheter som är obekanta för oss. Den yttre
horisonten och varseblivningen av bildens fortsättning i det referentiella rummet bromsas och
det tänkta sammanhanget kan inte helt klargöras.

31

I artikeln L´Esprit moderne et le jeu des transpositions i Documents menar Bataille att retoriken i de
moderna konstnärernas konst är otillräcklig jämfört med de nedtystade bilder som formar
och omformar begäret. Symbolik och metaforik gör konsten inkonsekvent och kraftlös. Han
skriver att:

Det spel det innebär att vara människa och det faktum att vi människor förruttnar fortsätter under
dystra omständigheter utan att det ena har mod att konfrontera det andra. Det verkar som att vi aldrig
kommer att kunna befinna oss framför den grandiosa bilden av förruttnelse, som ingår i varje andetag och
ändå är det den känslan av liv vi föredrar /.../. Av denna bild känner vi endast till de negativa formerna,
tvålen, tandborsten och alla apotekets produkter som mödosamt tillåter oss att varje dag fly från smutsen och
döden.

32

Det som är intressant i konst är det som är kvar när bit för bit tagits bort av metaforiken.
Artikeln kretsar kring den bild som vi endast känner till genom dess frånvaro. Bara den som
är huvudlös och galen kan tillåta sig att konfronteras med det som andra förkastat och bara
i mörker kan man finna det man söker. Bilderna i anslutning till artikeln är en interiör från
cappucinermunkarnas krypta i Rom fylld med döda munkars ben och kranier, samt ett fotografi
av Boiffard, en extrem närbild av flugor som fastnat på flugpapper (bild 55). Dessutom visas
extrema närbilder av en flugas öga och vinge; dokumenterande fotografier tagna med veten-
skaplig utrustning genom mikroskop.

Bataille avvisar här bildens teckenfunktioner och vill se referenten direkt. Han påpekar att
illustrationerna till artikeln endast finns med av en slump och att de är ett mått på den im-
potens som ligger i att verkligheten måste förmedlas via tecken. Å andra sidan påpekas i an-
slutning till artikeln att Documents tackar L’Institut Micrographie för de fotografier man tagit
fram för Documents räkning. Uppenbart föreligger här en konflikt mellan Batailles anti-
idealistiska syn på tecknet och den motvilliga användningen av fotografierna. Det betyder
att han inte gärna omfattar surrealismens jämställande av bild och objekt, utan snarare att
han är tvingad att använda fotografier för att åskådliggöra sina idéer. Endast att gå via de-
scensus kan få oss att inse människans verkliga belägenhet; genom att se livet ur dödens per-
spektiv, människan från djurets, kulturen från naturens osv. Batailles främmandegörande
retorik är således en oxymoron, och riktningen är nedåt.
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I tidskriften Documents har Bataille en i flera nummer återkommande ”ordlista”. Med informe,
formlös, vill han i ordlistan i Documents 1, nr. 7/1929 utplåna begreppens och klassifikationens
herravälde. Bataille tänker sig verkligheten som något oformligt och ogripbart, medan aka-
demiker istället försöker skapa en form som döljer den. Bataille hävdar i artikeln att ”affirming
that the universe resembles nothing and is only formless amounts to saying that the universe is
something like a spider or spit”.

33
Han påpekar också att orden i ordlistan inte har lexikalisk

mening, utan att det istället är den uppgift som orden ska utföra som är det viktiga. Idén om
informe har till uppgift att bryta ned gränser mellan kategorier och klassifikationer. Informe
påstås ha ett innehåll som sträcker sig bortom lexikalisk betydelse och in i referenten, verk-
lighetens ogripbarhet och mångfald. Om man definierar ordet så förstörs dess mening. Också
denna tanke är i grunden antisemiotisk.

Till rubriken abattoir (slakthus) i ordlistan i Documents 1, nr. 6/1929 visas tre fotografier
(varav ett är bild 56) av Eli Lotar från ett slakthus.

34
Ett av dem visar i grodperspektiv det

blodindränkta golvet. I blodet syns spår av en djurhud som släpats omkring för att lämnas på
en plats i förgrunden. I ett annat fotografi, som är taget i fågelperspektiv, ligger en fastkedjad
död oxe på det blodiga golvet. Två slaktare är inbegripna i en verksamhet som kräver stora
rörelser och som i fotografiets frusna ögonblick deformerar deras kroppar. Också detta golv
bär på spår efter släpade djurkroppar eller efter de slaktrester som är spridda över den slask-
iga golvytan. Fotografierna är konstlösa i den meningen att de konnoterar dokumentaritet
snarare än konst i traditionell bemärkelse. Bataille menar i artikeln att slakterier är särskilda
och osynliggjorda i dagens samhälle. Han skriver att vi har ett osunt behov av renhet, som
gör att vi inte kan se vår egen fulhet. Därför är ett slakteri något vi inte kan stå ut med.

Bild 55. J-A. Boiffard, ”Papier collant et mouches” Bild 56. Eli Lotar, ”Aux abattoirs de La Vilette”
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I Batailles essä The Big Toe (Le gros orteil) diskuteras stortån, som varande närmast gyttjan, som
den mest mänskliga kroppsdelen.

35
Boiffard har tre illustrationer (varav en är bild 57) till Le gros

orteil i Documents, extrema närbilder av tår där de ”naturalistiska” fysiska egenskaperna framträder;
hår, rynkor, den slarvigt klippta nageln etc.

36
Den oansenliga tån, som människan sällan ägnar

uppmärksamhet, framträder, som Didi-Huberman påpekar, i kraftig uppförstoring på uppslaget,
vilket medför att den blir större än den tumme eller det pekfinger som betraktaren använder vid
bläddring. Proportionerna förskjuts också i det att ett vanligt fotografi oftast visar ett föremål i
förminskning, medan det i dessa fall är tvärtom.

37
Temat i artikeln Mouth (Bouche) är munnen

som en förskräcklig och våldsam del av djurets kropp. Hos männi-skan har den dock förlorat
mycket av sin betydelse. Det djuriska kan emellertid uttryckas i ett mänskligt ansikte vid stor
plåga och under vansinne.

38
Boiffard illustrerar artikeln med en extrem närbild, ett fotografi (bild

58) av en salivindränkt mun med en oformlig tunga.
39

Den extrema närbilden är i högre grad än andra bilder isolerade från sin kontext i livsvärlden
på grund av att så lite visas i det avbildade rummet. Blossfeldts fotografier, flugvingen, flug-
ögonen, munnen och tårna är alla extrema närbilder. Varje fotografi är i någon mening en
isolering från den kontext motivet tillhörde i livsvärlden, men i den extrema närbildens fall
saknas det sammanhang som i vanliga fall kan motivera ett föremål i enlighet med ett schema

Bild 57. J-A. Boiffard, ”Gros orteil, sujet masculin, 30 ans” Bild 58. J-A. Boiffard, ”...la terreur et la souffrance.....”
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i livsvärlden. Boiffards fotografi av munnen möjliggör t.ex. inte identifikation av den avbildade
personen, bl.a. därför att ögon, näsa och öron inte avbildas. Ju snävare utsnittet är desto
svårare är det att resemantisera. Föremålet rycks ut ur livsvärlden och därmed blir tolkningen
av det osäker och gåtfullheten uppkommer.

Isoleringen kan, med Sjölin, ses som det första steget i surrealismens kreativa process, vars
syfte är att skilja ut objektet från livsvärlden, med dess enligt surrealismen orimligt begränsande
regelbundenheter, rutiner och regler.

40
Ett av de skäl surrealismen har för sitt intresse för

collage är just att (bilderna av) objekten där är separerade från sina respektive kontexter. Via
borttagandet leder isoleringen till friställandet av tinget och dess följande disponibilitet. I
vanliga fall följs isoleringen och friställandet av en omplacering där föremålet retoriskt ställs
bredvid ett annat föremål. Dépaysement är för Breton det centrala greppet i surrealismen
och kan enligt Sjölin översättas till omplacerande.

41

I den estetik som utvecklas kring Bataille sker oftast inte omplaceringen. Det retoriska brottet
mot förväntad integration äger inte rum som ett icke förväntat tillägg eller en icke förväntad
position eller situation. En omplacering leder, i Bretons tankevärld, i förlängningen till en
relation mellan de två sammanförda objekten, eller den med objektet sammanförda miljön,
där närheten förväntas leda till likhet och till skapandet av en ny genomskinlig värld. Bataille
däremot vill skilja objekten åt, inte sammanföra dem. För Bataille är det frånvaron av den
förväntade spatiala fortsättningen som är det centrala retoriska greppet, isoleringen. Man
kan vidare säga att Batailles estetik och de diskuterade fotografierna fungerar som en
nedåtgående retorik. Det betyder att människan, som har som utmärkande egenskaper förnuft,
språk, kultur och samhälle, istället ses i termer av en annan lägre nivås utmärkande egenskaper,
som en förnedring. Människan ses som djurisk och det materiella förs in i det kulturella. Tån
och den oformliga munnen och tungan projiceras på den mänskliga kroppen som därmed
degraderas. I den nedåtgående retoriken finns utöver det en påfallande konstlöshet.

Bataille avfärdar den hegelska och bretonska utopin; förandligandet och den slutliga harmonin.
Han hävdar behovet av en återkommande transgression, dvs. ett överskridande, och att det
bara är den som kan ge en upplevelse av helhet. Bataille har en dynamisk modell som består
av motsatsparet förbud, interdit, och transgression av förbudet. Å ena sidan t.ex. arbete,
ordning, historia, tabu och kultur och å andra sidan överskridandet av förbudet, som bl.a.
kan göras i offerritualer, erotik, konst och festande. Här är det viktigt att påpeka att Bataille
inte strävar efter att förbudet ska upphävas, utan att transgressionen fungerar just på grund
av förbudet. Han tänker sig inte som Breton någon successiv liberaliseringsprocess.

42
Målet

är emellertid, precis som i den hegelska dialektiken, att nå helheten genom att upphäva den
individuella särskildheten — det diskontinuerliga:
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We are discontinous beings, individuals who perish in isolation in the midst of  an incomprehensible
adventure, but we yearn for our lost continuity. We find the state of  affairs that binds us to our random and
ephemeral individuality hard to bear. Along with our tormenting desire that this evanescent thing should last,
there stands our obsession with a primal continuity linking us with everything that is. /.../ A man can suffer
at the thought of not existing in the world like a wave lost among many other waves, even if he knows nothing
about division and fusion of single cells.

43

Det kontinuerliga kan dock inte nås genom det hegelska förnuftet eller genom Bretons
ikariska naivitet, utan bara momentant, t.ex. i excessen och perversionen, genom att där kom-
ma i kontakt med det djuriska inom människan.

Ett annat för Bataille viktigt motsatspar, som hör ihop med förbud och transgression, är ho-
mogenitet och heterogenitet. Homogenitet som det förstås här är när mänskliga relationer
styrs av regler och när de präglas av utbytbarhet. Exempel på det homogena är ett slutet sy-
stem av kommunikation eller en ekonomi där debet och kredit går ihop. Andra exempel är
arbete och vetenskap. En aktivitet i det homogena är nyttig och produktiv. Så är t.ex. en
alienerad löntagare i homogeniteten när denne inte har något värde i sig själv, utan bara i
relation till vad han/hon producerar. Det homogena stöter ut det heterogena och fungerar
således som censur. Bataille jämför med det sätt som det omedvetna stöts ut av jaget.

44
Det

heterogena däremot är det måttlösa och ojämförbara, det radikalt andra; det som är sitt eget
mål och syfte och som präglas av slöseri och utgivande, vad Bataille kallar expenditure.

Till det heterogena hör det som det homogena har ratat; tabubelagda beteenden och
utsöndringar från människokroppen eller samhället: menstruationsblod, uppkastningar, urin,
avföring, sopor, kadaver, lik, men också pöbel, aristokrater, trasproletärer, våldsbenägna,
mentalsjuka, ledare och poeter. Vidare kroppsdelar; personer, ord och handlingar som antyder
erotik; drömmar och neuroser samt det som är heligt.

45
 Det heliga uppfattas av Bataille dock

inte som i kristendomen, som en personlig och transcendent varelse, utan som en opersonlig
verklighet, något ogripbart.

46
 I det homogena, t.ex. i vetenskap, kan vi se det heterogena,

men då bara som homogent. Vetenskapen handlar egentligen om det heterogena, men den
kan inte vara heterogen, endast homogen. Bataille försöker i heterogenitetsbegreppet
följaktligen freda en plats dit vetenskap och filosofi, som är i det homogena, inte kan nå,
även om man försöker införliva det okända för att förvandla det till något känt.

Den heterogena verkligheten visar sig som en kraft eller en chock, men framträder alltid
som något annat. Det heterogena kommer genom att framträda samtidigt att dölja det som
framträder. Det är alltså frågan om något latent i motsats till Bretons föreställning om manifest
betydelse i den senare delen av surrealismens berättelse. Det onämnbara och oidentifierbara
tar sig uttryck i det heterogena som en skugga, men man vet inte vad som kastat skuggan,
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annat än att det är något utommänskligt och monstruöst.

I Jonathan Strauss´ diskussion av Batailles heterogenitetsbegrepp visar han att det är det he-
terogena som ständigt stöts ut som en rest efter det att teckenrelationen upprättats.

47
Sett i

det perspektivet blir Batailles preferens för det heterogena till en antipati mot språket. Det
hjälper oss inte att se verkligheten, utan tvärtom, det utgör ett hinder. I det heterogena är allt
sig själv och sin egen mening, därför kan språk och bild aldrig vara heterogena, eftersom de
är tecken och därför aldrig är bara sig själva. De är istället delade i två plan, uttryck och inne-
håll. Det heterogena är följaktligen det som Hjelmslev kallar substans och det som omger
formen i tecknet eller i en vidare mening, med gestaltpsykologins terminologi, grund, det
som omger figurfenomenet.

Som ett exempel på för-kapitalistiska samhällens expenditure och förbrukning av överflöd
ser Bataille aztekernas offerriter. Offrandet är viktigt i Batailles tänkande som ett sätt att
överge sig själv och sin homogenitet. I offerritualen blir människan medveten om sin egen
dödlighet som grundläggande i tillvaron, som ses som en avstyckning från totaliteten. Genom
offret som en representation av det man inte kan se — döden, kan människan i dödandet av
djuret se sig själv som dödad, och därmed nå det heliga, som är lika med döden. Därmed
upphävs människans särskildhet och hon integreras i tillfällig tidlöshet. Operationen syftar
enligt Bataille till att låta människan komma i kontakt med det heterogena, som i det här
fallet kan ses som hennes egen dödlighet. Detta är viktigt för Bataille därför att man bara kan
känna begär eller bli tillfredsställd om man är medveten om döden. För Bataille är därför
döden grunden till erotismen. Offerriten är för honom en bekräftelse på att människan
lämnat djurets nivå eftersom djur inte representerar. Det främsta uttrycket för mänsklighet
är således inte förnuftet, som Hegel anser, utan istället det djuriska i människan, betraktat
som djuriskt av människan. Djuret kan inte se sig själv som djur. Offerriten är en representation
av den verkliga döden som ju inte kan upplevas, eftersom det då skulle krävas att den döende
skulle dö levande för att kunna bli medveten om den.

48

Vincent van Goghs självstympning av örat, precis som uppkastningen som en illamående
deltagare i offerritualen kan tänkas lämna ifrån sig, ser Bataille, i Sacrificial Mutilation and the
Severed Ear of  Vincent van Gogh, först publicerad i Documents, som ett sätt att komma utanför
sig själv och sin egen homogenitet. Han beskriver det som ”A rupture of  personal homogenity,
the projection outside the self of  a part of  oneself.”

49
Bataille vänder på relationen sig själv

och den andra. Jaget blir någon annan eller något annat.

Bataille jämför Bretons position med Ikarosmyten. Å ena sidan upplever Ikaros den värmande
solen och vill dit, vilket kan sägas stå för tanken att människan verkligen kan åstadkomma
mening i sin värld av tecken och andra betydelser. Å andra sidan misslyckas hon därför att
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solens strålar smälter vaxet, och hon störtar.
50

Kraschen kan ses som det för Bataille ofrån-
komliga misslyckandet i att åstadkomma mening och samtidigt som ett sätt att inse människans
heterogenitet. Bataille anklagade surrealisterna och Breton för förkärleken för den värmande
solen och ”the brilliant immensity of  the sky” och för att inte våga sig på ”the void of  hegelian
being-nothingness.” Bretons förandligande kallar Bataille ”icarian naivité”.

51

Människans antropocentrism i det homogena ställs i Batailles tänkande mot materiens
heterogenitet och det måttlösa slöseriet i universum. En del av människan ses som materia
och på olika sätt kan hon enligt Bataille tänja på gränsen för det mänskliga och nå detta
andra. Men då måste hon ompröva sin roll i det homogena. Bataille förnekar också tecken-
begreppet och tecknets relation mellan en uttrycksform och en innehållsform. I skriften ser
han endast ett tecken för skrivandet som sådant. Uppmärksamheten flyttas på det sättet från
formen till substansen eller materien i Hjelmslevs mening, eller till det som är skriften före
det den ses som skrift.

52
Innehållet nonchaleras eller utplånas. I Batailles terminologi innebär

detta att skriften blir heterogen.

Om teckenfunktionen verkligen skulle utplånas skulle dock skriften bli obegriplig, eftersom
skillnaden mellan form och substans skulle upphävas och relevansprincipen sättas ur spel.
Men eftersom språket i Batailles text är begripligt är teckenfunktionen intakt. Det måste
således vara så att han accepterar teckenfunktionen, även om han i sin teori hävdar att motsatsen
äger rum. Vad som enligt semiotiken äger rum är att ett till denotationen parallellt estetiskt
språk lyfts fram ur uttryckssubstansen (i Hjelmslevs mening), vilket inte är något annat än
Jan Mukarovskys estetiska funktion.

53

Bataille tar inte hänsyn till gestaltpsykologisk forskning, Husserls retentions- och proten-
tionsbegrepp såsom det gör sig gällande i livsvärlden eller till assimilation/ ackommodation
i Piagets mening, som placerar in det enskilda i ett perceptuellt sammanhang i varseblivningen
eller ett kognitivt sammanhang. Om Batailles heterogenitet inte har ontologisk status (dvs.
som en del av vad verkligheten är), som ovan nämnda forskning antyder, måste de fenomen
Bataille diskuterar istället ses som historiska varianter av Mukarovskys estetiska funktion,
som är ett av de sätt som människan kan förhålla sig till tingen. Den innebär att ett ting ses
i sin enskildhet och bortsett från sin praktiska funktion. Den estetiska funktionen, såsom
den uttrycks i teorin om det heterogena, är hos Bataille ontologiserad. Han vill påvisa männi-
skans möjligheter att nå utanför sig själv till det djuriska eller materiella, så att hon närmar
sig tinget i sig utan att nå dit. För att nå utanför sig själv tvingas emellertid Bataille, som t.ex.
i idén om offerriten, att tillgripa betydelserelationer som inte kan fungera utan normer. De
heterogena betydelseströmmarna visar sig således vara beroende av överenskommelser och
borde då i Batailles mening bli homogena, tvärt emot hans egna intentioner.
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Bataille försöker nå fram till ”verkligheten”, men måste tillgripa offerritens socialt överens-
komna representation och standardiserade handlingsmönster eftersom någon annan väg inte
är möjlig. Att bara döda och slakta ett djur kan inte förmedla det eftersträvade innehållet.
Den grundläggande operationen också i Batailles teoribildning är därför retorisk, trots all
kritik som riktas mot ”idealism” och ”metaforik”, och den går ut på att se människan som ett
djur eller som materia.

54
 Hans världsbild som helhet kan liknas vid en oxymoron: människan

är ett djur/människan är ett ting, mao. ett kognitivt och retoriskt tankemönster samt en koncep-
tuell metafor i Lakoffs mening.

55
Här föreligger en motsättning i Batailles tänkande, vilket

Breton gentemot Bataille också hävdar i Surrealismens andra manifest.
56

För att få kontakt med
det djuriska och materiella i människan avvisar han det som på the Great Chain of  Being
betraktas som det mänskliga par préférence; förnuft, estetik, moral, samhälle etc. I kultur-
semiotisk terminologi innebär det att han vänder på text och icke-text; icke-text blir text och
tvärt om. Kultur och natur byter plats. Hans strävan att nå det andra genom att negligera
språk och annan betydelse ligger inom en romantisk idétradition. I Batailles perspektiv är
språk och bild ett hinder för att nå verkligheten och sålunda en ”ikarisk naivitet” och en
homogen lögn. Varje bild och varje tecken är därför ”fel”. Hans tänkande förutsätter en
”verklig verklighet”, tinget i sig, t.ex. solen med dess ohämmade energislöseri.

Hos Bataille blandas det estetiska med det religiösa och heterogeniteten ses som en aspekt av
människans situation över huvud taget och är således inte enbart bundet till konstvärlden.
Kravet på avautomatisering, som är centralt inom modernismen, blir i Batailles version, som
transgression, till en norm på flera av människans verksamhetsområden, vilket kan ses som en
panestetik eller en universell retorik. Det heterogena uppfattas emellertid som något som är
absolut och oberoende av historien. Sålunda tycks Bataille tänka sig vissa fenomen som t.ex.
menstruationsblod, slöseri, perversioner och våld som något som alltid är heterogent oavsett
det sätt som samhället inkorporerar och därmed automatiserar sådana fenomen, som t.ex.
slöseriet i ”konsumtionssamhället”, det accepterade våldet i medierna och accepterade sexuella
varianter som t.ex. homosexualitet och sado-masochism. Menstruationsblod är hos en upplyst
västerlänning knappast längre tabu. I den meningen är Batailles tänkande odialektiskt och
erkänner inte möjligheten av historiska förändringar. Transgressionen, om den blir till norm,
kommer att i många fall att leda till automatisering. Det heterogena kommer då att förvandlas
till något homogent, i enlighet med det som Sonesson kallar modernismens mekanism.
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Förutom ett indexikaliskt samband mellan Batailles idéer och flera av de surrealistiska foto-
grafernas bilder så står isoleringen i de extrema närbilderna också i ett intertextuellt förhållande
till Batailles idéer om offerriter och stympning. Det är i relation till stympning och utstötande
man ska se den fotografiska estetik som utvecklades kring Bataille. Isoleringen och bruket
av extrema närbilder blir då rimliga som försök att motverka den bretonska humanismen
och den idealistiska hegelianismen. Inte genom att förena, utan istället genom att särskilja,
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kan Batailles estetik motverka ”ikarisk naivitet”. I den fotografiska isoleringen, i den extrema
närbilden, särskiljs en del av den synliga världen för att motverka homogeniteten på liknande
sätt som i offerriten och självstympningen.

Batailles världsbild bygger på en segmentering i olika plan och någon egentlig förening mel-
lan dem är inte möjlig annat än i döden eller i den momentana transgressionen. Oxymoronens
funktion är att om och om igen visa människans belägenhet – ”la condition humaine” —
mellan del och helhet, mellan liv och död, mellan natur och kultur etc. Transgression kan äga
rum, men leder inte till bestående resultat eller till en ökad heterogenisering. Idealtillståndet
är upprepad transgression och heterogenisering. Fysisk stympning jämställs med isolering i
bild. Destruktion och excesser är vägar att nå det heterogena, som är en föraning av det
utommänskliga i expenditure. Relationen mellan delarna, som i livsvärlden och även i Bretons
surrealism, är präglade av samband, blir i Batailles världsbild till ständig opposition. Själva
tematiseringen tematiseras i en universell retorik där skillnaderna blir viktigare än likheterna.

I en extrem närbild isoleras tinget från livsvärlden. Livsvärlden är för Bataille det homogena
där ingen skillnad finns. I isoleringen minskar det homogena i betydelse på så sätt att en del
av det homogena kan bli heterogent. Den extrema närbilden kan visserligen upplevas som
en bild och utöver det också som index, som ett avtryck av världen på nära håll. Men den kan
också, med Bataille, ses som ett (misslyckat) försök att med isolering nå bortom det dis-
kontinuerliga och in i det kontinuerliga.
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Fotografierna är tänkta att vara på gränsen till det

utom-mänskligt kontinuerliga, den plats där skillnad upplevs mest påtagligt, vilket betyder
att det diskontinuerliga med extrema närbilder är drivet så långt det går. Följden är att bilderna
blir extremt hermetiska. Vid gränsen finns dock en oklar tematisering. Det som ses är det te-
matiserade, men något annat kan anas. Det andra är in absentia. Den människa som tänjt på
livsvärldens gränser kan uppleva det andra, men endast från sitt eget perspektiv.

Hur man än gör har man dock alltid semiosen att räkna med. Det fullständiga uppgåendet i
referenten som eftersträvas i utplåningen av synvinkeln är enligt semiotiken en omöjlighet,
precis som döden, som inte kan erfaras i livet. Häri ligger fotografiernas problem. Att skapa
betydelse är också att dölja en annan potentiell betydelse, att skapa form är också att skapa
substans, att skapa figur är också att skapa grund. Man kan inte uppleva den totala referenten
eftersom det vore en ”gudomlig” erfarenhet. Att leva i livsvärlden är att leva i en öppen
värld, men något är också dolt eftersom urval sker såväl i perception som i språk. Bataille
försöker att visualisera det som inte kan ses, vilket är svårt att göra i bild. Batailles öga blir
blodigt när det i mikroskopets okular försöker nå in i tingen och dess expenditure. Det enda
han ser är en än mer extrem närbild. Enligt semiotiken är dock detta gott nog. Den extrema
närbilden har, tvärt emot Batailles uppfattning, ofta den effekten att man inte kan se vad den
refererar till. Ibland kräver den en bildtext för att fastställa vad den är en närbild av.
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Isolering behöver i surrealismen inte enbart ses i relation till isolering i bild. Sjölin har pekat
på Lautréamonts dissektionsbord och vad paraplyet och symaskinen metaforiskt ersätter,
dvs. kroppsdelar. Han hänvisar också till surrealisten Paul Nougé som har diskuterat olika
varianter av isolering, fysisk isolering, t.ex. med kniv, bildens isolering med hjälp av ram eller
helt enkelt att måla t.ex. en avhuggen hand.

59
 Jämställandet av fysisk isolering och isolering i

bild måste hos Nougé ses mot bakgrund av att han jämställer objektet och bilden av detta.
Isoleringen är vidare mer omstörtande, enligt Nougé, ju närmare oss människor tinget som
isoleras tidigare varit.
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 Vi finner alltså att Bataille inte är ensam om att påpeka sambandet

mellan stympning och surrealism. Paul Nougé skriver:

Metoden finns, vi kan skära av en hand och lägga den på ett bord, eller måla bilden av en avskuren
hand på en mur. Men en arbets- eller en njutningsolycka kan också te sig utmärkt bra ut. Den yttre världen
åtar sig ibland att isolera ett objekt på det mest förtjusande sätt. Låt oss gå upp på vinden. Vi vidrör här
den övergivna tomtens säregna nådegåvor, eller husets som omskakats av kärleken eller ett brott.
Allt medan det förblir vardagligt, kan objektet isolera sig själv och plötsligt, genom uppenbarandet eller
tillförandet av det eller det särdraget, erhålla en äkta provokativ makt. Kvinnorna som, man vet med vilken
skicklighet, sköter sin toalett tycks känna till det. Men också puckelryggen och den spetälske.
I handlingen att isolera objektet (som kan vara ett rent mentalt sådant) erbjuds slutligen en ganska bred
mångfald som har med metod att skaffa. Man kan isolera med hjälp av en ram eller av en kniv, eller också
genom en mer eller mindre framträdande deformering, genom en mer eller mindre viktig
modifiering av objektets substans: en kvinna utan huvud, en hand av glas.
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Enligt Nougé finns isoleringen också på vissa platser, t.ex. på vindar, ödetomter och hus
som vänts upp och ned av brott eller kärlek. Också Breton har påpekat hur intressanta ting
blir när tvivel råder om dess ursprungliga funktion. Isolering i den meningen, t.ex. surrea-
lismens intresse för loppmarknader, innebär i det perspektivet således en aktivering av den
estetiska funktionen, som enligt Mukarovsky är lika med frånvaron av praktisk funktion.
Den surrealistiska isoleringen måste förstås mot bakgrund av att vi i den praktiska inställningen
till tillvaron behandlar föremål, men även människor, som instrument för att nå andra viktigare
mål eller som en del av en större helhet. När ett föremål plötsligt isoleras tycks det förlora
sin mening. Det är i livsvärlden beroende av sin kontext, sin allo-funktionella ”uppgift”.
Föremålen ”behöver” de andra tingen omkring sig för att kunna behålla sin instrumentella
betydelse. Vi förstår då att inte heller Breton är främmande för isoleringen som fenomen.
Men denne placerar in den i ett annat sammanhang än Bataille.

Om man betraktar Bretons estetik som surrealismens centrum, så förhåller sig Batailles
estetik som perifer till denna. Sett i ett tidsperspektiv framträder dock en annan konstellation.
Batailles estetik kan då ses som centrum i den modernism som bl.a. i den informella konsten
etablerar idén om det fula och det oansenliga, men också övergången till en icke-föreställande
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plastisk betydelse. I den informella konsten har människans diskontinuerliga perspektiv i det
piktorala övergivits till förmån för en ren visualitet som med Bataille skulle kunna ses som
ett kontinuitetens och dödens ”perspektiv”. Bilden blir själv ett ting.

62

Hos Bataille finner vi en annan berättelse än Bretons. Människan utvecklas här genom
destruktion och avstötning. Den dualistiska modellen betonar särskiljandet som vägen till
det heterogena. Genom att stötas ut kommer det utstötta att kunna förena sig med materien
i en kontinuitet och där kunna verka på heterogenitetens villkor, men endast momentant.
Främmandegörandet kommer alltså till stånd genom en dekontextualisering från livsvärlden.
Vägen till förening går genom separation, dvs. ett konstant främmandegörande och brytande
av tabugränser. Bretons berättelse kan däremot ses som ett utvidgande av livsvärlden, av
människans universum, där det främmande i förlängningen blir bekant genom ett successivt
införlivande som resulterar i genomskinlighet.

Batailles strävan efter heterogenitet kan däremot ses som ett accepterande av det särskilda
och därmed det ogenomskinliga, dolda och latenta. Det är isoleringen som här är det centrala.
Det heterogena blir något okänt och för människan ogripbart. Det är för denne alltid
upplevelsen av det andra som uppmärksammas, det som inte är åtkomligt via språk, bild,
vetenskap och filosofi osv. Bara genom att utplåna sig själv i skapandet kan konstnären
överflytta sig själv till verket och därmed lämna sig själv. Döljandet blir för Bataille en väg till
momentan kontinuitet och död. Det är kontakten med det omänskliga som bäst visar männi-
skans belägenhet. Diskontinuiteten, bristen, isoleringen och det begränsade perspektivet
gestaltar hennes situation. Avsöndring i stället för sammansmältning blir Batailles konstnärliga
metod. Dess främsta grepp blir isolering och opposition i stället för den retorik som för
Breton på sikt innebär förening av oppositionen.

Det är meningslösheten, deformeringen och avvisandet av mänskliga sammanhang som garan-
terar bildens heterogenitet och brist. Bilden är för Bataille dock dold eftersom vi inte kan nå
utanför oss själva som människor. Det är i det perspektivet man ska se hans antipati till
metaforik och symbolik såväl som till språk och bild. För Bataille blir upplevelsen av frånvaro
och det latenta därför central i all betydelseproduktion. Det manifesta och upplevelsen av
närvaro blir däremot en ”ikarisk naivitet”. Det tematiserade är därför alltid diskontinuitet,
upplevelse av främlingskap och isolering. I Bretons teori kan fantasin förverkligas. Därför
kan de båda delarna av retoriken vara in præsentia och i förlängningen är det tänkt att oppositionen
ska upphöra. För Bataille är däremot det diskontinuerliga in præsentia, medan det dolda är in
absentia och inte fullt åtkomligt. De båda polerna står i opposition till varann. I en bild som
präglas av döljande är betraktaren innesluten i diskontinuiteten, men befinner sig vid gränsen.
Det är här vi är, men vi vill någon annanstans. Om Breton är ”surrealist” så är Bataille ”realist”.
Han talar om ”un retour à la réalité”.

63
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Om vi placerar in en bild i en surrealistisk kontext blir den delaktig i ett annat sammanhang
än det livsvärldssammanhang som bilden först var delaktig i. Det krävs en tolkning av
konstverket och den kan vara beroende av andra aspekter än själva bilden, framför allt av
konstvärlden och dess hierarkier. Utanför surrealismen är en köksvisp bara en köksvisp, men
i surrealismen kan den bli tolkad som en sexuell symbol. Att i en bild eller ett objekt utläsa
sådana sekundära betydelser kräver en relevansprincip som psykoanalysen, hegelianismen
eller surrealismen tillhandahåller. Den styr också tolkningen och gör att t.ex. en metafor kan
uppfattas och att dess riktning avläses ”rätt”. Men det förutsätter att livsvärlden sätts ur spel
och att en annan text ställs i förhållande till bilden. Det betyder att en surrealistisk bild kan få
olika betydelse för Breton respektive Bataille. De placerar in den i två olika världar eller i två
olika berättelser.

Bretons och Batailles tänkande behöver dock inte ur alla aspekter uppfattas som motpoler
och det Bataille står för är som påpekats tidigare inte helt unikt i surrealismen. Sett utifrån
Bretons perspektiv kan Batailles isolering placeras i ett tidigare stadium av berättelsen eftersom
han är kvar i upplevelsen av det latenta. Endast Breton tycks i teorin för gott kunna gå över
tröskeln till den surrealistiska erfarenheten eftersom han har ett framåtsyftande, eller snarare
ett uppåtstigande, perspektiv i sin berättelse.

Viktor Sklovskij diskuterar främmandegörande som det främsta greppet inom modernismen
och som en verkande kraft i konst över huvud taget.
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Främmandegörande innebär avautoma-

tisering och den medvetet försvårade varseblivningen. Perceptionsprocessen är i konst ett
mål i sig och syftar till fördröjning. Att främmandegöra är att förflytta något i sig välbekant
till en främmande sfär. Som en opposition och en omvänd operation i relation till främmande-
görande kan bekantgörande ses som ett mycket viktigt grepp i reklam, i politisk propaganda
och i västerländsk underhållningskultur i allmänhet. Att bekantgöra är att förflytta något
som i sig är främmande till den välbekanta livsvärlden. Man kan kombinera den ryska
formalismens begrepp främmandegörande och begreppet bekantgörande med Lakoffs och
Turners Great Chain of  Being i en modell (bild 59) i form av ett kors. Med en sådan
uppställning blir ett stort antal retoriska möjligheter synliga. Den vertikala axeln är the Great
Chain of  Being och origo är jag-, här- och nupositionen i livsvärldens kärna. Retoriska
rörelser på denna axel kan vara uppåtstigande som Bretons. De kan vara antingen
främmandegörande eller bekantgörande beroende på riktningen från eller till jag-, här- och
nupositionen. När det t.ex. gäller kristendomens retorik är föreställningen om Gud upp-
åtstigande, medan däremot Jesus är bekantgörande, eftersom han är som oss människor. De
retoriska rörelserna kan vidare vara nedåtgående som i den retorik som emanerar från Bataille.
När det gäller Batailles retorik är det emellertid endast främmandegörande som gäller. Ett
exempel på bekantgörande i axelns nedre del är veganismen eller t.ex. när en hund behandlas
som en del av familjen.
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Den horisontala axeln står för retoriska rörelser på samma nivå av the Great Chain of  Being.
Också dessa rörelser kan vara antingen främmandegörande eller bekantgörande. Ett exempel
på bekantgörande på samma mänskliga nivå är till exempel en tänkt TV-dokumentär om en
afrikansk stam som visar stammedlemmarna i arbete, i hushållet och när de tar hand om
barnen. De framstår då som ”precis som oss”. Ett annat exempel är i reklam där den vanliga
livsvärlden projiceras på den ”främmande” varan och gör att den tycks vara en nödvändig
och naturlig del av det dagliga livet. Ett exempel på främmandegörande på den horisontala
axeln är ännu en TV-dokumentär om samma afrikanska stam som istället betonar gåtfulla
ritualer, extatiska danser eller kvinnlig omskärelse. Främmandegörande och bekantgörande
är mycket viktiga grepp i skapandet av ideologier. I fascism är främmandegörandet av etniska
grupper vanligt och den multikulturella motkraften är bekantgörandet som i slutändan idealt
resulterar i föreställningen om den ”globala byn”.

Jag har använt Lakoffs metaforteori, the Great Chain of  Being, och korset för att belysa
Bretons och Batailles retorik. Varför finns ett behov av att förklara också deras tänkande?
Sannolikt därför att också Breton och Bataille skapar texter som bör synas ur semiotisk
synpunkt. De är visserligen som konstteoretiker båda ”surrealistiska semiotiker”, men som
sådana fungerar de normativt, eftersom de premierar en viss typ av retorik framför en annan.
Därför är inte bara surrealistisk konst, utan också surrealismens teoretiska texter retoriska,
eftersom de sprider surrealismens uppfattning om sig själv. Semiotikens uppgift däremot är
att förklara de mekanismer som styr betydelseprocesserna och har själv idealt ingen uppfattning

Bild 59. ”The Great Cross”. De vertikala linjerna avser retoriken på ”The Great Chain of  Being” och de horisontala
linjerna avser retoriken mellan olika mänskliga världar, inkl. livsvärldar. Retoriken står i relation till en kulturs
eller livsvärlds jag-, här- och nusituation.
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om vilken typ av retorik som är önskvärd. Bretons och Batailles texter är medskapande i
surrealismen, ger förankring till bilderna och har en idéhistorisk eller en intertextuell roll i relation
till dem. Men man kan inte förklara bilderna utifrån Bretons eller Batailles estetik annat än
sekundärt. Deras texter tycks vara semiotiska, men eftersom de är normativa och inte tar hänsyn
till hur bilderna upplevs, utan snarare till hur de borde upplevas, så förändras deras roll i en
analys. Kanske är det bara bildsemiotiken som kan förklara bildernas mekanism.
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CHRISTER STRÖMHOLMS FOTOGRAFI OCH SURREALISMEN

I de fotografier av Strömholm som diskuterats finns ofta en markerad gräns. Den skiljer det
inneslutna från det som innesluter och det dolda från det döljande. Olika fiktionsgrader
skiljs åt eller en åskådarposition gränsar till en scen. Också de fresker som Sven Sandström
diskuterar i boken Den graderade overkligheten (1964) har en relation mellan inneslutet och
inneslutande och mellan framför och bakom. En jämförelse mellan Strömholms fotografi
och de fresker som Sandström diskuterar kan belysa likheter och skillnader i bilduppbyggnad.

Sandström diskuterar antikens och renässansens fresker i termer av realitetsgrader. Genom
konstruktionen av realitetsgrader kan bilden för betraktaren klargöra att olika typer av referens
är åsyftade. Vad Sandström avser med realitetsgrader är det sätt som muralmåleri är organiserat
så att en ofta inneslutande del av fresken är framställd i form av skenarkitektur, t.ex. ett pro-
scenium, och bildar en fortsättning av det verkliga (kyrko) rummet. Den delen har ”före-
målskaraktär”, ger ytverkan och tycks ligga framför den verkliga murytan. En annan del, den
inneslutna delen (ofta ett bibliskt motiv), har bildverkan och ”öppnar” muren med djupverkan.
Sandström gör en distinktion mellan föremålslig realitetsgrad och bildmässig realitets-
grad.

1
Relationen mellan dessa realitetsgrader i freskerna är sådan att en del är mer ”verklig”

och den andra är mer ”bild”. Genom den föremålsliga realitetsgraden överförs intresset till
den bildmässiga; betraktaren ”transiteras” eller ”inviteras”. Trots att den bildmässiga realitets-
graden har ett bibliskt motiv med ett mirakel el. dyl. kommer också den att ge intryck av att
vara trovärdig.

2

Skenarkitekturen i den föremålsliga realitetsgraden fungerar som en passage in i bilden. En
grupp figurer i Pintoriccios S:t Bernardinus begråtande, i Cappella Bufalini i S. Maria in Aracoeli
i Rom, överskär delvis den inneslutande skenarkitekturen som ligger ”nära” betraktaren. De
kan med ett sådant grepp särskiljas från en annan grupp som befinner sig längre in i bilden,
i den bildmässiga realitetsgraden,  som till synes penetrerar murens yta. Gruppen längre in i
bilden är i en annan realitetsgrad, utlyftad ur här- och nusituationen och placerad i ett ”evigt”
bibliskt sammanhang tack vare den bildverkan som uppstått. Den främre gruppen kommer
då att verka befinna sig närmare bildjaget och blir därför ”verkligare”, sannolikt också därför
att de antagligen föreställer vid bildens tillkomst levande människor.

Också den sekundära bildmässiga realitetsgraden blir emellertid genom överföringen mer
“verklig“. Med hjälp av ett sådant arrangemang kan alltså betraktaren slussas in i bilden och
olika realitetsgrader kan förenas.

3
Poängen med fresken att åstadkomma en passage, en

9
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transition eller invitation mellan realitetsgraderna för att främja kontakten dem mellan. I prosceniet
lockas betraktaren in och transitionen ”är det element som inleder länkningen av partier av olika
realitetsgrader till en kedja där den minst trovärdiga delen får samma realitetsgrad som den mest
illusoriska i det ögonblick åskådaren ger länken möjligheter att verka genom att överse med de
redovisade inkonsekvenserna.”

4
Sandström menar alltså att den sekundära bilden, den bildmässiga

realitetsgraden, är minst trovärdig. Det övergripande bildtecknet som i en föremålslig realitetsgrad
är mest trovärdig överför sin trovärdighet till den sekundära. Likheterna blir större än skillnaderna
mellan de båda planen. Den effekt som uppstår är i min terminologi ett bekantgörande, det
främmande bibliska motivet placeras i ett bekant sammanhang.

Om man överför resonemanget till den terminologi som jag tidigare använt när det gäller
Strömholms fotografi så skulle den föremålsliga realitetsgraden kunna motsvara pseudo-
ramrummet, eftersom det tycks vara mer ”verkligt”. Den bildmässiga realitetsgraden skulle
då motsvara den sekundära pseudobilden. Man kan säga att en gräns både förenar och skil-
jer. I freskerna är gränsen mellan realitetsgraderna avsedd att länka dem samman, att förena
dem, medan gränsen i Strömholms fotografi ofta är till för att skilja dem åt. I Strömholms
fotografi är passagen mellan realitetsgraderna (eller fiktionsgraderna med den terminologi
som jag tidigare använt när det gäller Strömholms fotografi) svår eller omöjlig att åstadkomma.
Blickens vandring in i bildens djup bromsas. Den kan inte gå vidare bortom ”prosceniet”.
Dess vandring också ut mot fotografiets kanter förhindras. Bilden ”fullbordas” inte. Det
som är in præsentia och in absentia befinner sig i opposition till varann.

Prosceniet i t.ex. Pintoriccios fresk har liknande funktion som t.ex. pseudoramrummet i
Strömholms fotografi från ödetomten i Paris. Skillnaden ligger i att poängen med Strömholms
arrangemang är att man inte ska kunna nå bortom pseudoramrummet. Den sekundära pseudo-
bilden är bara en ”bild”, inget särskilt, eller förstärkt, förintelse eller döden. I freskernas fall
är istället hela konstruktionen till för att visa att betraktaren kan få kontakt med det gudomliga.
Medan Strömholms fotografi motverkar genomsläpplighet så främjas den av de fresker som
Sandström diskuterar. Till skillnad från renässansens och barockens fresker är det som ligger
bortom inte längre frälsningen, utan dödens tomhet.

5
Medan fresken är bekantgörande, så är

Strömholms fotografi främmandegörande.

I Strömholms isolering styrs betraktaren till bildens centrum där det på grund av döljandet
och gåtfullheten sker en meningsförlust. På grund av gränsen mellan döljande och dolt
kommer en förväntad förståelse inte att infrias och betraktaren söker tolka bilden utifrån ett
annat perspektiv än genom fullbordan av bilden genom livsvärldsscheman. Gränsen mellan
döljande och dolt skapar en opposition mellan det som är in præsentia och in absentia, vilket
förhindrar utvecklandet av livsvärldens kontinuitet. Det är just konfrontationen med det
dolda som är det centrala. Det döljande snarare än det dolda tycks för Strömholm vara
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avgörande också när han i sina aforismer skriver att “mystiken i världen ligger i det synliga,
inte i det osynliga“, “att känna frånvaro är att vara mycket nära“ och “Kraften är alltid störst
där öppningen är som minst“.

6
I sin estetik räknar han med det som är in absentia eller

suggererat, men från människans diskontinuerliga horisont. Det dolda kommenteras av det
döljande. Strömholm visar att det inte går att nå utanför sig själv utan att själv (åtminstone
partiellt) förintas, precis som Bataille hävdar.

Sjölin menar att isoleringen är den grundläggande operationen inom surrealismen för att
skilja ut objektet från livsvärlden med dess vanor och rutiner.

7
Den kan ses som en negativ

akt och omplaceringen (dépaysement) kan ses som en positiv. Eftersom isolering och döljande
av objekt är viktiga operationer i surrealism förefaller det fruktbart att intertextuellt ställa
Strömholms fotografi i relation till surrealism. Hans bilder, liksom all fotografi, isoleras från
livsvärlden i ett tidsrumsutsnitt. Man skulle kunna säga att fotografi är ett idealt surrealistiskt
förfarande om man, med Sjölin, tänker sig att isoleringen är det primära surrealistiska greppet.
Fotografiet har samma dekontextualiserande effekt i tiden som ramen har i rummet. När det
gäller omplaceringen följer dock inte Strömholm den bretonska och surrealistiska huvudfåran.
För honom är ofta isoleringen och döljandet de centrala operationerna. Isolering var särskilt
viktigt för de fotografer som samlades kring Bataille på 1930-talet. Vi minns Blossfeldts
närbilder av växtdelar och Boiffards fotografier av munnen och tårna etc. För dessa fotografer var
den extrema närbilden ett centralt grepp. Också Strömholm
har, precis som de nämnda fotograferna, ett begränsat perspektiv
och ofta är det endast ett objekt bilden visar.

I vissa av Strömholms bilder är det endast det avbildade ob-
jektet eller den avbildade personen som i Batailles mening är
heterogen eller transgressiv till sin karaktär. Somliga fotogra-
fier i Poste Restante tycks direkt illustrera det heterogena: den
döda hunden, uppkastningarna på gatan (bild 60), den liggan-
de kvinnan med märkligt förvridna armar och ben (bild 61),
silhuetten av tjuren med svärd i ryggen och vars blod rinner
ur munnen (bild 62) samt bilden av avloppet som pumpar ut
vatten i en pöl där blöta tygslamsor flyter omkring (bild
63).

8
Påfallande ofta avbildas djur, som t.ex. en gorilla, ormar

och fiskar, vilket är nedåtgående animaliseringar. I flera fall
är det död och förintelse som suggereras, men ibland något
sexuellt. I Konsten att vara där finns vidare en bild av en uttorkad
död katt och en extrem närbild av ett kvinnobröst dolt av ett
glest tygnät. Där finns en extrem närbild av ett anus placerad mitt i bilden och en kvinnostjärt
sedd bakifrån med skinkorna utspärrade. Också i det fotografiet är anus placerat mitt i bilden.

Bild 60. Ur: Poste Restante
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Bild 61. Ur: Poste Restante Bild 63. Ur: Poste Restante
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Kroppsöppningar är viktiga i Batailles heterologi.
9
De här nämnda fotografierna, sätter det av

den homogena människan icke-önskvärda, det heterogena i Batailles mening, i centrum. Det
som isoleras i Strömholms fotografi är just det heterogena; kadavret, liket, offret, artisten och
barnet.

I hans bilder förekommer, utöver ett heterogent motivval, också grepp som isolering och
döljande, på såväl den plastiska som den piktorala nivån. Det innebär att retoriken ligger på
ett djupare plan än endast i form av avbildning av heterogena objekt. Genom att isolera och
dölja kan fotografen förneka livsvärlden som verklighet, som är lika med det homogena i
Batailles mening. Strömholm riktar uppmärksamheten mot tingen som hinder och mot
särskiljandet som en process som utplånar betydelse och som frammanar en föreställning
om kategoriers överskridande, informe i Batailles mening; det indiska barnet såsom både
levande och död, hunden fotograferad mellan våldsam död och förmultning.

Något är alltid dolt i alla bilder. Men om man kunde påvisa vad som vid tagningen av ett av
Strömholms fotografier verkligen fanns bakom ett draperi eller tygsjok skulle det inte lösa
gåtan. Det skulle heller inte vara en gynnad tolkning att kunna påvisa detta. I fotografiet av
gardinen (bild 32), som det bakifrån blåser mot så att den spänns upp som ett segel, kan
gardinens form ses som en indexikalitet för vindpusten. Men det är egentligen inte vindpusten
som avses. I isolering och döljande förnekas det sätt som objekten förenas i livsvärlden.

Det är inte ovanligt att surrealister avbildas blundande.
10

Med det vill de sannolikt visa att
livsvärlden är ointressant och att en annan bortomliggande värld är mer intressant. Också
Strömholm avbildas med ögonen dolda (bild 108) på omslaget till utställningskatalogen  Privata
bilder.

11
I den folkliga groteska kulturen (se kap. 13) är munnen det centrala i ett ansikte. Ögo-

nen är där inte intressanta, eftersom de snarare representerar en individs identitet.
12

Sett utifrån livsvärldens perspektiv påförs objekten en meningslöshet när verkligheten för
människan upplevs som ogripbar och dold. Det är alltid något som saknas. Isoleringen står
i opposition till det sätt som föremål får betydelser av varandra i livsvärldssammanhang. Paul
Nougés iakttagelse förefaller här relevant att citera ”Och än mer: ett objekts subversiva kraft
står i direkt förhållande till intimiteten hos de relationer som det dittills haft med vår kropp,
med vår ande, och med oss själva.”

13
Genom att ställa bildjaget i direkt relation till det tidigare

bekanta, men numera främmande objektet framstår det som än mer isolerat och dolt.

Ett döljande beslöjar och skapar samtidigt kontakt, precis som ett draperi förenar och skiljer.
Precis som i mer sofistikerad pornografi kommer döljandet att suggerera så mycket mer.
Mindre information på ett plan kan leda till ökad information på ett annat.

14
Det talar om att

det där bakom finns något annat, men ofta inte vad detta andra är. Objektet visas visserligen
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i sin prototypiska synvinkel, men samtidigt visar det sig, om man begär att få se referenten, att
fullständig information om objektet trots allt är omöjlig. Bildens bristfällighet demonstreras.
Det är en invitation till ingenting. Ett hinder uppreses och uppmärksamheten riktas mot dess
existens. Döljandet i Strömholms fotografi kan uppfattas som ett extremfall av överlappning
och som ett hinder att se verkligheten. Det är ett sätt att visa att det referentiella inte är
verklighetstroget därför att det samtidigt som det åskådliggör också döljer det som det
åskådliggjorda skymmer. Det som visas avses inte att visas, utan något annat.

Trots att objektet i Strömholms fotografi visas ur prototypisk synvinkel och är placerat i
bildens centrum så är referenten dold för oss; underförstått — verkligheten är inte gripbar
för oss genom bilder. Här kan vi jämföra med Batailles anti-semiotiska tvivel i artikeln
L´Esprit moderne et le jeu des transpositions.

15
Strömholms fotografier kan därför ses som bilder

som vill upphäva sig själva, som anti-bilder. Fotografierna vill visa att bild inte står för
verklighet, utan snarare att ”verklighet är bild”. Verkligheten såsom vi upplever den med
våra sinnen är ett hinder, en skärm, en kuliss, ett sken, en slöja eller en mask som täcker den
verkliga verkligheten. Bildens omöjlighet blottläggs.

Det isolerade bildjaget betraktar världen utifrån ett jag-för-mig-själv-perspektiv, vilket leder
till att också världen som en opposition blir isolerad och den-andre-för-mig. Att gorillan
(bild 35) är satt i bur skapar en föreställning om att också bildjaget, på den andra sidan om
gallret, är isolerad. Den isolerade är nedsänkt i sig själv utan att beakta den potentiella dia-
logiciteten i livsvärlden som kan uppkomma genom att intersubjektivt se sig själv också i
andra och som den andre för andra. Bildjaget trivs inte i sin diskontinuerliga belägenhet,
placerad i sin mänskliga utsiktspunkt. Endast genom att erkänna sig som särskild och därmed
heterogen kan bildjaget se världen som ogripbar, dold och främmande, eftersom den särskildes
perspektiv i bild är diskontinuerligt. Jaget är inneslutet i en kropp som begär den andre men
är förhindrad att nå dit på grund av bristande visuell, spatial och temporal genomsläpplighet.

Det som ses är sken och det som inte kan ses är verklighet. Bilden finns istället för separa-
tionens upphörande; i stället för döden och friheten. Det åsyftade motivet är inte det motiv
som visas, utan egentligen ”alla” synvinklar och motiv samtidigt – Batailles informe, den yttersta
referenten, det som egentligen inte kan uppfattas med ett mänskligt öga. Det oansenliga och
döljande avser, genom att suggerera informe, att påvisa omöjligheten i att definiera ett objekt.
Informe avser att visa att såväl kategorier och klassifikationer som begrepp och objekt är utan
mening och att varseblivning såväl som språk är lögnaktiga. Genom att lägga sig på ett område
av fenomenet som är antitypiskt, som har drag av två eller flera olika typer, t.ex. genom att visa
att det indiska barnet samtidigt är levande och dött, upplöser Strömholm temporärt katego-
rierna. Prototypens interna magnetism kollapsar så att en oxymoron temporärt kan skapas.
Vad Bataille avser med heterogenitet och vad Strömholm avser med isolering och döljande
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är alltså människans diskontinuerliga belägenhet i relation till den universella totalitetens
kontinuerliga, ogripbara och icke-mänskliga perspektiv, t.ex. solens expenditure. De nöjer sig
inte med livsvärldens eller vetenskapens avtäckande av verkligheten, utan ser istället dessa
kunskapsprocesser som ett döljande eller, mildare formulerat, som otillräckliga. Det mänskliga
perspektivet tycks alltför futilt och människans verksamhet tycks vara präglad av en ”ikarisk
naivitet” om inte döden, informe och heterogenitet ständigt aktualiseras. I särskildheten
finns en brist och bristen är frånvaron av referenten, som vi i sin tur kan tänka oss som
informe. Inte genom förening i livet, utan genom åtskillnad, kan vi istället förenas i döden.
Döden är den absoluta referenten. Här finns en centripetal tendens i Strömholms fotografi
som är parallell med Batailles estetik.

Döljandet i Strömholms fotografi tycks alltså ha en vidare syftning än att bara gälla fotografiets
överlappning. Det som avses är människan oförmåga att nå kontakt med sig själv och med
verkligheten, vilket är ett helt annat synsätt än Bretons centrifugala estetik baserad på en po-
sitiv grundtanke, på en förening av det separata. Människan lever i en diskontinuerlig värld
bortom vilken det monstruösa, eller snarare friheten, som ett anti-humanistiskt ideal, döljer
sig. Strömholm tvingas att stanna vid gränsen och den försoning som eventuellt kan skymtas
kan inte nås. Vi tycks följaktligen kunna förstå Strömholms fotografi som en realisering av
en genre med vidare spridning än bara inom hans egen fotografi, en ”mörk surrealism”.

Intertextualiteten mellan Strömholms verk och Batailles tänkande kan ses som en gemensam
subjekts- och omvärldsuppfattning. Relationen mellan hans verk och den fotografi som ut-
kristalliserade sig kring Bataille gäller främst isoleringsgreppet. I såväl fotografin kring Bataille
som i Strömholms verk finns konstanta element som upprepas, t.ex. den extrema närbilden
och isoleringen, en repertoar som möjliggör en intertextuell relation mellan dessa fotografer.
Det behöver inte vara frågan om en ”påverkan”, utan snarare om en referens till en gemensam
föreställningsvärld som i den konstvärld som aktörerna delar snarast har fått karaktären av
ett klimat, i den betydelsen att man har svårigheter med att hänvisa till dess ursprung.
Strömholms fotografi och dess bildjag står i ett dialogiskt förhållande till det klimat, eller
med Pragskolans terminologi den norm, som via Bataille och fotograferna kring honom
etablerats. Om denna ”mörka” surrealism kan ses som ett klimat, kan Strömholms verk ses
som en väderlek i ett sådant klimat. Hans verk kan dock ha en gynnad tolkning som inte helt
överensstämmer med den norm som erbjuds av den ”mörka” surrealismen. Det kan vara en
retorisk avvikelse i förhållande till normen.

16

I ett sådant klimat är vad jag kallar ”la condition humaine” en central subjektuppfattning.
Den innebär sammanfattningsvis att livsvärldens intersubjektivitet och dialogicitet momentant
sätts inom parentes. Retentioner, protentioner och spatiala indexikaliteter utvidgar inte längre
tiden och rummet så att stabilitet och kontinuitet uppstår. Det är därför som isolering och
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döljande är så viktiga retoriska grepp i opposition till livsvärldens relativa genomskinlighet och
genomsläpplighet. Objektet, som i livsvärlden vanligtvis fullbordas, betraktas som endast
synvinkel eller ”bild” sedd från en kropp och ett medvetande. I en sådan jag-för-mig-själv-
situation finns tillstånd, och endast en minimal berättelse.

Om man tänker sig att rörelsen från synvinkel till objekt i livsvärlden är en rumslig ”be-
rättelse”, och att rörelsen från objekt till ett annat objekt är en än vidare berättelse, kan man
se Strömholms fotografi som placerad i en sådan berättelses tidigare fas, före dess fullbordan
och senare avtrappning. Något har redan hänt i hans bilder, och något kommer att hända,
men det är oklart vad och i nuet händer inte så mycket. Berättelsen tycks inte kunna utvecklas
såsom förväntat. ”Hjälten” är fångad i berättelsens problemorienterande inledande moment,
som i Strömholms fotografi ständigt upprepas. Där finns fragment och spår, aningar och
förskjutningar, begränsning och tröghet, men ingen strävan efter fullbordan av tidens och
rummets ”inre logik”, ingen värdering eller aktivitet från hjältens sida. Bilden tycks vara
tagen alldeles innan den förhandling eller den dialog som måste komma till stånd för att en
livsvärld ska kunna upprättas. Därför väcks kanske föreställningen att jag-för-mig-själv-
situationen är en mer ursprunglig och äkta situation, ”la condition humaine”, som antas säga
mer om människans värld och om hennes grundläggande subjektivitet. Mer rimligt är dock
att se positionen som ett främmandegörande av ett redan etablerat livsvärldssammanhang,
som en position intagen efter den ursprungliga intersubjektiviteten och dialogiciteten. Men
före upplevelsen av den eftersträvade totaliteten och friheten. För att nå befrielse måste tid
och rum förstöras av den radikala ensamheten,  ”la condition humaine”. Men subjekt och objekt
är ännu inte förenade. Den jag-för-mig-själv-situation som gestaltas kan emellertid inte helt
sammanfalla med mig själv som subjekt eftersom det också kräver den andres syn på mig.

17
Sett

från livsvärldens perspektiv innebär det att subjektet är stympat och alienerat.

Tzvetan Todorov diskuterar narrativitet som bestående av fem element: ett tillstånd av (1)
jämvikt bryts av (2) en degradation. Detta nya tillstånd bekräftas(3). Därefter följer (4) en
handling som strävar efter att återställa jämviktstillståndet, som (5) också följer.

18
Jag har

tidigare diskuterat surrealismen som antingen en nedåtgående eller en uppåtstigande
”berättelse”. Samtidigt har jag kallat dessa berättelser retoriska. Det tycks som om narrativitet
och retorik kan ha något gemensamt. I narrativitet finns enligt Todorov inte bara succession.
Också transformation är en viktig ingrediens.

19
Gerald Prince påpekar vidare att det i

narrativitet finns ett krav på att något avgörande och icke-förväntat ska äga rum. Berättelsen
bör ha en poäng.

20
Om man vill tala om en berättelse i samband med Strömholms fotografi,

så är berättelsen, i relation till Todorovs schema, å ena sidan en degradation, riktad mot död
och förintelse. Å andra sidan är den avbruten, endast vissa delar av modellen beaktas.
Strömholms fotografi utgörs oftast av enstaka fotografier och saknar därför filmens eller
seriens temporalitet. I en enstaka bild kan dock finnas en implicerad temporalitet.

21
Isolering och
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döljande motverkar dock i hög utsträckning en sådan temporalitet.

De grepp som förekommer i fotografierna kan vidare karakteriseras som centripetala eftersom
bildjaget inte har ett problem att lösa eller en uppgift att fullgöra i den avbildade livsvärlden.
Inte heller kan bildjaget förverkliga eller fullborda sig själv utifrån jag-, här- och nusituationen,
utan tycks snarare vilja stanna kvar i jag-för-mig-själv-rollen. Målet, den universella totaliteten,
nås bäst genom att gå in i sig själv — med Gunnar Ekelöfs formulering ”Det som är botten
i dig är botten också i andra”.

22

Strömholms syn på döden kommer fram i en intervju i Arbetaren, nr. 11/1986 ”Efteråt —
ingenting. När det är slut är det slut. Vi är bara däggdjur i alla fall.” 

23
Uttalandet om att människan

är ett däggdjur kan ses som en mildare variant av anti-humanistisk reduktion än Batailles syn på
kärleken och livet i Solärt Anus ”Kärleken och livet framträder på jorden i individuell gestalt
bara för att allt bryts genom vibrationer av olika amplitud och beständighet.”

24

Isolering och döljande, den nedåtgående retoriken, heterogeniteten, expenditure, kritiken
mot den ”ikariska naiviteten” och människans antropocentrism samlar sig i den ”mörka”
surrealismen till ett genomfört anti-humanistiskt program som inte accepterar livsvärldens
syn på naturen. Sett i relation till livsvärldshierarkin the Great Chain of Being, som sätter
människan och samhället högst i hierarkin, formuleras här en omvänd ordning. Det som är lågt
placerat på the Great Chain of Being inverteras för att bli högt placerat i kraft av dess utom-
mänskliga naturlighet. Den centripetala retorik som kan genomföras utifrån en sådan modell
strävar efter att förvandla text till icke-text, att upphäva mening snarare än att skapa den. På det
sättet blir kulturen och människan det andra. Naturen kan observera oss istället för tvärt om; att
vi som är inom kulturen ser naturen som det andra.
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10CHRISTER STRÖMHOLMS FOTOGRAFI –
INTERPERSONALITET, METASEMIOTIK OCH TRANSSEXUALITET

10.1 Christer Strömholms fotografi och den referentiella funktionen

Som nämnts (kap. 2) har Roman Jakobson utvecklat en modell för tecknets olika funktioner
såsom betoningar av olika delar av kommunikationsprocessen. En viss del av kommunika-
tionsprocessen kan vara dominant i en kommunikativ akt. Då man talar om en referentiell
funktion är det referenten, det åsyftade fenomenet i verkligheten, som är det viktiga i tecknet.
Den estetiska funktionen däremot innebär att betoningen ligger på själva tecknet, och särskilt
dess uttrycksplan. Enligt Jakobson har tecknet också en emotiv eller konativ funktion, om
sändaren respektive mottagaren dominerar i den kommunikativa akten. Han talar vidare om
en metalingvistisk och en fatisk funktion. Den referentiella funktionen kan antas vara den
dominerande i merparten av all fotografi. I linje med detta är det vanligt att man kategoriserar
fotografi utifrån motivtyper.

Så görs när det gäller Strömholms fotografi i artikelserien Christer Strömholms fotoskola under
rubriken Så tar du bra barnbilder.

1
Strömholm har gjort sig känd som barnfotograf. Också

Anna Tellgren har gjort försök att kategorisera Strömholms œuvre i olika motivkategorier
och diskuterar hans bilder av barn. Barnbilderna är enligt Tellgren (1988) ett viktigt tema i
Strömholms produktion, vid sidan av t.ex. cafébilder och porträtt. Hon gör en analys av
bilden av gossen och nätstrumpan (bild 41) och hävdar att fotografiet är en stämningsbild
som försöker fånga lukterna, miljön och känslorna en kväll på boulevarden.

2
För Tellgren

blir det diskuterade fotografiet främst en barnbild och en stämningsbild från boulevarden.
Men en sådan karakterisering gör bildens, fotografens och betraktarens relation till motivet
oproblematisk. Kategoriseringen av bilderna utifrån motivval begränsar deras funktion till
referentialitet, som om referentialitet vore fotografiets enda funktion. Det är naturligtvis
riktigt att pojken är central i bilden. Men fotografiets poäng är trots allt den gräns som
upprättas i delningen i scen och betraktare. Isolering och döljande medför ibland att ett
fotografi av Strömholm kan delas i fiktionsgrader. I detta fall delas fotografiet genom att den
ena delen av bilden, scenen, förflyttas ut ur livsvärlden. Det medför att man inte endast kan
tala om en stämningsbild från boulevarden. Det viktiga för gossen är det som sker på scenen
och det är skillnaden mellan publik och scen som klyver bilden. Till det kommer delningen
i det avbildade rummet och det referentiella rummet där den kvinnliga varietéartisten klädd
i nätstrumpor fullbordas i gossens fantasi i det referentiella rummet. Också den som betraktar
bilden kan empatiskt leva sig in i gossens fantasi.
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I Strömholms fotografi är den referentiella funktionen dock verksam som ett dokumenterande
drag. Betydelserna i det avbildade rummet skapas av de prototypiska synvinklarna som väljs
för att visa objektet så tydligt som möjligt. Därför är ofta den synvinkel vald som visar
objektet med dess viktigaste sida parallell med bildplanet. Placeringen av objektet mitt i
bilden och den prototypiska synvinkeln säkrar referentens auktoritet inför bildjagets osäkerhet.
I dokumenterande fotografi är objektet oftast viktigare än synvinkeln. En viss synvinkel är
vald för att visa objektet så tydligt som möjligt. Ett dokumenterande fotografi isolerar också
oftast sitt avbildade objekt. Referentialiteten poängteras ibland i Strömholms fotografi också
i relationerna mellan bilderna. Fotografierna i Poste Restante är samlade i grupper från olika
länder. När det gäller det isolerande fotografiet av barnet som hänger i masten hävdades att
det skulle kunna tolkas som en miljöskildring från Indien. Inte sällan är fotografierna i Poste
Restante sammansatta i par där den ena bilden har en referentiell relation till den andra. T.ex.
i fotografierna av brödbilen (bild 40) visar den övergripande bilden bilens exteriör och den
följande visar interiören. Den tidigare bilden är alltså referentiell i relation till den senare.
När fotografierna diskuterades poängterades dock att döljandet var verksamt dels i den
övergripande bilden, där bröden doldes, och i interiören, där den sexuella betydelsen doldes.
Sammantaget finner man följaktligen att den referentiella effekten motverkas.

Avsikten med den prototypiska surrealistiska bilden är att främmandegöra livsvärldens
vanliga organisation eller att bekantgöra fantasi och dröm. Det är inte bildens organisation
som förändras; i surrealismen behålls oftast det föreställande i bilden, t.ex. perspektiv-
verkan.

3
Det är också utifrån den iakttagelsen vi måste se surrealismens intresse för det

dokumenterande, men också Strömholms intresse för den dokumenterande bilden, som
bl.a. visar objektet ur den synvinkel som bäst tjänar betraktandet. Det surrealistiska fo-
tografiets innehåll kan som nämnts ses som ett objekt i linje med Paul Nougés sätt att, ur
det surrealistiska begärets synpunkt, jämställa ett objekt och bilden av detta.

4
Närmare

bestämt är det ofta den ”ursprungliga” indexikaliteten som intresserar surrealismen i fotografi
som konstruktionsart. Bilden ses som ett avtryck eller som en del av det motiv som en gång
fanns framför kameran, som en fysisk orsak och verkansrelation. Denna direkthet kan lätt
uppfattas som en plötslig uppenbarelse, medan det piktorala endast förmår visa livsvärlden
med dess regelbundenheter.

Surrealismens försök att förena ett dokumenterande förhållningssätt med en konstnärlig
ambition kan vidare förstås mot bakgrund av Bretons idé om konstnären som registrering-
sapparat. Också Batailles anti-idealistiska tanke om att konstnären måste lämna sin ”ikariska
naivitet” och talet om ”un retour à la réalité” kan vara tillämpbara i sammanhanget. Det
instrumentella i den dokumenterande ambitionen sammanfaller med konsten på så sätt att
konstnären måste lämna sig själv och uppgå i något annat. I det perspektivet kan man också
förstå Strömholm när han talar om att göra sig ”ljuskänslig” eller om att ”utsätta sig”.

5
Det
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gäller att vara så nära att ljuset verkar direkt eller att vara så sensibel att objektet eller situationen
kan verka med en särskild intensitet.

Flera av de diskuterade fotografierna har en framlyft referentialitet. Men Strömholms fotografi
betonar inte livsvärldens indexikalitet. Hans fotografi kommer i sin strävan efter isolering
och döljande att motverka referentialitet, eftersom en viktig aspekt av referentialitet är just
en vidare indexikalitet. Det som visas i bilderna är på ett annat plan än som en del av livsvärl-
den och av en vidgad rumslighet, därför att blickens vandring in i bilden stöter på en gräns
där den inte når längre. Strömholms fotografier kan inte ses som representativa utsnitt eller
neutrala ”allseende” vyer ur livsvärlden som inte har något tydligt bildjag, som om de endast
visade objekt utan synvinklar. Om så vore fallet skulle många av hans fotografier vara poäng-
lösa eftersom så mycket saknas i bilderna på grund av de snäva utsnitten och på grund av
döljandet. Att betrakta Strömholms fotografi som i första hand referentiellt vore att dölja
den komplikation och den diskursivitet som är en så viktig del av dess mening.

Fotografiets invitation till livsvärlden bromsas på flera olika sätt. Ögats vandring in i bilden är
inte mjuk och uppdelad i en för-, mellan- och bakgrund så som kan vara brukligt i fotografi
med referentiell betoning. Passagen mellan det avbildade rummet och det referentiella rummet
är inte flödande och homogen, utan snarare transgressiv eller bromsad. Om fotografierna har
dokumenterande drag så infrias de inte fullt ut när betraktaren djupare beaktar dem eftersom
det i bildens centrum ofta saknas något. Det sker samtidigt som de dokumenterande
konnotationerna väcker en förhoppning om att få fullständig information. Också att bilderna
är fotografiska väcker denna förhoppning eftersom fotografi i första hand ses som en referentiell
bildtyp. Vidare finns i fotografierna en tendens till uppdelning i fiktionsgrader, samt dessutom
ofta en klyvnad i scen och betraktare, vilket motverkar referentialiteten.

Genom att fotografierna å ena sidan publiceras i böcker och på utställningar där de förväntas
vara konstnärliga, och å andra sidan har drag som är dokumenterande, uppstår ett möte
mellan två olika typer av förväntan. Två olika bildfunktioner möter varann och imploderar,
vilket är i enlighet med surrealismens estetik. Varken förväntan om konstfotografi eller do-
kumenterande fotografi infrias fullständigt och betraktaren oscillerar mellan två olika sätt att
se. Det är motsättningen mellan referentialitet och estetisk funktion som förvirrar Peder
Alton när han recenserar utställningen På baren 1961 på Galleri Gauss i Stockholm. Han
skriver ”Det är lätt att skapa vanföreställningar utifrån några enstaka bilder, hur mycket de
än kallas dokumentära.”

6
Det dokumentära är inte dokumentärt, utan estetiskt, och är det

estetiskt är det inte dokumentärt tycks han mena. Det referentiella ställs alltså mot det konst-
närliga, och är varandra uteslutande. I surrealismen kan de två funktionerna dock förenas,
under en estetisk, och vidare surrealistisk dominans. Den klyvning som finns mellan den
referentiella och den estetiska funktionen är just den retorik som förväntas uppnås om bilderna
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ligger inom en surrealistisk kontext. I den meningen fungerar Strömholms fotografi vad gäller
funktion centrifugalt, bilderna övervinner funktionernas respektive begränsningar.

Strömholms fotografi är visserligen iscensatt, men kräver, som surrealistiskt, det funna objektets
autenticitet. Strömholm är en auteur, men regisserandet tycks vara minimalt, om vi med minimalt
menar att tagningarna sker i befintliga miljöer. Fotografen har sökt upp de miljöer, t.ex. Place
Blanche och loppmarknader, där modellerna och objekten  kan finnas. De har inte flyttats till
den plats där tagningen ska äga rum. Inte heller har modellerna och objekten manipulerats
annat än för att i befintligt ljus söka bästa möjliga ljusförhållanden. Strömholm följer modellen
snarare än dirigerar. Surrealismens krav på det funna objektets dokumentaritet kräver av
Strömholm att han arbetar med extra ljuskänslig film och en mobil småbildskamera.

Det kan förefalla rimligt att anta att den referentiella funktionen i Strömholms fotografi
dominerar över den estetiska, dels eftersom det är frågan om fotografi, men också därför att
objektet i surrealismens estetik är viktigare än bilden. Så tycks emellertid inte vara fallet.
Visserligen är objektet placerat mitt i bilden, och följaktligen viktigast. Dokumenterandet av
de utstötta, det oansenliga och det fula i Strömholms fotografi kan vidare ses som ”realistiskt”,
som en nedåtgående retorik, eftersom det utstötta står i ett retoriskt förhållande till våra
föreställningar om ordning och reda i livsvärlden och eftersom det fula är retoriskt i relation
till förväntningen i konstvärlden på det sköna. I så fall skulle man med Lotman kunna tala
om en minusretorik.

7 
Men mot bakgrund av tendensen i fotografierna till att skapa en sekundär

bild, och till att se livsvärlden som en bild, förefaller det dock som om det referentiella
tillbakabildas och deformeras, i  isolering såväl som döljande. Paradoxalt nog ökar närbilden
ofta inte referentialiteten, snarare tvärtom.

10.2   Christer Strömholms fotografi och den estetiska funktionen

I Christer Strömholms bildskola 1982 i tidskriften Foto demonstrerar Strömholm sin metodik
för den plastiska isoleringen i sin fotografi. Med utgångspunkt i ett porträtt av den spanske
konstnären Antonio Saura visar han hur en liten detalj, detta fall hur en liten ljus kvadrat
kan sabotera en bilduppbyggnad. Blicken kan tack vare den vandra bort från huvudsaken,
som i det piktorala är konstnärens ansikte. Med en liten retusch, som tar bort den lilla
kvadraten, kan blicken låsas fast på det väsentliga och bilden kan plastiskt fungera isolerande.
För Strömholm är de plastiska egenskaperna mycket viktiga. Åskådarens blick bör fastlåsas
i centrum av bildytan och inte ges någon möjlighet att komma ut. Det viktiga i fotografiet
ska finnas i dess centrum och ljuset ska understryka koncentrationen mot mitten. Kanterna
ska därför hållas mörka och man ska undvika ljusa utgångar, särskilt i högerkanten.

8
Han

skriver:
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Jag försöker därför komponera bilderna så att intresset samlas mot mitten och så att ljuset understryker
koncentrationen mot mittpartiet. Det gäller då att hålla kanterna relativt mörka, undvika ljusa ”utgångar”
i kanterna och framförallt se upp med ljusa partier i högerkant. De flesta bilder vinner dessutom på en smula
efterbelysning i hörnen, om inte annat så för att motverka ljusavfallet i förstoringsapparaten.

9

Det som avses är att bilderna plastiskt bör vara komponerade så att ett inneslutande större
mörkt parti ska innesluta ett ljust parti. Sjölin har träffande hävdat att ”Det finns fotografer
som i sina bilder framställer en värld i ljus, där skuggorna är satta på undantag. Men Strömholm
för oss snarare in i en värld av mörker, en nattvärld, där ljuset är något unikt.”

10
Det centrala

i det piktorala fotografiet bör vara centralt också plastiskt sett. Former med riktningar ut
mot kanterna, särskilt höger kant, där blicken, enligt Strömholm, särskilt lätt slinker ut, bör
undvikas, samt figurer och objekt som är avskurna av bildens kant.

Dessa synpunkter från fotografen stödjer tidigare genomförda analyser av hans fotografiers
plastiska verkan. I den estetiska funktionen kommer bildens plastiska egenskaper, i den
svart/vita fotografins fall form, valör och textur, att särskilt uppmärksammas. Dominerar
den estetiska funktionen kommer den piktorala nivån och den referentiella funktionen att
vara relativt ovidkommande. I de tidigare diskuterade Strömholmbilderna har vi uppmärk-
sammat skillnaden mellan plastisk och piktoral betydelse, där den plastiska betydelsen ofta
har med isolering och inneslutande, ordning och vila att göra. Placeringen i centrum bestämmer
också vikten av det som finns där och i detta finns ett auktoritärt drag i den plastiska kompo-
sitionen av inneslutet och inneslutande.

11
Den kan ses som en oväntad avvikelse och en reto-

rik i relation till den ytmässighet i den moderna konsten som istället strävar efter att låta hela
ytan aktiveras av  jämbördigt balanserande krafter (t.ex. Piet Mondrians verk). Med en suverän
likgiltighet för det gyllene snittet och andra delikata kompositionsprinciper placeras det
väsentliga mitt i bilden där det med en brutalt verkande kraft understryker piktoralitetens
begränsningar. Placeringen av objektet mitt i bilden, omgivet av en förmörkelse, samt und-
vikandet av perspektiv, understryker ögats auktoritet. Ett perspektiv som öppnar sig kan
fungera som en flyktväg för blicken; en eskapism som leder bort från det väsentliga, bort
från förgrunden och vidare bort från bildens plastiska tyngd.

Generellt sett skulle Strömholms strävan efter att motverka indexikalitet kunna ses som
en strävan efter att förstärka den estetiska effekten av hans fotografi. Vid bildens isole-
ring riktas uppmärksamheten mot själva bilden, inte mot referenten. Men en formalistisk
syn på hans fotografi skulle säga alltför lite om bildernas funktion. De plastiska egenskaperna
är mycket viktiga, men bara som underordnade andra funktioner. Därför är den estetiska
funktionen heller inte dominant. Att placera det viktiga mitt i bilden antyder en ”intresserad”
betraktare, i motsats till en balanserad och välavvägd komposition som antyder ett
”intresselöst betraktande” i Kants mening. Strömholm har skrivit att ”begrepp som
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BILDBYGGNAD, VISUELL GRAMMATIK, FORM-VOLYM, det är medel — inte mål.”
12

Den fotografi Strömholm arbetade med och publicerade i början av 1950-talet präglas dock
av det abstrakta idealet och av den skolning han fått i Dr. Otto Steinerts fotoskola i Saarbrücken
och av medlemskapet i Fotoformgruppen, en sammanslutning av fotografer kring Steinert.
I tredje delen av Christer Strömholms bildskola påpekar Strömholm att han i början av sin
karriär alltför mycket betonade form och ljus i sina bilder.

13

Steinert hävdar att ”subjektiv fotografi” är en motpol till ”motivfotografi”.
14

Han menar
vidare att den fotografiska processen kan ses som en serie reduktioner. Efter det första valet,
”valet av objekt (motiv)” som isolerar bilden från omgivningen, bör bilden gestaltas i ett
”fotografiskt perspektiv” som tar hänsyn bl.a. till objektivets brännvidd (i motsats till ögats
synvinkel). Därefter kommer ”den foto-optiska återgivningen” att skilja det väsentliga från
det oväsentliga och sedan omsätts färgen i ”tonvalörer”. Till sist isolerar exponeringen bilden
från tidsdimensionen.

15
Steinert menar vidare att ”grundidén bakom allt konstnärligt skapande

/.../ är abstraktion, förmåga att åtskilja det väsentliga från det tillfälliga.”
16

Det fulländade
stadiet i det fotografiska skapandet och i den subjektiva fotografin är ”den absoluta fotografiska
gestaltningen” som ”i dess friaste form (avstår) från varje objektrelaterad återgivning eller
dematerialiserar föremålet med hjälp av fotografiska variationsmetoder respektive abstraherar
synsättet i en sådan utsträckning att föremålet endast utgör ett formelement på vilken
kompositionen bygger.”

17
Vi ser alltså att Steinerts teorier faller inom vad som kan kallas

högmodernism. Reduktionen och det abstrakta idealet är parat med en strävan efter
universalitet, trots användandet av begreppet ”subjektiv”. I den första Fotoformutställningen
Subjektive Fotografie 1951 deltog Strömholm med en kollektion om sju fotografier och skrev
dessutom en kortare text på svenska i katalogen.

18
Han medverkade i Photokina i Köln 1951

och i Luzern 1952 och publicerades sporadiskt i tidskrifter och böcker, t.ex. i Art d´aujourdhui
revue d´art contemporaines (1952), en tidskrift som främst visade konkret konst, och i boken
Bildkomposition (1952) av Ulf  Hård af  Segerstad. I tidskriften Foto visade han fotografier
under rubriken Resande tillskärare av murytor Christer Christian presenteras.

19

Som ett exempel på Strömholms fotografi från Fotoformperioden kan nämnas Triangeldrama.
20

Bilden (bild 64) föreställer på det piktorala planet en gående beslöjad muslimsk kvinna sedd
från sidan. Hon befinner sig till vänster i bilden, men har rörelseoskärpa därför att hon rör
sig åt höger. På grund av rörelseoskärpan är piktoraliteten hos kvinnan tillbakabildad. Bakom
henne finns en skrovlig mur i skugga där ett parti av muren dock är upplyst. Plastiskt bildar
kvinnan en rätvinklig mörk triangel och det belysta partiet av muren bildar en ljus rätvinklig
triangel. Tillsammans kan de båda trianglarna bilda en större triangel med den räta vinkeln
upptill i toppen. Den effekt som uppstår är en plastisk retorik där det belysta murpartiet och
kvinnan plastiskt får en större likhet än förväntat, ett exempel på plastisk isomorfi. Likheten
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ligger i formen, inte i färg eller textur. Vi väntar oss inte att ett belyst
murparti och en kvinna ska ha så mycket gemensamt på den plastiska
nivån. Det är alltså en retorik i Sonessons andra retorikdimension. Om
nu det tematiserade är kvinnan kommer den ljusa triangeln att projiceras
på kvinnan vilket innebär att piktoraliteten tillbakabildas ytterligare
och det plastiska får större utrymme. Bilden blir ”abstrakt” och kvinnan
infogas i den geometriska kompositionen. Hennes rörelse framåt
bromsas också av den ljusa triangeln. Bilden finns avbildad bl.a. i Ulf
Hård af  Segerstads Bildkomposition och kommenteras i bildtexten på
följande sätt:

”Triangeldrama” skulle man kunna kalla detta fotografi av Christer Christian; svart triangel och vit
triangel i dramatiskt möte. Vid detta möte sammansmälter de båda till en nästan sluten triangelkomposition.
Det intressanta i denna komposition är att den största rörelseenergin stöter åt vänster — i den ”hämmade”
rörelseriktningen. Vår erfarenhet säger oss visserligen att den svarta triangeln är en åt höger gående kvinna,
men vårt öga säger att den vita triangeln med sin lätthet, rörlighet och expansionskraft har hela sin
”strålningseffekt” riktad åt vänster mot kompositionstriangelns minsta, kortaste sida och därför mer än väl
motväger kvinnans rörelse. Kompositionens stortriangel blir i det närmaste rätvinklig och samtidigt kongruent
med den stående svarta och liggande vita triangeln. Allt detta ger bilden dess väl genomförda konsekvens.

21

Utmärkande för Hård af  Segerstads analys är att endast plastiska värden uppmärksammas.
Att kvinnan är muslimsk och beslöjad blir ovidkommande.

Strömholm lämnade dock Steinerts undervisning och Fotoformgruppen samt den formalism
som fokuserades där, för att därefter arbeta med ett vidare piktoralt innehåll i sin fotografi.
Strömholm berättar för Timo Sundberg:

Han samlade en grupp kring sig som kallades Fotoform och vi sysslade med något som hette Subjektiv
fotografi. Man arbetade bara med formen, det var till och med så att vi fick bock i kanten om det fanns en
människa med på bilden. Men Fotoformtiden var ändå mycket givande för mig... /.../ Under fotoformtiden
började jag tänka efter, vad jag egentligen ville. Jag kunde inte fortsätta att göra bilder som bara var
formexperiment. Fotografin kan ju också berätta något. Det var självklart att lära sig formgivning — men
det var lika självklart att formen aldrig kan bli ett självändamål.

22

Han tillägger på ett annat ställe ”Men arbetsmetoderna inom Fotoform blev grunden till hur
vi jobbade inom fotoskolan i Stockholm.”

23
Fotografen Gunnar Smoliansky menar vidare,

paradoxalt nog i relation till Strömholms strävan efter piktoralitet i sin fotografi, att det var
Tor-Ivan Odulf  som på fotoskolan mest betonade bildens innehåll, medan Strömholms
undervisning höll sig till det formmässiga.

24

Bild 64. ”Triangeldrama”
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Före mitten av 1960-talet var de fotografier som idag vanligen förknippas med Strömholm
dock okända för en större publik. Det var först i och med utställningen på NK-teatern i
Stockholm och boken Till minnet av mig själv (1965), samt utställningen Dödsbilder (1966) på
Galleri Observatorium, som han fick sitt genombrott. Bengt Gustafsson utnämnde honom
till ”årtiondets fotograf ” i tidskriften Foto.

25
 Slående i samtalet mellan Tor-Ivan Odulf, Per

Olof  Sundman och Peter Weiss i boken Till minnet av mig själv är upplevelsen av nyhetsvärdet,
och den därmed sammanhängande starka reaktionen på bilderna. Utnämnandet till ”årtiondets
fotograf ” i tidskriften Foto och upplevelsen av nyhetsvärdet i samtalet bör ses i relation till
den typ av fotografi Strömholm visade på utställningarna och i boken. Den avviker från de
tidigare publicerade abstrakta Fotoformbilderna. Därför verkade de främmandegörande i
samtidens fotoklimat i Sverige. Man ”upptäckte” inte en tidigare okänd fotograf, utan istället
en tidigare känd fotografs okända fotografi.

När han började att fotografera människor hade han i inledningsskedet problem, därför att
han var alltför blyg för att närma sig dem. Men enligt honom själv övervann han sin blygsel
och lärde sig så småningom att ta kontakt inför en tagning. Han skriver:

Alla bilder bygger på form. Medvetet eller omedvetet. När vi fotograferar översätter vi med kamerans
hjälp motivet, verkligheten, till ett begripligt språk: form och innehåll. Där måste formen underordna sig
innehållet, men formen är det språk som gör att innehållet kan uppfattas av betraktaren. Därför är formen
viktig. Men formen är ett hjälpmedel. Det får inte bli så att man fotograferar med utgångspunkt i formen.
Jag vill inte att man ska göra bilder som enbart är form. När jag började att fotografera var det enbart
formen som jag sysslade med. Jag kom från måleri och grafik och använde kameran för att göra bilder som
byggde på form och ljus. /.../ Men bilden som byggde på formen blev snart ointressant. Jag saknade
innehållet, bildens mening, dess textlösa budskap. Så småningom fick jag upp ögonen för människor och det
mänskliga beteendemönstret. Då började det bli svårt — jag tvangs övervinna min blyghet.

26

De plastiska egenskaperna bidrar till att skapa riktningar i fotografiet och kan förändra dess
karaktär. Fotografens relation till det avbildade vid tagningen kan dock för Strömholm vara
avgörande för en bilds innehåll. I en sekvens fotografier publicerade i tidskriften Foto demon-
strerar han hur.

27
Den första bilden visar några barn på en barnkoloni som sitter och samtalar

förtroligt. Till det rum de sitter i leder en trappa upp från vänster. Detta gör att det blir fritt fram
för betraktaren att gå in i denna förtrolighet eftersom vi enligt Strömholm läser bilden från
vänster till höger. Den visar således egentligen inte en förtrolig situation. Strömholm spegelvänder
bilden så att trappan istället finns till höger. Detta gör att den kan förmedla förtroligheten bättre,
men samtidigt försvinner alltför mycket av muren som Strömholm vill ha med. För att poängtera
förtroligheten och att fotografen är utestängd från det hemliga mötet placerar sig fotografen så
att en fönsterkarm markerar avskildheten. Men diagonalen i fönsterkarmen motverkar fortfarande
den eftersträvade avskildheten, som dock blir större om bilden spegelvänds.
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De av Strömholm här diskuterade fotografierna belyser hur de plastiska egenskaperna för
fotografen tjänar de vidare bildbetydelserna. Det är således inte längre frågan om en forma-
listisk inställning till fotografi. Istället kommer de plastiska egenskaperna här att understryka
Strömholms egen belägenhet som betraktare och fotograf. Det är relationen mellan fotograf/
betraktare och det avbildade som blir centralt.

Om de plastiska egenskaperna däremot renodlas såsom i den estetik som utvecklades av
Steinert kommer bildens valör och dess form (i konstvetenskaplig mening) att åberopas.
Steinert talar visserligen om ”subjektiv fotografi” och fotografens gestaltning i motsats till
motivets avbildning. Men den ”subjektiva” fotografin tycks framför allt kunna utföras med
abstraktionens hjälp, med de valörer och former som byggs upp på det plastiska planet.
Faktum är att ett subjektivt perspektiv i viss mening står i motsättning till det plastiska
eftersom det rent plastiska verket till sist förlorar sitt perspektiv och blir ren visualitet medan,
som Sonesson hävdar i Bildbetydelser, en bild med centralperspektiv förutsätter ett seende
subjekt.

28
När Strömholm orienterade sig bort från Fotoform tonade han också ned de formala

och plastiska värdena för att istället sätta de subjektiva i centrum, vilket innebär att en inter-
personell funktion sätts före den estetiska. Samtidigt är den estetiska funktionen fortfarande
i hög grad verksam i hans fotografi.

Henning Hansen har påtalat ett intressant mönster i Strömholms utveckling som fotograf.
29

Efter en formalistisk inledning och en surrealistisk höjdpunkt [mitt ordval] är Strömholm på
senare tid tillbaka i den formalistiska fotografin. Hansen konstruerar en elegant kurva, som
säger något väsentligt om Strömholms verk, men som kanske är alltför elegant. Iakttagelsen
stämmer med upplägget i boken Konsten att vara där, som delvis är kronologiskt. Boken
visar ett antal fotografier från Fotoformperioden i dess inledande del och avslutas med sena
bilder från Fox-Amphoux som har en påtaglig plastisk betoning. Den stämmer t.ex. också
med de fotografier som visades på utställningen på Lido i Stockholm april 1990, enligt
uppgift tagna 1947-48.

30
 Men iakttagelsen stämmer å andra sidan inte med den ”ikonostas”,

Passionsdramat, som visades på utställningen Indicier på Kulturhuset i Stockholm 1996, efter-
som den präglas av den nedåtgående retoriken och inte är av formalistisk karaktär. Ut-
ställningen innehöll ett antal fotografier som avbildar assemblages. Assemblagen föreställer
i sin tur ansikten. Titlar påför ytterligare betydelse genom att de namnger figurer ur den
kristna ikonografin. Greppet är retoriskt nedåtgående eftersom de heliga figurerna byggs
upp av fragment, uttjänta föremål och naturelement. Kristus framställs i form av en extrem
närbild av ett anus. Den kurva som Hansen diskuterar kan delvis ha att göra med att Strömholm
under 1980- och 90-talen postvisualiserar sin egen fotografi genom att återvända till äldre
negativ från 1940- och 50-talen.
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10.3   Christer Strömholms fotografi och den interpersonella funktionen

Ovan diskuterade sekvens från barnkolonien visar att Strömholm, som en följd av sin egen
avskildhet, tycks vara mån om modellernas integritet. Han tränger sig inte på i onödan. Den
visar också hur avskildheten, det som på ett annat plan är surrealistisk isolering och surrealistiskt
döljande, är verksam också i bildexemplen från barnkolonien. Det finns dock skäl till att den
Strömholms ”blygsel” inför tagningarna som påtalas i artikeln kanske inte helt upphörde,
eftersom hans fotografi som helhet i hög grad tycks vara präglad av att avgränsa sig själv,
samt eventuellt att ge integritet åt den eller det han avbildar. Det föranleder en fortsättning
av den undersökning som påbörjats av de ”utsägelsepositioner” som kan finnas i Strömholms
fotografi.

I en konstruktionsart som fotografi förväntar vi oss ofta referentialitet. Men eftersom
Strömholms bilder inte endast är fotografiska, utan också kan ses som konst, blir  referen-
tialiteten en otillräcklig karakterisering. Den blir snarast till en negativ aspekt av hans fotografi,
sedd i relation till en konstdiskurs, eftersom vi där förväntar oss en verksam estetisk funktion
och/eller en tydlig intentionalitet. Den estetiska funktionen och den plastiska betydelsen i
fotografierna undersöktes därefter. Jag kan nu gå vidare genom att pröva den interpersonella
(emotiva, konativa och fatiska) funktionen.

Blickar utanför ramen förekommer sällan i Strömholms fotografi. De skulle leda till en
hänvisning till det omkringliggande referentiella rummet och skulle störa den för Strömholm
angelägna samlingen mot centrum. Däremot förekommer påfallande ofta blickar riktade
mot fotografen i det emotiva referentiella rummet. När den avbildade personen i tagnings-
situationen vänder sig mot kameran och fotografen bryts förloppet i livsvärlden. Strömholm
döljer alltså inte sin egen roll. Detta gäller i första hand i porträtten och i fotografierna från
Place Blanche. En ny situation har arrangerats. I denna dramaturgi finns en intentionalitet
som sätter fokus på relationen fotograf  och modell eller det som avbildas. Utöver det fokuseras
dessutom betraktarens roll som bildjag i det konativa referentiella rummet. I Strömholms
verk har man svårt att tänka sig en självständig, gripbar och påtaglig värld oberoende av ett
bildjags belägenhet. Den oansenlighet och brist som gestaltas i ett fotografi av Strömholm
kan på ett rimligt sätt motiveras endast om man tänker sig att bilden betraktas av ett bildjag
som befinner sig i en jag-för-mig-själv-situation och som står inför ett tolkningsproblem.
Det finns i fotografiet en utlagd oklarhet som kräver en ansträngning som motprestation.
Betraktaren måste satsa av sig själv för att få ett grepp om bildens mening. Ansträngningen
leder dock sannolikt till ett tillkortakommande.

I ett typiskt Strömholmfotografi placeras det som är viktigt mitt i bilden. Den sekundära
pseudobilden får i ett fotografi av Strömholm sin kraft från det strukturella skelett som
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bildas av de vertikala, horisontala och diagonala kraftlinjerna inom den sekundära ramen.
Men det förutsätter att det som är placerat i centrum verkligen är viktigt och att pseudobilden
har status av figur i gestaltpsykologisk mening. När det gäller Strömholms fotografi har jag
dock hävdat att vad som finns i centrum av fotografiet, och vad som sekundärt ramas, är
oansenligt. Kondomautomaten är trasig, graven är tom och oansenliga föremål döljer andra
kanske mer väsentliga.

I livsvärlden äger betraktandet rum från en synvinkel, men det är det objekt som betraktas
som är det viktiga. Det är tematiserat och figur i gestaltpsykologins mening. Synvinkeln är
relativt ointressant. Om man nu vänder på perspektivet och istället som figur försöker se den
synvinkel som en betraktare av en omvärld har, så skulle en grund kunna bildas av de ting
som betraktas. Betraktarens blick skulle inte nå ut och omfatta tingen i dess helhet, som
objekt. Synfältet skulle enbart vara den synvinkel som för tillfället, oavsett retentioner och
protentioner, enögt och stilla, kan betraktas från endast ett håll. Blicken skulle inte nå ut, nå
”runt om” objekten såsom Husserl hävdar att synvinkeln blir till objekt i enlighet med apper-
ceptionen och etc.principen.

31
Den skulle stoppas av tingets yta som en konvexitet och från

synvinkelns position blir objektet till ett skal. Från betraktarens position har objektets tre-
dimensionella soliditet för blickens grepp nu blivit något dolt och ogripbart. Objektet ses
från ett enda håll, vilket innebär en vändning av perceptionen som, istället för att tematisera
objektet, tematiserar själva perceptionen i en fritt svävande medvetandeakt. En sådan te-
matisering av synvinkeln kan vara en perceptuell förutsättning för och en förstärkning av
den isolering i djupled, döljandet, som tidigare diskuterats.

Somliga av Strömholms fotografier kan ses som visualiseringar av ett sådant sätt att se. Det
skulle kunna förklara varför en gräns mellan bildjag och objekt, i form av ett döljande, så
ofta betonas i hans bilder. Det är i så fall synvinkeln som är det viktiga och inte objektet. Det
är själva seendet som betraktas. Om det inte är det referentiella objektet som i slutändan är
det viktiga i Strömholms fotografi, utan själva seendet, så förklarar det döljandet, men nu på
ett fenomenologiskt och semiotiskt sätt. Inte idéhistoriskt, såsom i min tidigare diskussion
av Strömholms bilder i relation till Batailles och surrealismens teorier.

Det oansenliga föremålet, tyget eller muren, blir till den gräns som separerar synvinkeln från
ett fullbordat betraktande av objektet. Den extrema överlappningen i Strömholms fotografi
kan då ses som en metaperceptuell tematisering av betraktandet som sådant, där betraktandet
som figur gör objektet till grund. Det är istället objektet som nedgraderas och blir till underlag
för seendet som figur. Om objektet nedgraderas blir det reducerat så att dess yta blir till den
gräns som skiljer betraktaren från tingens värld. Muren, gallret och tyget blir i hans fotografi
till en markering och ett synliggörande av gränsen. Det förklarar varför det är plastpåsen
med dess vattendroppar, och inte fiskarna, som tematiseras, varför gallret, och inte gorillan,
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tematiseras. Seendet blir figur och det som ses blir grund. Det är på det sättet gränsen är så
viktig i Strömholms fotografi. Just där avslutas hans seende. Det oansenliga föremålet blir
det skal eller den hinna där synvinkeln separeras från objektet. Det oansenliga är så oansenligt
att det endast blir till den gräns som separerar inre från yttre. Seendet gör objektet tomt och
negativt. Den gjutform som synvinkeln skapar gör världen meningslös. Den är på väg att bli
informe i Batailles mening. Objektet blir en gåta, endast en längtan till en referent som är in
absentia. Ju mer man tematiserar seendet desto mer blir det dolda samtidigt en gåta eftersom
ett begränsat perspektiv kan föda oändlighetsdrömmar.

Så fort man lämnar den betraktade bilden, eller denna typ av seende, så återvänder man dock
till livsvärldens perspektiv, där det ena ger det andra i enlighet med indexikalitetens princip.
Fotografen som flanör vet mer än bildjaget. Sett som ett momentant främmandegörande av
livsvärlden ger Strömholms fotografi en hänvisning till den universella perspektivlösheten.
Världen är inte en bild, men i konsten kan man retoriskt och momentant se det så. På det
sättet blir Strömholm den som i sin fotografi tolkar Batailles föreställningar om stympning
och isolering, men visuellt. Genom att bildjaget isolerar sig i en synvinkel så isoleras också
objektet. Objektet ses som en gåta som det krävs ett universellt allseende perspektiv för att
verkligen erfara, dvs. döden. Strömholms värld är en isolerad, inlåst och handlingsbegränsad
position där bildjaget tagit avstånd från livsvärlden, men ännu inte förenats med totaliteten.
Tematiseringen av frånvaron suggererar emellertid föreställningar om vad som finns bakom
det som döljer. Själva gränsen skärper uppmärksamheten om vad som finns bakom. Det
som döljs blir massiviteten i det andra, det som inte nås av blicken, den plats där inga
skillnader finns och där informe härskar.

Batailles projekt genomförs här utan reell stympning, med gestaltpsykologi som hjälp och
rent visuellt. Bildjaget blir jag — den heterogene, jag-för-mig-själv, den som ser det också
heterogena andra, samt den åtskillnad som uppstår. En heterogen, alienerad och klaustro-
fobisk betraktare förutsätts. Här föreligger en skillnad mellan Strömholms fotografi och en
prototypisk surrealism som endast främmandegör livsvärldens vanliga organisation, inte
själva bildens organisation. Piktoraliteten, t.ex. i perspektivverkan, behålls oftast i den
prototypiska surrealismen. Livsvärldsretoriken inplaceras i ett sammanhängande rum med
synliga horisonter. I Strömholms fall däremot är bilden retoriskt komplex, ofta i en delning
i olika fiktionsgrader som har till funktion att problematisera rumsbildningen och vad som är
bild respektive verklighet. Dessutom problematiseras relationen mellan den som ser och det
som ses.

Att avvisa objektet som ett sätt att förstå världen genom att reducera seendet till att endast se
synvinkeln är ett sätt att föreställa sig att människans kontakt med världen blir bättre ju mer
begränsat ens perspektiv är. Men objektet, sett som referenten i ett fenomenologiskt och
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semiotiskt perspektiv, är inget annat än en följd av synvinklar som kopplats ihop i ett
förväntningsschema. Objektets relativa självständighet är, precis som ett begrepps själv-
ständighet, människans sätt att få säkrare och mer beständig information. Det behöver inte
nödvändigtvis ses som ett hinder att nå kunskap om referenten, utan snarare som en för-
utsättning för en sådan strävan. Hela projektet förutsätter, om det ska fungera i större skala,
att livsvärldens regelbundenheter sätts ur spel. Men så kan inte vara fallet, därför blir greppet
till en centripetal retorik som momentant verkar på livsvärlden.

Jag har hävdat att Strömholm genom isolering och döljande minskat indexikalitetens om-
fattning i sin fotografi. Isolering skiljer det avbildade rummet från det referentiella rummet.
Men det är egentligen omöjligt att i en bild helt stoppa det indexikaliska flödet. Till varje bild
kan en förlängning eller fortsättning tänkas. Ibland förekommer temporal indexikalitet i
Strömholms fotografi. I vissa av hans fotografier finns också uppenbara spatiala indexikaliteter.
T.ex. i bilden av gossen och nätstrumpan (bild 41) ligger bildens centrum i den avskurna nät-
strumpans fortsättning i det referentiella rummet. Gossens blick riktas mot den i bilden o-
synliga varieté-artisten. Om man får en föreställning av att en bild döljer något annat så är
det en spatial indexikalitet. Men när det gäller Strömholms fotografi är indexikaliteten inte
en hänvisning till det objekt som skymtar eller finns strax bakom, det som just hänt och ska
till att hända. En sådan tolkning löser inte det problem som finns i Strömholms fotografi.
Det innebär att det som projiceras inte behöver vara livsvärldens indexikaliteter, utan något
helt annat. Synvinkeln, som ligger före objektet i den visuella akten, bromsar aktens fullbordan.
Som en följd framstår världen i fotografiet som en mångtydig gåta. Att nätstrumpan i foto-
grafiet av gossen och nätstrumpan (bild 41) har en indexikalisk relation till resten av kvinnan
i det referentiella rummet beror på att bilden illustrerar, snarare än gestaltar, ”la condition
humaine”. Fotografiet är heller inte typiskt i Strömholms bildvärld, eftersom det inte innehåller
relationen mellan inneslutande och inneslutet. Gossen inne i det avbildade rummet ser
egentligen inte damen, utan endast sin fantasi om henne.

Sammanfattningsvis blir de av Strömholms fotografier som har en sekundär pseudobild,
eller som använder isolering och döljande som grepp, interpersonella, eftersom bildjagets
existentiella situation accentueras. Rumsligt innebär det att synvinkeln och delen tematiseras,
i stället för objektet och helheten. Detta i motsats till att i delen eller synvinkeln se helheten
och objektet. Det betyder att en position där det objekt människan kan varsebliva inte är
givet på förhand, utan måste erövras via en problematisering av relationen synvinkel och
objekt, samt orsak och verkan. En sådan fenomenologisk position innebär att retentionerna
och protentionerna momentant sätts ur spel, så att indexikaliteternas spatiala och temporala
flöde ebbar ut. Objektet ses som sprunget ur synvinkeln, i stället för tvärtom. Orsak ses som
sprungen ur verkan, i stället för tvärtom. Det innebär vidare att dåtid uppfattas utifrån
samtid, istället för att nuet ses som en följd av dåtid. Den betraktare som befinner sig i en
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jag-för-mig-själv-position har dock svårigheter att foga samman de spatiala och temporala
momenten, eftersom livsvärldens betydelsebildning inte fungerar normalt. I en sådan situation
uppstår isoleringen och döljandet samtidigt som minnen och oändlighetsdrömmar kan tränga
sig in. Subjektet blir disponibelt på ett helt annat sätt än i den normala livsvärlden.

Själva betraktandet tematiseras när betraktaren som ett bildjag kan ställa sig i fotografens
ställe och uppleva ”la condition humaine”, människans perspektiv såsom stympat och
diskontinuerligt. I relation till den tänkta referenten framstår det avbildade rummet som
stympat. Ju mer man betonar själva seendet, desto mer kommer man att uppleva frånvaron
av något annat. Närsynthet föder som nämnts fantasier och oändlighetsdrömmar. Den
”formalism” som ligger i studiet av texturer kanske visar sig vara en oändlighetslängtan. Den
frivilliga begränsningen av perspektivet föder ett frihetsbegär. Strömholms fotografier är i
många fall närbilder, men handlar om drömmen om oändligheten. Det lilla och det stora
förenas i en paradoxal oxymoron. Hans bilder iscensätter en dramatiserad situation där ett
interioriserat och textuellt bildjag är medspelande. Genom en sådan subjektivering förväntas
en större autenticitet bli uppnådd. Samtidigt innebär positionen en begränsning eftersom
tvivel om referentialitetens status uppstår, vilket förändrar bildernas möjligheter att tolkas.
Tillfredsställelsen av att kunna placera sig i det referentiella rummet avbryts strax av att inte
fullt ut kunna observera det förväntade objektet. Ur detta följer isoleringen och döljandet i
Strömholms fotografi.

Medan ett fotografi med referentiell funktion eller en berättelse med en allvetande och
neutral berättare förutsätts visa eller berätta allt väsentligt, kommer en bild med en markerad
interpersonell funktion, eller den roman där informationen förmedlas via endast ett
medvetande, att innehålla alltför lite information, eller snarare, information från endast en
källa. Den allvetande berättaren kan ersättas av inslag av typ inre monolog. På liknande sätt
kan den interpersonella funktionen i viss konstnärlig fotografi ersätta den referentiella
funktionens dominans. Fotografens roll vid tagningen av ett referentiellt fotografi är relativt
neutral och bilden är i avsaknad av ett tydligt subjekt. Den interpersonella funktionens verkan
kan däremot medföra att fotografiet inte längre är endast en avbildning. Sändaren eller
mottagaren eller relationen mellan sändaren och mottagaren kan dominera kommunika-
tionsakten. En diskurs med ett bildjag kan uppkomma.

Av de tre här diskuterade funktionerna, den referentiella, den estetiska och den interpersonella,
är den estetiska funktionen troligen dominerande i relation till den referentiella, eftersom
bilden (av objektet) premieras framför (bilden av) objektet. Den interpersonella tycks däremot
vara dominant i relation till de andra nämnda funktionerna, eftersom bilden demonstrerar
”la condition humaine” som en situation för ett bildjag. Kanske kan fotografierna också ses
som metasemiotiska därför att de problematiserar relationen mellan bilden och det avbildade.
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Utifrån referentens tänkta perspektiv ifrågasätter bilden sig själv som bild. Referenten tycks
omfatta mer än bara bildjagets synvinkel. Den extrema överlappningen gestaltar synvinkelns
begränsning. Samtidigt som referenten förblir något dolt antyder föreställningen om den hur
begränsat bildens informationsvärde egentligen är. Å andra sidan hävdar bildjaget istället
synvinkelns primat.

10.4   Något om den metasemiotiska funktionen

Jurij Lotman har i boken Universe of  the Mind hävdat att ”any act of  semiotic recognition
must involve the separation of  significant elements from insignificant ones in surrounding
reality.”

32
 Han talar följaktligen om isolering som en semiotisering. Att något semiotiseras

innebär för Lotman att det ges en speciell uppmärksamhet. Vad Lotman avser är elementärt
i semiotiken; den relevansprincip som upplyftandet ur den amorfa massan innebär.

33
Eftersom

livsvärlden tenderar att tas för given kan delar av den bli särskilt värdefulla och meningsfulla
och därigenom värda att tolka.

34
I Strömholms fotografi dubbleras ofta isoleringen genom

att en sekundär ram inträder i han fotografi, vilket förstärker semiotiseringen. Lotman hävdar
vidare att en bild inte ger en upplevelse av semiotisering, medan däremot en bild som avbildas
i en annan bild gör att vi uppfattar bildaktigheten i den avbildade sekundära bilden. Det är
isoleringen från livsvärlden som bäddar för semiotiseringen.

35
En bild upplever vi oftast som

en avbildning av (en del av) livsvärlden, medan en bild av en bild föreställer en bild mer än
den föreställer livsvärlden. Den är alltså mer isolerad från livsvärlden.

Bilder i det oskolade medvetandet uppfattas enligt Parsons ofta som om det föreligger en
identitet mellan bild och objekt.

36
En sådan uppfattning kan som nämnts finnas också i

surrealismen. Därför försöker konstnärer ibland att åstadkomma en dubblering av bilden
genom att i bilden sätta in ännu en bild, traditionellt ofta i form av en spegelbild. Effekten av
den andra bilden är enligt Lotman att uppmärksamheten istället för att dras till illusionen av
verklighet dras till den mekanism som skapar bilden, därför att transformationen i
representationen blir så uppenbar.

37
 Således kan man enligt Lotman säga att själva bilden

semiotiseras och därmed ges speciell uppmärksamhet. Bild i bildenfenomenet diskuteras
med exempel som Velázquez´ Venus (ca. 1650, National Gallery, London) och Las Meninas
(1656, Pradomuseet, Madrid), Quinten Matsys´ Penningväxlaren och hans hustru (1514, Louvren,
Paris) och Jan van Eycks Arnolfinis bröllop (1434, National Gallery, London).

I t.ex. Venus av Velázquez ser vi henne från två synvinklar. Den ena är bakifrån, men vi kan
också se hennes ansikte i en spegel. Den oskolade betraktaren tenderar enligt Lotman att se
objektet och inte synvinkeln. Men genom att vi ser Venus från två synvinklar skiljs hon från
synvinklarna, som i bilden framstår som något skiljt från objektet. När synvinklarna skiljs
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från det sedda, objektet, görs synvinklarna som sådana till föremål för intresse. Eftersom
den sekundära bilden finns inne i det övergripande bildtecknet förlängs det övergripande
bildtecknets betydelse ett steg. Det innebär enligt Lotman att en retorik uppstår och betraktaren
tvingas se spegelbilden som en bild av Venus´ ansikte. Bilden som sådan semiotiseras enligt
Lotman och den oskolade uppfattningen att bilden är lika med verkligheten problematiseras.
I livsvärlden problematiseras oftast inte en spegelbild, eftersom vi upplever att den visar
”verkligheten”. En bild i bilden medför att ett främmande element inträder i bilden som gör
att ytterligare ett semiotiskt steg måste tas av betraktaren för att förstå bilden.

Speglingen sträcks ut bortom vad som visas i det övergripande bildtecknet och visar att det
finns ett vidare rum utanför eller bakom det avbildade rummet, eller som i Venus hur något
ser ut som är dolt av en annan del av Venus. Förutom att visa vad bilden avbildar, avbildar
den samtidigt föremål och rum som egentligen är utanför bilden, i det referentiella rummet,
och ibland också konstnären själv (Las Meninas, Arnolfinis bröllop). Därmed separeras själva
bilden från dess innehåll. En medvetenhet skapas om det visuella tänkandet, vilket enligt
Lotman är en semiotisering av bildens bildmässighet. Uppmärksamheten riktas mot bilden
som bild. Lotman skriver om spegelns funktion i Arnolfinis bröllop ”In fact it is the mirror and
the perspective reflected in it which reveal the contradiction between the flatness of  the
canvas and the threedimensionality of  the world represented on it, i.e. reveal the very language
of  art.”

38
Att ”avslöja konstens språk” bör innebära att det som Lotman menar med semio-

tisering överensstämmer med vad Jakobson menar är en metasemiotisk funktion. Även i
Quinten Matsys´ Penningväxlaren och hans hustru ser Lotman samma mekanism i arbete.

Det råder emellertid en oklarhet inom semiotiken när det gäller räckvidden av det meta-
semiotiska fenomenet. Jakobson, som ursprungligen definierat den metaspråkliga funktionen
i relation till kommunikationsmodellen, definierar den på följande sätt ”Närhelst avsändaren
och/eller mottagaren behöver kontrollera att de använder samma kod, fokuseras talet på
KODEN: den får en METASPRÅKLIG (dvs. kommenterande) funktion.”

39
Sonesson menar

dock att den fras som Jakobson för fram som ett exempel på metaspråk Förstår du vad jag
menar inte räcker för att det ska vara frågan om metaspråk eftersom det språk som är innehåll
för metaspråket bara är referentiellt. Ingenting läggs egentligen till av den metaspråkliga
nivån. För att vara ett metaspråk krävs enligt Sonesson att metaspråket verkligen ska kom-
mentera språket.

40

Den typ av semiotisering och metasemiotisering som Lotman diskuterar på bildområdet
följer Jakobsons vida definition. I de exempel på bildavbildningar som Lotman ger är ofta
bilden i bilden till för att förstärka referentialiteten eller så har bilden ytterligare en bild
endast som referent. Spegeln i Venus har som funktion att stärka referentialiteten av Venus
snarare än att påvisa sin spegelaktighet. Eftersom hon i spegeln visas ur ett annat perspektiv
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så att man får se mer av henne. På samma sätt som det för Jakobson tycks räcka med att en
lingvistisk term nämns, räcker det för Lotman att ett semiotiskt objekt visas i bilden, t.ex. en
spegel eller en bild. Den metasemiotiska funktionen blir vag och vittfamnande. Dess gräns
mot den referentiella och den estetiska funktionen är också oklar. Det centrala för Lotman
tycks vara separeringen från livsvärlden. Det tycks vidare som om Lotman, när han talar om
metasemiotik, samtidigt talar om estetisk funktion, eftersom också den estetiska funktionen
motverkar referentialiteten när medvetandet tar en omväg via uttrycksplanet och dröjer sig
kvar där.

När Sonesson diskuterar avbildning av bilder skiljer han mellan två huvudtyper. Med en
generisk bildavbildning avser Sonesson en bildavbildning som hänvisar till en bild i allmänhet.
I en generisk bildavbildning är det, utöver den sekundära bilden, dess avbildade ram som
möjliggör upplevelsen av den sekundära bilden som bild. Sonesson hävdar att den generiska
bildavbildningen ”måste avbilda något mer än bilden, exempelvis galleriväggarna, för att vi
ska kunna skilja den från en bild av det den senare bilden avbildar”.

41
 En skillnad mellan

bildens yta och den sekundära bildens yta måste kunna varseblivas. Om den sekundära bilden
placeras direkt i det övergripande bildtecknets yta, så som ofta sker t.ex. vid reproduktion av
ett konstverk i en bok, kommer den sekundära bilden och det övergripande bildtecknet att
uppfattas som en enda bild. Det övergripande bildtecknet blir en instrumentell avbildning
av en annan bild och bildavbildningseffekten kommer inte att fungera. De båda bilderna
måste vara ”materiellt skiljbara”, t.ex. genom en ram inne i bilden.

42

En specifik bildavbildning hänvisar enligt Sonesson däremot till en specifik bild.
43

Vi kan
inte uppfatta en specifik bild i en annan bild om vi inte känner till den avbildade bilden
innan. Parafraser, som Sonesson benämner specifika bildavbildningar, kräver att den sekundära
bilden kan kännas igen. Vidare diskuterar Sonesson, åtminstone när det gäller den specifika
bildavbildningen, relationen mellan de två bilderna i termer av en ””topic-comment” struktur”,
vilket är identiskt med det Halliday kallar en tema och remarelation (se kap. 7.2).

44
Det betyder

att det måste finnas en likhet och en skillnad mellan de två bilderna och dessutom en rörelse
däremellan för att en metasemiotisk relation ska kunna uppstå.

45
Den sekundära bilden blir

tema, det som det ”talas” om. Det övergripande bildtecknet som rema ska i någon mening
kommentera den sekundära bilden. Bilden visar inte bara en annan bild, den handlar om en
annan bild.

Man kanske skulle kunna se det metasemiotiska fenomenet som en funktion i både snävare
och vidare mening eller något som kan dominera i en bild eller vara av underordnad betydelse.
Med bildavbildningar menar Sonesson ”tecken i vilka de föremål som tjänar som uttryck
och innehåll är förenade i en relation av bildkaraktär och det föremål som tjänar som innehåll
samtidigt är eller innehåller ett bildtecken.”

46
Den metasemiotiska funktionen i snävare mening
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skulle då innebära att en bild innehåller en annan bild och refererar till den.
47

Sonesson talar
vidare om att upptäckten av den sekundära bilden föregår upptäckten av dess likhet. Det bör
innebära att illusionen i det sekundära tecknet bromsas. Istället skapas ett medvetande om
bild före ett medvetande om referenten. Bilden av objektet blir viktigare i den sekundära
bilden medan bilden av objektet är viktigast i det prototypiska bildtecknet. Det övergripande
bildtecknet måste också vara rema för den sekundära bilden som tema, åtminstone när det
gäller den specifika bildavbildningen. Vidare kan bilder som kommenterar själva målandet
eller fotograferandet, vara metasemiotiska i snävare mening. I den snävare definitionen av
funktionen tycks det finnas en relation i själva bilden som är metasemiotisk och som förbe-
reder för en gynnad tolkning. Detta i motsats till en projicerad metasemiotisk avläsning av
lägre semiotisk halt.

Kanske är det bara en bild som har en förberedd metasemiotisk funktion, som är avsedd att
ha funktionen, som kan ha en metasemiotisk funktion i snävare mening. Å andra sidan tycks
också funktionen kunna vara närvarande, men av underordnad betydelse. Så kan eventuellt
vara fallet med t.ex. Venus, då uppblandad med referentiell eller estetisk funktion. Vissa fall
av retorik, bl.a. mellan konstruktionsarter, tycks kunna få metasemiotisk funktion om
konnotationen särskilt tematiseras. I ett konstverk kan konnotationen vara mycket viktig och
verka tillbaka på denotationen genom att ge direktiv för denotationens innehåll och bildens
tolkning. Det kom fram i retoriken mellan bild och text i Nadja där jag hävdade att relationen
förstärkte konnotationen samtidigt som retoriken hade en metasemiotisk verkan (se kap. 6).

Eftersom bilder och andra tecken, som t.ex. dockor, statyer och språkliga fragment etc., ofta
är ett motiv i många av Strömholms fotografier, kan en metasemiotisk funktion vara en
viktig del av bildernas effekt.

10.5   Bilder som avbildar bilder

I det följande ska jag i några bildanalyser studera företrädesvis den metasemiotiska funktionens
verksamhet i några bilder av Christer Strömholm. Jag håller mig främst till fotografier
publicerade i boken Poste Restante.

I en bildavbildning (bild 65) är också den sekundära bilden ett fotografi, en bröstbild av en
man och en kvinna, ett par, som mot en himmelsbakgrund är innefattade i en oval ram.
Samhörigheten dem emellan åskådliggörs genom att mannens högra axelkontur fortsätter
ned i kvinnans vänstra ärmsöm så att mannens högra och kvinnans vänstra ärm sammanfaller.
Det är alltså frågan om en bildretorik också inom den sekundära bilden. Paret förenas partiellt
i en del- och helhetsrelation, vilket poängterar deras inbördes gemenskap i äktenskapet. Den
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sekundära bilden, som kan vara ett montage från två negativ, är suddig
eller retuscherad i nederdelen av bilden så att parets kroppar under
brösten döljs och istället kan man se molnformationer även i förgrunden.
Att de är inplacerade i ett moln och i en himmel säger betraktaren att re-
lationen varar för evigt.

I det avbildade ramrummet, som i bilden representerar ”världen”, finns
den vägg som bilden hänger på och därför är en oansenlig yta i relation
till den centrala sekundära bilden. I väggen finns dock en spricka som
tränger upp underifrån och in under det sekundära fotografiet och mellan
det avbildade paret. Sprickan hotar parets förening genom att spiken, på
grund av sprickan, snart kommer att lossna från väggen, vilket i för-
längningen kan medföra att fotografiet av paret kommer att ramla ned.
Bilden som helhet kan tolkas som att tiden raserar den varaktiga enhet
som äktenskapet instiftat. En relation upprättas mellan sekundär bild och avbildat ramrum.
Det avbildade ramrummet kommer att kommentera den sekundära bilden. Detta är samma
relation som i en parafras, där parafrasen kommenterar den parafraserade bilden.

48
Den se-

kundära bilden är inte längre endast en ramning, en pseudobild, som i de isolerande och
döljande bilderna. Nu är den verkligen en bild. Det övergripande bildtecknet, som famnar
det sekundära tecknet, ifrågasätter föreningen och påtalar isoleringen. Den fiktionsgrad som
det sekundära fotografiet befinner sig i hotas av sprickans mer ”realistiskt” avbildade ramrum.
Det betyder att det övergripande tecknet kommenterar den sekundära bilden genom ett
kritiskt förhållningssätt till det idealiserade äktenskapet. Det verkar således som om det
avbildade ramrummet har en betydligt viktigare funktion för bildens betydelse än det
pseudoramrum som finns i de isolerande och döljande fotografierna som tidigare diskuterades.
Pseudoramrummet karakteriserades då som endast en katalysator som inte ger ytterligare
information till den sekundära pseudobilden.

I bildavbildningen kan Hallidays tema och remarelation appliceras. I tema och remarelationen
blir den sekundära bilden tema, det som det ”talas” om. Den del som omger den sekundära
bilden blir rema, det som Strömholm ”säger” om den sekundära bilden. Om den metasemio-
tiska funktionen är dominant försöker mottagaren läsa in något om en bild med hjälp av det
övergripande bildtecknet. Bilden själv kommenterar det sekundära tecknet och den orga-
niseras i två fiktionsgrader. Om den sekundära bilden är tema så blir den ”innehåll” för det
övergripande bildtecknet som är rema och ”uttryck”. Det som sägs om den sekundära bilden,
förutom det som nämnts ovan, är vidare att den sekundära bildens referentiella relation till
livsvärlden tillbakabildas och problematiseras. Dess uttrycksegenskaper poängteras; bilden
blir ”mer bild”. Att den sekundära bilden blir mer ”bild” stödjer ovanstående analys av
äktenskap och förening som en ”bild”, i betydelsen en illusion.

Bild 65. Ur: Poste Restante



200

En bildavbildning består av två avbildade bilder sammanställda (bild 66). Den ena föreställer
en man som sitter i en soffa och den andra visar en säng. I den andra bilden ligger en man och

en kvinna i sängen. Bredvid soffan finns texten Le Jour och
bredvid sängen finns texten La Nuit. De båda bilderna är
utskurna ur sina respektive kontexter och sammanförda. När-
heten poängterar de likheter som redan finns mellan soffa och
säng. Det är en bäddsoffa som fungerar som soffa om dagen
och som säng om natten. På dagen sitter mannen i soffan och
läser tidningen, medan kvinnan är frånvarande. På natten ligger
både mannen och kvinnan i sängen med kropparna dolda och
med endast huvudena synliga ovan täcket. Bilderna är inne-
fattade i en ljus cirkel, som bildar ett ramrum.

49
Strömholm

har sagt om fotografiet:

Mannen sitter alltså och läser tidningen i soffan på dagen. På natten ligger han mycket bekvämt
tillsammans med en dam i den utdragna bäddsoffan. Man förstår omedelbart soffans två funktioner, men
varför är det inte hon som sitter och läser? Vad gör hon om dagarna? Eller är hon kvar inne i soffan?

50

Det är förstås lätt att i första hand tänka sig att kvinnan för tillfället är i köket, vilket i så fall
skulle vara en livsvärldstolkning. Men Strömholms tankar kring fotografiet, när han ställer
frågan om kvinnan är kvar inne i soffan, visar ändå att det är döljandet och gåtfullheten som
för honom ger bilden dess värde. Att endast mannen är närvarande i soffan på dagen, trots
att det finns utrymme också för kvinnan, gör att vi förväntar oss att också hon ska sitta där.
Kvinnans frånvaro kan föda en indexikalisk föreställning om henne in absentia nedbäddad
inne i soffan.

De två bilderna och deras cirkulära avbildade ramrum är placerat på dörren till en lastbil,
som också ramas in genom att dörrens gränser nedåt och åt sidorna finns med på bilden.
Vore det inte för dörrhandtaget och gångjärnen skulle man inte kunna se att den sekundära
bilden är placerad på en bildörr. Informationen om att det är frågan om just en lastbil kom-
mer från Strömholm själv i den artikel som citatet ovan är hämtat från. Bilden är alltså iso-
lerad så att så lite som möjligt från kontexten ska komma med.

51

Den sekundära bilden, som ursprungligen är en reklambild för en möbelfirma el. dyl. och
följaktligen ett bekantgörande av en vara, har i Strömholms fotografi blivit en tema och re-
marelation där det som visas i den sekundära bilden som tema blivit främmandegjort av det
övergripande bildtecknet som rema. Troligen hade hela bildarrangemanget blivit mer rimligt
om vi fått se lastbilen i sin helhet i Paristrafiken eller parkerad utanför en möbelaffär. Den
snäva beskärningen och isoleringen bidrar till att mystifiera. Det är inte ramrummet som ger

Bild 66. Ur: Poste Restante
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kommentaren, utan snarare bristen på ramrum. Observera att reklambilden har förlorat sin
reklamfunktion och att en från reklamsynpunkt ej gynnad tolkning av bilden gör att vi upp-
fattar det relevanta i bilden på ett helt annat sätt än om
bilden fortfarande vore en fungerande reklambild. Foto-
grafiet blir en bild som handlar om reklambilden, och är
inte endast en avbildning av reklambilden. Det över-
gripande fotografiet förändrar den sekundära bildens
funktion, eftersom den sekundära bilden isolerats, och har
följaktligen metasemiotisk funktion. Genom att bilden
brutits ut ur sitt förväntade sammanhang blir citateffekten
mer uppenbar. Det är det potentiellt absurda i reklambilden
som accentueras.

När Strömholm i Foto 1952 publicerade en svit fotografier
under rubriken Resande tillskärare av murytor var murytor
populära i den fotografi som efter Brassaïs graffitifotografi
undersökte stadens murar.

52
I Poste Restante visas ett fotografi

(bild 67) av en putsyta som är beklottrad. I centrum av bil-
den finns den sekundära bilden, en frontal helbild av en
naken kvinna med ett speciellt betonat hårigt könsorgan.
Kvinnan är framställd i naiv stil, kanske av en tonårspojke.
Hon är såväl klottrad som ristad. Kvinnan i centrum är insatt i en mandorla. Den ger den för
Strömholm eftersträvade koncentrationen mot centrum och särskiljer också kvinnan i ett annan
fiktionsgrad. Kring kvinnan och utanför mandorlan finns ett avbildat hus med en väg som
leder till huset, men vägen och huset är på sedvanligt sätt hos naivister eller barn, i två olika
perspektiv. Dessutom finns ännu en naken kvinna, men nu utan mandorla, i mindre storlek och
förskjuten till bildens periferi. I bilden finns också ett människoansikte. De olika delarna av
hela den sekundära bilden är inte ordnade perspektivistiskt, utan osystematiskt ställda bredvid
varandra. De tillhör således sinsemellan inte samma rum. Det finns dock skäl att påpeka likheten
och skillnaden mellan kvinnan med hårigt könsorgan och huset med en väg som leder till
dörren. Till huset finns en väg, så också för mannen till kvinnans könsorgan. ”Vägen” till
kvinnan är emellertid blockerad eftersom hon befinner sig inom mandorlan. Bilden av muren
kan ses som en fiktionsgrad, bilderna i bilden som ännu en och särskildheten i mandorlan
som ytterligare en fiktionsgrad. Mandorlan tillsammans med de övriga fiktionsgraderna kan
sannolikt förstås som att föremålet för begäret, kvinnan med sitt behårade könsorgan, inte är
tillgänglig för bildjaget.

Tidigare (kap. 7.2) diskuterades en graffitibild av Brassaï med avseende på tema och rema-relationen.
Det visade sig möjligt att vända den och då få fram olika betydelser. Om vi i den här bilden, precis som

Bild 67. Ur: Poste Restante
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i de två tidigare diskuterade bilderna, låter den sekundära bilden vara tema för det övergripande
bildtecknet som rema, kommer den sekundära bildens bildverkan att minska och murens ytverkan
att öka. Om vi däremot låter muren bli tema och den sekundära bilden rema kommer muren snarare
att bli porös av den sekundära bildens djupverkan. Precis som i fallet med Brassaï kan även i detta
fotografi de två perspektiven i retoriken att ge olika betydelser.

Ett fotografi i Poste Restante har som sekundär bild en oljemålning, en halvbild av en imposant
man (bild 68). I den sekundära målningen är det svårare att se igenom uttrycket och in i
innehållet. Bilden i bilden får bildkaraktär tack vare hålet i duken som understryker målningens
egna egenskaper som målning på duk. De understryks vidare av att man kan se dukens
buktighet och hålen efter den nubb som tidigare hållit duken på plats i spännramen. Att vi så
påtagligt upplever den sekundära målningen i dess uttrycksplan beror sannolikt på att den
ses i relation till den omgivande delen av fotografiet som upplevs som ”värld”, som avbildat
ramrum. I det avbildade ramrummet står den sekundära målningen på golvet lutad mot en
vägg. Också det understryker de materiella egenskaperna. Till höger om målningen står mot
en annan vägg en fönsterlucka av trä som på den plastiska nivån skapar en riktning som går
upp i det högra övre hörnet, vilket sett ur Strömholms krav på att hålla blicken i centrum är
ofördelaktigt. Luckan och målningen har dock det gemensamt, förutom närhetsrelationen,

Bild 68. Ur: Poste Restante
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att båda redan före tagningen är isolerade från livsvärlden, föremålen är inte på sina förväntade
platser, som tavla på en vägg i ett borgerligt hem och fönsterluckan vid ett fönster. Sannolikt
har föremålen upptäckts av fotografen i en källare, i ett ödehus eller, för att tala med Nougé,
i ett hus som vänts upp och ned av brott eller kärlek.

Målningen är fotograferad i prototypisk synvinkel, frontalt och parallell med det övergripande
bildtecknets bildplan. Den befinner sig något till vänster om bildens centrum. Målningen är
således viktig, och visar i första hand sin föremålslighet. Piktoraliteten kommer i andra hand,
och betraktaren ”levandegör” inte målningen som en del av livsvärlden. Den får istället en
materiell påtaglighet vilket medför att den främmandegörs och särskiljs från sin ursprungliga
uppgift som var att avbilda den betydelsefulle mannen.

Den sekundära bilden, målningen, är utan ram och har ett hål i duken, som också kan ses som
ett hål i pannan på den man som bilden föreställer. För att se det som ett hål i pannan måste vi
överföra egenskaper som målningen har i egenskap av att vara målning till mannens panna i
målningens avbildade rum, vilket inte är helt lätt eftersom vi upplever att målningen är en
målning före det att vi upplever referenten. Att hålet också kan ses som ett hål i pannan på
mannen visar dock att målningen fortfarande är semiotiskt tillgänglig för referentiell användning.

Bild 69. Ur: Poste Restante
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Det är framförallt målningens placering och dess hål som lägger något till målningens betydelse
utöver det den avbildar och som gör att den metasemiotiska funktionen aktiveras. Bara
genom att ha avbildats har mannens status markerats och denne ser auktoritativ ut. Hans
porträtt har dock tagits ned från väggen, isolerats och skadats för att sedan fotograferas.
Också den frånvarande ramen som markerar målningens försämrade status och det faktum
att man kan se dukens omålade kanter med dess hål efter nubben understryker materialiteten.
Fotografiet säger om den tematiserade delen, målningen, att det piktorala innehållet i
målningen har blivit relativt oviktigt till förmån för dess materiella bildegenskaper och
uttrycksplanets substans. Bildavbildningens främsta effekt är att motverka uppbyggnaden av
porträttets referentiella rum, vilket också förstärks av dess dekontextualisering. Dekontextua-
liseringen säger också att den status som mannen i målningens avbildade rum hade inte
längre kan upprätthållas. Även han ska en gång dö.

I ett fotografi i Poste Restante avbildas ännu ett fotografi av en välklädd kvinna av högre klass
flankerad av sina två pojkar (bild 69). Modern är i mitten, högre än sina pojkar, klädd i bred-
brättad hatt och ger bl.a. därför ett dominant intryck. Pojkarna lutar sig mot kvinnan så att
den ene av pojkarna, som är klädd i mörk smoking, sammanfaller med kvinnan vad gäller
valör så att kvinnans mörka klänning glider över i pojkens smoking utan att gränsen mellan
kropparna uppmärksammans. Den andre pojken är klädd i en vit sjömanskostym och kan
därför urskiljas trots att även han lutar sig mot sin mor. Bakgrunden i det sekundära fo-
tografiet är en himmel, som kan tänkas vara en fond i fotoateljén. Hela det sekundära foto-
grafiet täcker det övergripande bildtecknet och relationen mellan fotografi och sekundärt
fotografi är arrangerad på så sätt att en ram fällts in över och till höger om gruppen sedd från
betraktarens synpunkt. Resten av ramen ligger utanför det övergripande bildtecknets avbildade
rum. Det sekundära fotografiet är nedtill beskuret av det primära.

Det sekundära fotografiet föreställer en relation mellan en mor och två söner varav den ena
sonen står modern närmare; så nära att deras kroppar förenas. Den i en familjebild förväntade
fadern saknas. Vad Strömholm visar i sitt fotografi är bl.a. att en av sönerna har förenats med
sin mor medan den andre är skild från henne och vidare att familjen inte är komplett. Om
det inte vore för ramen skulle de båda fotografierna sammanfalla och Strömholms bild
skulle bli endast en avbildning av det sekundära fotografiet. Ramens roll är att förstärka det
sekundära fotografiet i dess bildaktighet och därmed förstärka vikten av dess uttrycksplan.
Det sekundära fotografiet med sin ram framstår som endast en bild, och följaktligen fiktion;
relationerna inom familjen präglas av hierarkier och spänningar och den är på väg att splittras.

Centralt i ett fotografi i Poste Restante finns en stor skylt med en målning som föreställer en
liggande, naken, japansk kvinna som befinner sig i sexuell exaltation (bild 70). Skylten är
dessutom försedd med skriven japansk text. Kvinnans ena hand smeker kroppen och den



205

andra håller i ett tygstycke som döljer skötet. Benen är utspärrade och knäna uppvikta.
Skylten, som är mobil, är uppsatt på bockar utanför en lokal. På bockens ena ben finns en
sten fastknuten för att förhindra att skylten blåser bort. Till höger i fotografiet går en man
med ryggen mot betraktaren på kryckor in i lokalen. Man kan dra slutsatsen att man i lokalen
visar en stripteaseshow eller dylikt. Eftersom mannen bär kryckor så är han, åtminstone till-
fälligtvis, handikappad. Bilden av den liggande kvinnan är i centrum av fotografiet och följ-
aktligen dess tema. Resten av fotografiet är rema till den sekundära bilden av kvinnan och gör
den till ”mer bild”. Att också plakatet har ”kryckor” i form av bockarna, precis som den
handikappade mannen, gör att den sekundära bildens materialitet understryks än mer. Den
handikappade mannen, som befinner sig i den sekundära bildens avbildade ramrum, är på
väg in till lokalen efter att ha betraktat den liggande kvinnan. Det han kommer att få se där-
inne är en stripshow, en arrangerad avklädningssekvens. Mannen är separerad från kvinnan
som befinner sig i den sekundära bilden. Han får ta del av henne först som bild och sedan i en
avklädningssekvens som också den är en fiktion, eftersom den är separerad från livsvärldens
sekvenser. Att den sekundära bilden är i centrum av det övergripande bildtecknet innebär att

Bild 70. Ur: Poste Restante
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dess bildaktighet accentueras i motsats till den handikappades ”realitet” som istället stärks. Hon
är endast en bild, hans egen fantasi. Mannen är i samma belägenhet som mannen som betraktar
ormkvinnan eller pojkarna som ser nätstrumpan och leopardkvinnan. Han är utlämnad åt sin
egen fantasi för att fullborda sitt begär.

I Poste Restante finns en svit märkliga fotografier som avbildar andra bilder, tivolimålningar
(bild 71), och i ett fall en textil bild (bild 72), utan att den sekundära bilden tycks ha något
avbildat ramrum. Fotografiet och tivolimålningen sammanfaller alltså och det avbildade
ramrummet består enbart av det avstånd och de fotoner som kan tänkas mellan målningens
eller den textila bildens yta och filmens emulsion. Frågan i dessa fotografier gäller på vilket
sätt också de är separerade i en tema och remarelation, i en del som kommenterar den andra.

Utan kommentarer är bildavbildningar endast bilder av bilder, på det sätt som de tryckta
fotografierna i Poste Restante är bilder av de originalfotografier som Strömholm använt till
boken. De skulle då inte lägga något till betydelsen av originalfotografierna. På samma sätt
kan skriftspråkets uttryck fungera som talspråkets innehåll.

53
Om ramrummet eller kom-

mentardelen saknas uppstår inte det metasemiotiska fenomenet. Att tivolimålningarna är
fotograferade betyder redan det att de i och för sig är viktiga. I en centrifugal akt överförs de
vidare i ett annat medium, en konstfotobok, vilket medför att de omsemiotiseras genom ett

Bild 71. Ur: Poste Restante Bild 72. Ur: Poste Restante
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byte av konstruktionsart, funktion och cirkulationsart. Medan tivoliskärmarna är målningar
så är det övergripande bildtecknet ett fotografi och medan tivolibilderna är reklam- eller
underhållningsbilder är det primära fotografiet surrealistisk konst. I surrealismen sammanfaller
det konstnärliga med det dokumenterande. Genom att på det sättet omsemiotiseras kommer
bilderna att få ny betydelse och ny funktion.

Bildavbildningarna visar först och främst sin bildaktighet och detta tror jag är den primära
kommentaren. De sekundära bildernas uttrycksplan förstärks. De övergripande fotografierna
visar att en bild ”bara” är en bild, och inte verklighet. I de övergripande fotografierna kan
man särskilt uppmärksamma tivolibildernas materialitet, i semiotisk bemärkelse substansen;
glipan mellan de olika skivor som tillsammans utgör bildens underlag, de synliga spikhuvudena
till de spikar som fäster underlaget på träramar och högglansen som uppkommer när ljuset i
en viss vinkel träffar bildytans blankhet. I bilderna finns också skrapmärken som visar att
målningarna blivit illa medfarna vid transport. De blir plattare och fungerar på liknande sätt
som serierutorna i Roy Lichtensteins konst. Hans bilder konnoterar popkonst, men handlar
metasemiotiskt om serierutor. Den uppförstorade serierutan visar i rasterpunkterna sin sub-
stans och gör den särskilt viktig. Strömholms tivolibilder konnoterar fotografi, men är
metasemiotiska i relation till tivolibilderna.

Det är intressant att notera att den modernism som under 1900-talet tagit ställning till abstrakt
konst och upplevt piktoralitetens kris, men som trots det behållit piktoraliteten har löst
problematiken med metasemiotiska lösningar. Det gäller t.ex. popkonst och superrealism,
men också delar av surrealismen och till och med, som vi funnit här, surrealistisk fotografi.
Att så är fallet är inte förväntat mot bakgrund av fotografiets implicita referentiella pondus
och inte heller i relation till surrealismens syn på objektets sammanfallande med bilden av
detsamma.

54

Vid närmare betraktande visar det sig dock att i somliga av dessa fotografier, t.ex. av målningen
av ”krokodilkvinnan”, så finns i fotografiets nedre del delar av plåt som visar att den sekundära
målningen faktiskt ibland slutar innanför det övergripande fotografiet. Även i det fotografi
(bild 72) som avbildar en textil bild, en matta, föreställande den nästan nakna överkroppen
av en lättklädd kvinna av Josephine Bakers negritudetyp, i plymer, stora halsband och örhängen,
har i vänster övre hörn den sekundära bilden avslutats så att ett mycket litet avbildat ramrum
kommit in i det övergripande bildtecknets avbildade rum. I fotografiet av bilden av ”Josephine
Baker” är det dels fotografiets neutrala bildyta som ställs mot textilens luddighet, men också
i opposition till den hud som en Josephine Baker kunde tänkas ha. I så fall passerar betraktaren
rakt igenom fotografiets och textilens fiktioner ned i det avslutande referentiella rummet
vilket är ett stort steg, särskilt mot bakgrund av att också Josephine Baker som scenartist är
en fiktion, i den meningen att hon på scen spelade rollen av inföding. Genom alla dessa
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semiotiska lager blinkar Josephine förföriskt med ena ögat och ler gäckande till sin manlige
betraktare förvissad om att något verkligt möte inte kan ske. Hon är trygg inne i fiktionen
där den betraktande mannen inte kan ta del av hennes gåvor. Bildjagets begär kan inte
tillfredsställas eftersom alltför många steg måste tas för att nå fram. Såväl bildjag som Josephine
Baker är isolerade i var sin fiktionsgrad.

I ett fall är den sekundära bildens ram, i form av en enkel ram prydd av lysande lampor,
infälld i det övergripande bildtecknet. Denna tivolimålning föreställer en kvinna flankerad

av två gorillor (bild 73). Kvinnan är behårad över
kroppen och dessutom fläckig. Utanför den sekun-
dära bildens ram finns vertikalt lagda bambukäppar
som tillsammans bildar en fond, ett avbildat  ram-
rum, för den sekundära bilden. På det uppslag i Poste
Restante som till höger visar denna bild, finns till
vänster den bild som tidigare diskuterats och som
föreställer en fläckig dam sittande i ett inramat ”bås”
(bild 44). Av det indexikaliska sambandet i boken
och dessutom av likheten mellan den fläckiga kvin-
nan omgiven av gorillor och den fläckiga damen i
båset kan vi dra slutsatsen att damen i båset är refe-
rentiell i relation till ”leopardkvinnan” i den sekun-

dära bilden. En närhetsrelation, som också är referentiell, upprättas således mellan den se-
kundära målade bilden av kvinnan omgiven av gorillor och kvinnan i båset. Leopardkvinnan
i båset är leopardkvinnan i den sekundära bilden. Men också hon är fiktiv i det att hon ingår
i en tivoli- eller varietévärld.

Sammanfattningsvis kan sägas att flera av de här diskuterade fotografierna är metasemiotiska
bl.a. därför att det övergripande bildtecknet kommenterar det sekundära. I några fall, bilderna
av tivoliskärmarna, tycks så inte vara fallet, men mot bakgrund av surrealismens kategoriretorik
när det gäller relationen mellan dokumenterande och konstnärliga funktioner kan också
dessa senare fotografier räknas till de metasemiotiska. Strömholms tidigare diskuterade
isolerande fotografier, som ofta är semiotiserade genom en extra ramning inne i bilden, har
i dessa fall vuxit över i en uttalad metasemiotisk funktion, där andra bilder kommenteras.

10.6   Bilder som avbildar andra tecken

En bild är ett tecken. I tecknet finns, som visats, i Strömholms fotografi ofta ytterligare
tecken eller betydelser som hänvisar till ytterligare innehåll. Tidigare har hans bildavbildningar

Bild 73. Ur: Poste Restante
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diskuterats, men i hans verk förekommer även andra typer av tecken. Påtagligt ofta finns
föremål vars egen identitet är diffus och som förutom att vara något i sig själv också hänvisar
till andra identiteter, vilket bidrar till fotografiernas gåtfullhet.

Ett gravmonument är ett tecken, ett index för en grav, och hänvisar till den döde vars kvarlevor
befinner sig i eller under monumentet. På monumentet i fotografiet ( bild 74) finns två
armar som tar varann i hand. Handslaget har en gynnad
tolkning som solidaritet eller vänskap. Den är socialt
etablerad och finns t.ex. på Svenska Kommunalarbetar-
förbundets logotyp. Armarna och händerna är tredi-
mensionella och gjutna, vilket betyder att de har delvis
samma egenskaper som en människas armar och hän-
der, men att de skiljer sig t.ex. i det att inte vara av kött
och blod. De är således pseudoidentiteter för männi-
skoarmar. En del av identiteten är ”mänsklig” och en
annan är ”skulptur”, gjuten i metall. De är delar av
tänkta kroppar, index för resten av kropparna som vi i
fantasin fullbordar utifrån ett tänkt kroppsschema. I
detta fall suggereras det döda parets kroppar. Armarna
är placerade på monumentet på så sätt att monumentet
som helhet tycks ersätta resten av människokropparna.
Också rosten på monumentets yta som under åren av-
lagrats under armarna kan därför ses som diffusa krop-
par som framträder på dess yta. Men oklarheten gör att
man snarare ser rostavlagringarna som vålnader. Övre
delen av monumentet har också former som kan tolkas
som två huvuden som förenas i en kyss. Men dessa huvuden är i så fall abnormt deformerade.
Armarna tycks alltså förutsätta kroppar och de frammanas på och i monumentet. Sålunda
förmänskligas monumentet och en oxymoron uppkommer eftersom monumentet samtidigt
är ett tecken för död.

55

Bilden av monumentet är sammanställd med ett ovanligt fotografi av Strömholm; en bild
med stark djupverkan. Båda fotografierna är från kyrkogården i Montparnasse. Men detta
andra fotografi är en översiktsbild i fågelperspektiv som visar ett stort antal gravbyggnader.
En gång på kyrkogården bildar på det plastiska planet en spetsig triangel placerad i bildens
vertikala mitt, förutsatt att bilden betraktas som en yta. Triangeln korresponderar plastiskt
med de två delarna av monumentet som också bildar två (något stympade) trianglar. I
Sonessons andra retorikdimension, som gäller identitet och opposition, har alltså bilderna en
retorik i och med att den plastiska likheten är större än väntat, vilket innebär plastisk isomorfi.

Bild 74. Ur: Poste Restante
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Att en sådan korrespondens uppkommer motiverar fotografiets plats bredvid fotografiet av
monumentet, eftersom det på det plastiska planet upplevs som platt och plattheten är den
eftersträvade effekten för Strömholm. Det bör dock tilläggas att dessa fotografier också kan
relateras referentiellt till varandra eftersom såväl monumentet som översiktsbilden är delar
av kyrkogården i Montparnasse.

Ett fotografi i Poste Restante föreställer ett avhugget manshuvud på ett metallfat (bild 75). Vid
närmare betraktande är det emellertid inte ett avhugget manshuvud, utan en modell av ett

avhugget manshuvud, gjort i gips, vax el. dyl. Huvu-
det är liggande, men placerat på en sockel i metall
och är därför redan innan tagningen en skulptur eller
ett objekt. Fatet är troligen i sig själv ett fat, men hu-
vudet är en pseudoidentitet, något som har samma
egenskaper som det föremål som det står för, men
inte de allra viktigaste egenskaperna, i detta fall att
bestå av kött och blod. Men kännedom om ikonografi
gör dock att vi inte nöjer oss med detta, utan preciserar
skulpturens betydelse till att föreställa Johannes
Döparen efter döden.

56
På grund av att fotografiet har

isolerat det avbildade ur sitt sammanhang är andra
tänkbara religiösa föremål inte närvarande. Enligt

Strömholm själv är fotografiet taget i ett skyltfönster till en antikvitetsaffär, vilket betyder att
motivet redan före tagningen är isolerat från livsvärlden och även från ett religiöst samman-
hang. Den ikonografiska tolkningen träder därför i bakgrunden och spelet mellan föremålets
självidentitet och människoidentitet kommer i förgrunden. Huvudet på fatet blir mer groteskt,
eftersom den religiösa kontexten skurits bort. Också här bromsas den vidare tolkningen och
det materiella betonas.

För Christer Strömholm är relationen mellan de i en utställning eller bok ingående
fotografierna viktig. Det enskilda fotografiet ska visserligen kunna stå för sig själv. Han har
sagt att en fotograf  kanske bara tar 200-250 bra bilder under sin livstid.

57
 Sammanställningen

av fotografier i sviter i tidskrifter, utställningar och böcker kan dock förutsättas tillföra
betydelse till de enskilda bilderna. Man kan notera att i olika utställningar och böcker är det
ofta samma fotografier som återkommer, men i olika sammanställningar.

När två fotografier ställs samman kan en relation uppstå där likheter och skillnader ger
bilderna ytterligare betydelse. Finns en sådan relation mellan bilden av Johannes Döparen
och bilden av paret som förenas (bild 65) som är placerat på samma uppslag? Båda
fotografierna innehåller ytterligare ikoniska tecken. I fallet med Johannes Döparen en

Bild 75. Ur: Poste Restante
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pseudoidentitet och när det gäller paret ett fotografi. Båda bilderna använder vidare isolering
som grepp. När det gäller fotografiet av Johannes Döparen är kroppen särskild från huvudet
och när det gäller bilden av paret är paret, som i äktenskapet förutsätts vara förenade, på väg
att skiljas av sprickan i väggen. Den ovala formen med horisontell riktning upprepas två
gånger i fallet med bilden av Johannes Döparen, dels i fatet sett som plastisk form och dels
i Döparens ovala huvudform. I fotografiet av paret återkommer den ovala formen i det
sekundära fotografiets ovala ram. De ovala korrespondenserna sammanbinder de båda bilderna
genom att likheten är större än väntat i den retoriska identitets- och oppositionsdimensionen.
Eftersom likheten gäller oval form är det en retorik på det plastiska planet. De båda bilderna
tjänar varandra och förstärker varandra i ett spel av betydelser mellan jämbördiga parter.

58

Förutom indelningen av fotografierna i Poste Restante i avsnitt med bilder från olika länder
finns också en indelning i par, förenade på grund av närhet, men också ofta av plastisk
isomorfi. I andra par finns såväl plastisk isomorfi som referentiella samband, som t.ex. i
fotografierna från kyrkogården och t.ex. de två bilderna av brödbilen (bild 40) och det in-
diska likbålet, (bild 39).

Ett fotografi (bild 76) visar ett del av en skulptur som i sin tur föreställer nederdelen av två
nakna kroppar i intim kontakt med varandra. Osäkerheten om vad som är det viktiga, fotografi
eller skulptur blir central i upplevelsen av bilden. Ska jag som
betraktare beakta först och främst fotografiet, och därmed
tvingas att först och främst uppmärksamma fotografiet och
skulpturens självegenskaper från den plats den är avbildad?
Eller ska bilden ses som instrumentell och följaktligen ”ge-
nomskinlig” för att på så sätt istället möjliggöra att se skulp-
turen som ett självständigt verk inkluderande sitt innehåll som
en helhet, liksom ett fotografi i ett konsthistoriskt verk avbildar
en skulptur? I det första fallet blir det en bild som handlar
om och kommenterar skulpturen och i det andra fallet är det
frågan om en bild av skulpturen. En bild av skulpturen är en
instrumentell bild och är således dokumenterande, på samma
sätt som en tryckt bild i en fotobok är en avbildning av det
ursprungliga fotografiet. En bild som handlar om skulpturen
förutsätter att något ytterligare sägs om skulpturen som inte
uttrycks av skulpturen själv. En del av förklaringen till oklar-
heten kan ligga i att ett tredimensionellt objekt som avbildas
i de flesta fall måste innehålla något av sin omgivning även
om det är frågan om en enkel avbildning, medan t.ex. en tryckt bild som är en bild av ett
originalfotografi, t.ex. i  en dagstidning, inte visar något av sitt ursprungliga ramrum.

Bild 76. Ur: Poste Restante
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Eftersom fotografiet är ett konstnärligt fotografi av en erkänd fotograf  och på grund av att
endast delar av skulpturen fotograferats kan man sannolikt förutsätta att det är ett fotografi
med en kommentar. Sedd som ett huvudmotiv i bilden poängterar skulpturen sin skulptur-
aktighet snarare än sina människoegenskaper. Dels genom att metallbeslag är synliga i skarvarna
mellan de olika delar som skulpturen består av. Skulpturegenskaperna markeras av den
metasemiotiska funktionen som uppstår då man ser det andra tecknet inuti bildtecknet.
Bilden som rema skapar ett avbildat ”ramrum” som omger skulpturen, sedd som ytterligare
ett tecken och tema. Skulpturen kan inte bara betraktas som ett tecken för paret. Istället är
det fotografiet som tecken som visar ännu ett tecken och det sekundära tecknet poängterar
sin teckenaktighet, eller snarare skulpturens självegenskaper. Utöver det visar fotografiet
endast en del och en synvinkel av skulpturen. De valda delarna är nederdelarna och bakdelarna
av de människor som skulpturen gestaltar. Ansikten, armar, händer och bröstparti är bortvalda.
Sannolikt finns en annan synvinkel som döljer beslagen och som framhäver ädlare gester
och vackrare partier av skulpturen.

Carl-Johan Malmbergs artikel i boken Christer Strömholm (1986), I Indien är ingenting möjligt, tol-
kas ett antal fotografier av Strömholm. Malmberg diskuterar det ”parisiska statyfragmentet”.
Han ställer frågor till bilden: Är det en kärleksakt eller en våldsakt bilden föreställer? Han
påtalar bildens intima kroppslighet och dess lust och krampaktighet. Malmberg menar vidare
att fotografiet, tack vare att den är så intim i sin kroppslighet och så smeksam mot ögat,
saknar metaforik, all symbolisk och anekdotisk ordning, vilket antyder att autenticiteten för
honom är central. Den ligger i ”själva materiens tilltal, gråtonernas finfördelning och ändlösa
skiftningar”.

59
Med citatet avses förmodligen att autenticiteten ligger i skulpturens själv-

egenskaper eller i fotografiets plastiska plan. I båda dessa uttrycksplan finns en kroppslighet,
men den kroppsligheten är en annan än den kroppslighet som finns i skulpturens innehålls-
plan (människorna i kärleks- eller våldsakten) eller fotografiets innehållsplan (som förmedlar
skulpturens uttrycksplan). Men i så fall är det en kroppslighet som filtreras genom ett flertal
semiotiska processer. Kanske ska man se fotografiet, precis som bilden av ”Josephine Baker”,
som en relation mellan det bildjag som begär och föremålet för begäret, och avståndet
däremellan i form av förmedlingen mellan olika semiotiska skikt.

För barnet som leker mamma-pappa-barn är en docka en pseudoidentitet för en baby. Men
dockan i detta fotografi (bild 77) har ett trasigt huvud och kroppen som inte är synlig är
invirad i ett tygstycke, den är alltså dold. Från dockan sticker dock en hand ut mot betraktaren,
som för att tigga pengar. Dockan är placerad i en låda med frontsidan borttagen. Den är tack
vare lådan isolerad från omgivningen, som i en ”scen”, vilken skapar en gräns inne i bilden,
förutom fotografiets yttre gräns mot ramrummet. Dockans rum är alltså begränsat till lådan,
medan bilden fortsätter utanför lådan och där visar ett skrynkligt tygstycke som lådans
bakgrund utanför ”scenen”.
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Lådans inre är höljt i dunkel och dockans ögon är lagda i mörker. Ögonen är följaktligen
placerade i det referentiella rummet. Huvudet är dock belyst och hårlöst. Det är deformerat
och bredare än det är högt, och dessutom sprucket. Mycket talar
för att också ögonen är krossade. Det krossade huvudet tillsammans
med skuggorna, bl.a. i ögonen, hårlösheten och den lilla lådan,
som ger intrycket av att dockan stympats för att rymmas däri, ger
ett groteskt intryck, likt ett missbildat foster eller ett dött barn.
Dockans plats i den trånga lådan understryker den passivitet som
också finns på det plastiska planet i den inneslutande och inneslutna
kompositionen. Lådan bildar ett sekundärt rum som är innefattat
i fotografiets vidare och primära rum. Den är fotograferad frontalt,
vilket ger en dokumenterande konnotation. Dockan kan ses som
ett objet trouvé och följaktligen som ett sekundärt konstverk inne
i bilden. En retorik uppstår mellan fotografi och det sekundära
konstverket, men dokumentariteten innebär samtidigt att fo-
tografiets remafunktion, kommentardelen, tonas ned. Sakligheten i
det dokumenterande sättet att fotografera ”rakt på” medför att bilden
nästan blir en ”bild av” istället för en ”bild om”. Tendensen till
dokumentaritet finns som nämnts också i fotografierna av tivolifonderna och i ”Josephine
Baker-bilden”. Den dokumenterande konnotationen kan tyckas i hög grad utplåna fotografens
konstnärliga aktivitet vid tagningen. Den sträcker sig inte längre än till att ha funnit objektet
och avbildat det.

60
 Men som tidigare visats är greppet en del av surrealistisk estetik.

Genom att inte längre befinna sig i en liten flickas famn framhäver dockan sin ”dockaktighet”,
sina materiella egenskaper. Den har dekontextualiserats: först och främst slängts bort. En
docka slängs bort därför att den inte längre fyller sin funktion, kanske därför att den har gått
sönder. Trasigheten ligger i dockans dockegenskaper. Men dockans egen materialitets betydelse
har på ett brutalt sätt särskilt uppmärksammats. Dockan med krossat huvud kan stå för ett
barn med krossat huvud. Den förmänskligas, men för sent, för i samma stund måste babyn
dö. Som docka var den bara trasig. Någon har kanske förbarmat sig över den och placerat
den i en låda, liksom för att ge den en kista. Dockan har genomgått en serie rollförändringar;
från att ha varit en pseudoidentitet och en docka för ett lekande barn har den blivit, eftersom
den kastats bort, ett ting. Därefter har den åter uppgraderats till att bli ett tecken för ett barn,
men nu som ett dött barn. Förmänskligandet är i själva verket ett förtingligande.

Ett gåtfullt fotografi i Poste Restante föreställer en glasad låda som innehåller en människas
gapande ansikte (bild 78). Glaset i lådan är smutsigt och sprucket. Det lägger sig som en
hinna framför ansiktet. I ett hörn saknas en bit av glaset. Ansiktet tycks vara av plast, gummi
eller vax. Det är bara ansiktet som kan ses, huvudet i sin helhet, öron och hals syns inte.

Bild 77. Ur: Poste Restante
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Det framträder alltså som relief i lådan. Man får intrycket att det tränger fram ur ett annat material
och att detta material hindrar framträngandet och att det är därför som munnen plågat skriker.
Ovan ansiktet i lådan finns en ramad text på japanska och ansiktet är asiatiskt. Lådan är placerad
på korrugerad plåt och vilar mot en trävägg. Storleken är svår att bedöma. Eftersom fotografiet
är taget frontalt så är lådan rektangulär och visar objektet i en prototypisk ortogonal vy. Att
ansiktet är i en låda med glas betyder att det redan är skiljt från livsvärlden och avsett att demonstrera
sitt innehåll.

Fotografiet avbildar ett objekt som ingår i ett sammanhang som är obekant för en betraktare
från väst. Texten i lådan tolkar kanske objektet för en japansk betraktare, medan en västerländsk
betraktare inte kan inhämta den informationen. Om det inte vore så att lådan är lutad mot en
trävägg skulle man kunna tro att det är en verklig människa som visar ansiktet i ett hål i en
vägg och att resten av människan därför fanns bakom hålet i väggen. Enligt Strömholm är
bilden tagen i ett ambulerande sexualmuseum utanför Tokyo. Objektet föreställer en kvinna
som drabbats av strupsyfilis.

61
 Lådan har tillhört eller tillhör därför sannolikt ett medicinskt

vaxkabinett. Precis som huvudet av Johannes Döparen är alltså ansiktet en pseudoidentitet.
Men i fotografiet, där informationen om pseudoidentiteten inte kan tolkas, kommer upp-
märksamheten att riktas mot objektet som sådant och det pseudoidentiska kommer inte att
kunna verka. Bildens kommentar till objektet omsemiotiserar det sekundära tecknet som
ursprungligen var instrumentell medicinsk information.

62

I fotografiet bredvid bilden av lådan i Poste Restante bär en sannolikt japansk man en dödskalle-
mask (bild 79). Ansiktet skyms av masken och måste indexikaliskt föreställas bakom masken.

Bild 79. Ur: Poste RestanteBild 78. Ur: Poste Restante
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Men dödskallen ersätter ansiktet och eftersom den är en del av en människa som död, så
visar fotografiet, i stället för ansiktet som visar människans identitet, samma människa utan
identitet, som anonym och död. Men masken tycks vara av metall och ljuset reflekteras så att
glansdagrar växlar med skuggpartier. Denna plastiska effekt i masken gör att själva masken
träder fram, eftersom människan i övrigt, hals, överkropp och hår är lagd i skugga. Det är
alltså maskens självegenskaper, metallegenskaperna, som skiljer sig från kraniets ytbe-
skaffenhet, som lyfts fram i fotografiet. Det är alltså inte enbart döden som åsyftas, utan
också rollspelet som sådant. De två bilderna tillsammans förstärker dödsmotivet. Mannen
och kvinnan förenas som döda.

Två bilder föreställer en japansk strippa (bild 80 och 81). Bilderna, som är placerade på sam-
ma uppslag, tycks näst intill identiska utom på en punkt. Man frestas först att använda
filmtermen ”jumpcut” om sammanställningen av de två bilderna eftersom den är så omo-
tiverad. De är alltför lika.

63
Men det är innan man upptäckt retoriken. I den vänstra bilden bär

den unga kvinnan ett halsband med ett hängsmycke i form av ett stiliserat hjärta, en symbol
för kärlek. I den andra bilden är halsbandet förflyttat så att den länk som smycket sitter på
inte bara vilar om halsen, utan också på strippans vänstra bröstvårta. Det medför att smycket
inte längre är placerat mellan brösten, utan istället på den plats på kroppen innanför vilken
hennes eget hjärta finns. Smycket blir inte längre endast en prydnad och en symbol för
kärlek i allmänhet, utan blir, genom att dess plats ändras, till ett tecken för hennes eget hjärta.
Med det greppet ”döljs” hennes eget hjärta och blir till en ”bild” av ett hjärta. I förlängningen
blir ”kärleken” i hennes verksamhet som strippa till något ”artificiellt”.

Bild 81. Ur: Poste RestanteBild 80. Ur: Poste Restante
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På ett träd finns en skylt med texten NO PARKING/NO DUMPING/PRIVATE
PROPERTY. Rostangrepp har gjort den fläckig och svår att läsa. På marken finns en omkullvält
gravsten med texten AT REST uthugget i relief. Men stenen har gått sönder på mitten så att
de respektive stenarna har var sitt ord, AT samt REST. Marken är ojämn och stenig och

Bild 82. Ur: Poste Restante
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träden är illa skötta och förbuskade. Det diskuterade fotografiet (bild 82) avbildar följ-
aktligen konventionella tecken ur skriftspråket. Genom att skylten är rostig och stenen är
trasig så riktas uppmärksamheten inte bara mot språkets innehåll, utan också mot dess
uttrycksplan. Skyltens rost som frätt bort delar av bokstäverna och stenen vars sats AT REST
separerats till två ord, gör att språkets innehåll, precis som de sekundära bildernas och

Bild 83. Ur: Poste Restante
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pseudoidentiteternas innehåll, tillbakabildas. Fram träder istället substansen och materialiteten
i de sekundära tecknen. En retorik uppstår vidare mellan kyrkogårdens förväntade ro, som
också uttrycks i satsen AT REST, men som inte infrias, varken av platsens oordning eller av
gravstenen själv.

På samma uppslag i Poste Restante finns en bild (bild 83) av en gravsten med ett stort vitt X målat
över den. Stenen har ännu inget namn men ett sådant kommer snart att graveras in. X, som i
matematiken står för den hittills okända storhet som man söker, gör att bildjaget på stenen kan
projicera ett namn, kanske sitt eget. I stenen med Xet kan bildjaget i tanken alltså möta sin egen
gravsten, och i förlängningen sin egen död.

På ett fotografi (bild 84) finns en vit målad cirkelform omgiven av svärta. I bilden
ser vi att färgen runnit och därför befinner sig formen lodrätt. Svårigheten att
förstå bilden referentiellt gör att vi främst uppmärksammar dess plastiska
egenskaper, formen och rinnandet. Kontaktkartan visar emellertid att detta är ett
utsnitt ur ordet VICTOIRE klottrat på en vägg eller mur. Isoleringen av
bokstäverna omöjliggör läsningen av ordet, men det omöjliggör också
uppfattandet av bokstaven O. Ordet och bokstäverna har flyttat ut i det referentiella
rummet och kan bara tolkas om detta rum är känt. Bildens oklarhet vad gäller
innehåll gör att betraktaren söker en ny mening och en sådan kan tänkas eftersom
det på grund av att färgen runnit i cirkelns överdel bildats en form som skulle
kunna ses som en klitoris till cirkeln som ett kvinnligt könsorgan.

Sammanfattningsvis kan sägas att Strömholm använder den sekundära bilden eller det sekun-
dära tecknet till att poängtera dess teckenaktighet genom att betona bildmässigheten eller ”scenen”,
den plats där tecknet visas. Därigenom skapas mystik genom att det avbildade föremålets identitet
undergrävs. Tecknet är ju både ett tecken för ett annat ting och själv ett ting. På det sättet
förtingligas den sekundära bilden eller det sekundära tecknet, medan det primära tecknet istället
blir mer ”verkligt”. Det sekundära tecknet är ofta isolerat, ålderdomligt, förbrukat och illa medfaret
och kan visa det genom att uttrycksplanet och dess substans poängteras. Det innebär i sin tur att
det sekundära tecknets innehåll blir gåtfullt och till en hemlighet i enlighet med det surrealistiska
latensbegreppet.

Det finns ett avstånd mellan det tematiserade objektet och livsvärlden genom att objektet
redan är ett tecken eller genom att objektet redan är utlyft ur livsvärlden. Den förväntade
referentialiteten som är tecknets förlängda innehåll uppstår inte. Å andra sidan närmar sig
samtidigt det sekundära tecknet livsvärlden så att säga från andra hållet genom att bli mer
materiellt. Det blir istället en del av det övergripande bildtecknets referens vilket i grunden

Bild 84. Ur: Poste Restante
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är oväntat, eftersom det sekundära tecknet trots allt är ett tecken. Det sekundära tecknets
materialitet blir tema och dess innehåll och referens blir något oåtkomligt och dolt.

Avståndet mellan bildjaget och det sekundära tecknets innehåll innebär att omedelbarheten
i den direkta kontakten med livsvärlden bromsas. Det semiotiska grundvillkoret, förmedlingen,
uppmärksammas. Vidare uppmärksammas även här bildjagets jag-för-mig-själv-situation
genom avståndet till det sekundära tecknets innehåll och referent och det gåtfulla i tecknets
mekanism. Bildjaget kan inte vara en brukare av tecknet, utan upplever snarare själva semio-
tiseringen. Dess mekanism studeras så att säga i slow-motion. Bildjaget studerar tecknet som
ting, vilket bidrar till dess isolering i jag-för-mig-själv-situationen.

10.7   Vännerna från Place Blanche

Om isolering medför att bildens relation till livsvärlden minskar så ökar den i Strömholms
fotografi ofta istället i relation till bildjaget. Bildens funktion blir interpersonell istället för
att vara referentiell. Den blir då indexikalisk företrädesvis i relation till bildjaget i det referen-
tiella rummet. För bildjaget kommer bilden att gestalta ”la condition humaine” vilket, när
det gäller de metasemiotiska fotografierna, medför att det sekundära tecknets innehåll och
referent blir något dolt eftersom det sekundära tecknets uttrycksplan särskilt åberopas. Den
följande frågan är vad som händer när en sådan analys prövas på också Strömholms fotogra-
fier av de transsexuella vid Place Blanche.

Oftast förankras inte Strömholms fotografi genom titlar eller bildtexter som upplyser om
när och var fotografierna är tagna. I boken Vännerna från Place Blanche har Strömholm dock
förändrat sitt förhållningssätt till bildtext. Boken, som är utgiven av Tirpod förlag (ETC
förlag), innehåller en omfattande förankring av fotografierna i tid och rum genom paratexter,
texter som placeras i anslutning till fotografierna. Den har ett sammanhållet geografiskt och
tematiskt perspektiv. Boken skildrar fotografiskt och i skrift de transsexuella och den miljö
de lever i kring Place Blanche i Paris. Sammantaget får man intrycket att de ses som en för-
ening av man och kvinna, men på det manliga elementets bekostnad.

Textdelen består bl.a. av ett samtal mellan Strömholm och Jacky, en av de transsexuella. Vi får
där en skildring av hur Jacky lever. Hon berättar om sin och andra transsexuellas situation i
Frankrike. Jacky är en transsexuell med självförtroende och som hittat ”hem”. Säker i sin
identitet tvivlar hon inte på transsexualiteten som ett tredje kön. Dessutom finns i boken en
historik över kvarteren kring Place Pigalle och Place Blanche som också är illustrerad av gamla
fotografier. Uppe på Montmartre bodde konstnärerna och författarna och på boulevarden
nedanför fanns de stora kabareterna. Boulevarden var en naturlig träffpunkt. Fortfarande
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finns där ställen för sexuellt avvikande och gatuprostitution för båda könen. Under rubriken
Boulevarden berättar Strömholm i ett samtal med Johan Ehrenberg om livet på gatan, om
marknaden, prostitutionen, hotellen och nattlivet. Han levde tillsammans med de transsexuella
”Varje natt tog jag min pipa, min gamla Leica, några rullar tri-ex och min hackande franska och
gick ner till Brasserie de la Place Blanche.”

64
Texten påtalar också den otrygghet och ensamhet

dessa människor kände och mynnar ut i ett krav på att individen ska ha rätt till sitt eget liv och
sin egen sexuella tillhörighet.

På det hela taget saknas i boken synpunkter på själva fotografierna. Det är det referentiella
som framhålls i texten. Fotografierna handlar om någonting och berättar om en plats och
om de människor som lever där. Biografiska uppgifter om Strömholm finns visserligen med,
men enbart kopplat till den tid och den plats som skildras i bilderna. Ett fotografi som visar
exteriören av Brasserie La Place Blanche har bildtexten ”Det var här, utanför Brasserie La
Place Blanche, som många av bilderna är tagna”.

65
Bildtexten gör fotografiet metasemio-

tiskt, men det metasemiotiska tjänar till att förankra de andra bilderna referentiellt. Därmed
inskrivs fotografierna i ett dokumenterande socialrealistiskt sammanhang och blir en del av
den fotografi som präglas av ”human interest”. De transsexuella blir en social grupp som är
marginaliserad och utsatt, men som håller modet  uppe.

66

Vi har observerat att Strömholm ofta använder dockor, skyltdockor och skulpturer i sin fotografi.
Semiotiskt sett är sådana tecken pseudoidentiteter. Sonesson har diskuterat skyltdockan som
pseudoidentitet och som ett specialfall av den sekundära ikoniciteten. Dockan delar egenskaper
med det den föreställer, men saknar de väsentligaste, t.ex. liv. Ibland kan också människor bli
pseudoidentiteter, t.ex. i teateruppsättningar och filmer. Skådespelaren delar egenskaper med
sin roll, t.ex. den att vara människa. Men en viktig skillnad föreligger, den personliga identite-
ten. På samma sätt skulle man kunna hävda att den transsexuella är ett sekundärt ikoniskt
tecken och en pseudoidentitet. Den transsexuella är ett tecken för en kvinna. Hon delar egens-
kaper med kvinnan, bl.a. den att vara människa.

67
Hon har kvinnliga gester, bär kvinnliga kläder

och har ibland även kvinnliga kroppsdelar, som t.ex. bröst. Men den transsexuella saknar en
avgörande egenskap, det kvinnliga könet. En man har blivit en pseudoidentitet för en kvinna.
De manliga egenskaperna och kroppsdelarna är dolda, men de är inte helt oviktiga. Fanns inte
de så skulle den transsexuella inte vara varken transsexuell eller pseudoidentitet. I en skyltdocka,
sedd som pseudoidentitet, utplånas, som Sonesson konstaterat, skyltdockans självegenskaper.
Den transsexuella själv skulle antagligen i en gynnad tolkning av sig själv se sig som en pseudo-
identitet, där de manliga egenskaperna utplånas. Mannen är i pseudoidentiteten endast ett
instrument, en bärare, för en kvinnlighet som helt dominerar. Kroppen ses som mindre viktig
än den föreställning de transsexuella har av sig själva, deras genus. De vill helst vara kvinnor
fullt ut. Många drömmer om en operation som ska fullborda dem som kvinnor. Men om de
ännu inte genomgått operationen så måste de tills vidare nöja sig med pseudoidentiteten.
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Man kanske skulle kunna se de transsexuella, replikanterna i filmen Blade Runner och tavel-
förfalskningar som en speciell typ av tecken som fungerar som avsett endast när betrak-
taren inte är medveten om tecknet. Ett sådant tecken kan bara vara en sekundär ikonicitet
och detta gäller även för tavelförfalskningen, eftersom en bra förfalskning inte bara omfattar
motivval eller konstnärens egen idiolekt, utan också duk, spännram och färgens kvalitet, och
till och med tavlans ”personliga identitet”. Det betyder att förfalskningen gäller identitet;
inte likhet, som är det viktiga i den primära ikoniciteten, t.ex. i bildens konstruktionsart.

Medan det manliga för de transsexuella ligger i uttrycksplanets substans och följaktligen i
bakgrunden kommer det i Strömholms fotografier av de transsexuella emellertid att bli
mycket viktigt eftersom spänningen mellan manligt och kvinnligt blir avgörande för bild-
retorikens effekt. Om vi ser dessa fotografier i relation till Sonessons retorikdimensioner så
finner vi ett effektivt brott mot förväntad integration i den första dimensionen eftersom
manligt och kvinnligt är förenat i samma kropp. Det betyder att närhet kan leda till likhet; till
att de båda delarna i retoriken förenas. Men även den andra dimensionen är retorisk, vilket är
mycket viktigt för bildernas effekt. Manligt och kvinnligt är oppositioner i alla mänskliga
kulturer, vilket tyder på att de transsexuella också kan uppfattas som oxymoroner. Det betyder,
i motsats till i den första dimensionens retorik, att skillnaderna kan bli viktigare än likheterna,
att föreningen blir mer tvångsmässig och att det manliga respektive det kvinnliga tenderar
att repellera. När det gäller den tredje dimensionen så är det kvinnliga omedelbart synligt,
medan det manliga ofta, men inte alltid, endast är antytt och därför i en annan suggererad
fiktionsgrad. Men bara för att det kvinnliga är omedelbart synligt så är det ju inte av den an-
ledningen ett tecken för det manliga. Det finns en manlig kropp som utöver det är uttryck
för betydelsen ”kvinna”. Det kvinnliga finns på en sekundär fiktionsnivå.

Själva transsexualiteten, sedd som en förening av manligt och kvinnligt,
blir dock viktig. Om vi inte uppmärksammar de manliga egenskaperna
kommer retoriken inte att uppstå, eftersom fotografierna då endast kom-
mer att föreställa kvinnor. Retoriken kräver det manliga på ett annat sätt
än pseudoidentiteten kräver det. Medan man i pseudoidentiteten i det
manliga ser ett instrumentellt uttrycksplan för det kvinnliga som innehåll,
eller till och med en uttryckssubstans, kommer man i retoriken att se det
manliga som ett rema för det kvinnliga som tema. Det manliga ställs
samman med det kvinnliga, vilket på grund av oxymoronens repellerande
effekt ger en än kraftfullare retorik. I vissa av Strömholms fotografier ser de
transsexuella ut som prototypiska kvinnor, som t.ex. i några porträtt av
Nana (varav ett är bild 85) i boken Vännerna från Place Blanche, där en
oinitierad nästan inte kan uppfatta transsexualiteten. Det är endast hennes
adamsäpple som indexikaliskt överför de manliga egenskaperna till henne. Bild 85. Ur: Vännerna från Place Blanche
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I radioprogrammet Tagningsögonblicket diskuterar Strömholm och kopisten Moona Björklund
under arbetet inför utställningen 9 sekunder av mitt liv på Moderna Museet 1986 några bilder av
Nana. Björklund har kopierat ett fotografi av Nana där hennes adamsäpple är lagt i skugga och
därför inte poängteras. Vid kopieringen hade hon inte uppmärksammat att Nana hade ett
adamsäpple. Efter att ha hävdat att Nana har en kvinnas identitet och har en kvinnlighet som är
helt övertygande, så diskuterar Strömholm fotografierna av Nana. I motsats till Björklund väljer
Strömholm det fotografi där adamsäpplet tydligt framträder, därför att adamsäpplet enligt
Strömholm är ”mer provokativt på en sån här bild.”

68

Det finns åtminstone fyra fotografier i boken Vännerna från Place Blanche där den manliga
könstillhörigheten öppet redovisas in præsentia. Detta, tillsammans med de drag som flera
av de transsexuella har, som inte stämmer med den kvinnliga identiteten, samt den förankring,
i Barthes mening, som finns i den text som beledsagar fotografierna, gör att betraktaren inte
tvivlar på att de föreställer transsexuella. De direkt synliga egenskaperna hos de transsexuella
är oftast kvinnoegenskaperna, och de är också innehållet i pseudoidentiteten. De mer eller
mindre osynliga egenskaperna är de manliga, som samtidigt är uttrycksplanet i pseudoidenti-
teten. Men det som i pseudoidentiteten utplånas (det manliga) kommer i fotografierna från
Place Blanche snarare att framhävas. De transsexuella är där inte längre pseudoidentiteter.
Bild 86. Ur: Vännerna från Place Blanche Bild 87. Ur: Vännerna från Place Blanche



223

Sannolikt tvärtemot de transsexuellas egen vilja kommer de manliga egenskaperna som rema att
göra kvinnorna som tema till mer manliga. Trots Strömholms uppenbara sympati för Nanas
strävan att finna sin egen identitet väljer han att lyfta fram adamsäpplet i den valda kopian. Enligt
Strömholm är adamsäpplet ”transvestitens förbannelse”, eftersom det är den enda manliga
kroppsdel som inte kan förändras till kvinnlig.

69
Här kolliderar en sexualpolitisk libera-

liseringssträvan med surrealismens krav på opposition mellan bildretorikens båda led. Man kan
därför inte säga att Strömholm i sina fotografier entydigt tar ställning för de transsexuella
eftersom bildretoriken utöver kvinnlighet också kräver manlighet. Oxymoronen kräver dessutom
att motsatta egenskaper kolliderar.

I en svit fotografier klär Tonia upp sig och förvandlas från man till kvinna (t.ex. bild 86). De
fyra små bilderna (rema) hänvisar till den stora bilden (tema) som avslutar serien (bild 87)
och där Tonia är kvinna. Betraktaren får alltså här se vad som döljer sig bakom det kvinnliga,
nämligen det manliga. Det som sägs om henne är att hon är man. Det sista fotografiet i
serien placeras alltså i ett annat sammanhang än när det, utan de fyra fotografierna som  visar
förvandlingen, visas i Poste Restante. Barbara, Cynthia, Marie France och Gerdy visar sina
avgörande kroppsliga  manligheter i Vännerna från Place Blanche. I serien på Marie France om
fyra fotografier på två uppslag visar hon på den sista bilden sin penis. I det första fotografiet
av Cynthia är hon naken, men trots det kvinna med kvinnobröst (bild 88). Ingenting säger

oss annat än att vi ser en kvinna. Men eftersom hon i det sista fotografiet i serien (bild 89) visar
sin penis kan vi föra över den referentiella kunskapen från den sista bilden till denna bild och
förstå att hon klämmer ihop låren och har sin penis däremellan. Manligheten döljs, men kan
föreställas in absentia. I den andra bilden är brottet mot den förväntade integrationen mycket
kraftigt. Överkroppen är kvinnlig med kvinnliga bröst, kvinnlig frisyr och kvinnligt ansikte,
medan underkroppen med penis är manlig.

Bild 89. Ur: Vännerna från Place BlancheBild 88. Ur: Vännerna från Place Blanche
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Serien på Gerdy (bilderna 90–93) inleds med Gerdy i sängen klädd i behå, med vad som tycks vara
ett kvinnligt kön, med sminkade ögon och kvinnlig frisyr. Det kvinnliga dominerar helt. I det
andra fotografiet har behån halkat ned och exponerar avsaknaden av kvinnliga bröst. Tvivel på
femininiteten gör sig gällande. Den tredje bilden visar det manliga könsorganet och den manliga
bröstkorgen, samtidigt som huvudet döljs av armarna i en gest som skulle kunna tolkas som
förtvivlan. Det manliga är här helt dominerande. I det sista fotografiet ses en tom obäddad säng,
samt behå och trosor. Gerdy själv är helt frånvarande. Slutligen är det bara de feminina särdragen
kvar utan någon att applicera dem på. Ju mer det manliga framträder desto mer frånvarande blir
Gerdy själv, till sist återstår bara underkläderna. Serien gestaltar den transsexuellas problem med
sin identitet.

I både Poste Restante och Vännerna från Place Blanche
finns en halvbild (bild 94) av en transsexuell med
naken  manlig överkropp som vänder sitt ansikte mot
en spegel. Hon har vänster axel vänd mot betraktaren
och speglar sig. Men håret skymmer ansiktets spegel-
bild vilket medför att den transsexuellas personliga
identitet, som visas i ansiktet, blir oåtkomlig för be-
traktaren. Man får dock som en indexikalitet intrycket
av att hon kysser sin spegelbild. Överkroppen och
huvudet och dess spegelbilder förenas så att en viss
oklarhet råder om vad som är vad. Skärpan ligger dock
på spegelbilden. Den transsexuella saknar i fotografiet
identitet, eftersom ansiktet inte visas, men samtidigt

kysser hon bilden av sig själv. Att se sig i spegeln är att se sig själv utifrån, att se sig själv på en plats
där jag inte är. Hon älskar alltså spegelbilden, dvs. den flyktiga illusionen av sig själv betraktad
utifrån, även om det är osäkert vem hon själv är. Spegelbilden och den speglade i ovan nämnda
fotografi gestaltar den transsexuellas kluvna identitet som ett hinder för att nå sig själv som
hel.

70
Scenen visar att en opposition, en klyvnad och en diskontinuitet råder mellan spegelbilden

och den transsexuella.

Problemet med att se fotografierna som en socialrealistisk dokumentation är att retoriken
upphör när de transsexuella betraktas som ett tredje kön. Men referentialiteten kan tonas
ned om man sätter fotografierna i relation till Strömholms övriga fotografi och om man ser
hans œuvre som surrealistiskt, men framför allt som retoriskt. Vid en abstraktion av den
transsexuella kan detta tredje kön brytas ned i manligt respektive kvinnligt. Där kan oxymo-
ronen framträda såsom bestående av en antropologiskt sett allmängiltig opposition.

71

Om paratexten talar om vikten av den egna sexuella tillhörigheten så visar fotografierna

Bild 94. Ur: Vännerna från Place Blanche
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istället en retorik mellan manligt och kvinnligt som inte entydigt tar ställning för det kvinnliga
hos de transsexuella. Det betyder att fotografierna inte fullt ut stöder paratextens tal om
sexuell tillhörighet, utan snarare gör motstånd mot den. Många av de transsexuella poserar
kvinnligt, är ofta omsorgsfullt sminkade och över huvud taget visar de sig från sin mest
tilltalande kvinnliga sida. Att de visar en bild av sig själva som de finner acceptabel fram-
kommer också i det faktum att Strömholm samarbetade med dem vid tagningarna. Säkert
har de sett kopior av fotografierna och uttryckt sitt gillande. Men att så är fallet kan inte förta
effekten av oxymoronen som ger fotografierna en grotesk karaktär.

De transsexuella uppvisar en prototypisk femininitet, men trots sin femininitet saknar de de
avgörande kvinnliga egenskaperna, en kvinnas kön. Deras kvinnlighet är utmejslad som man-
nekängers är, vilket kanske visar de problem den transsexuella har med rollen. Hennes genus är
kvinnligt, men könet är mannens, därav deras, som Jan Myrdal uttrycker det (se s. 228), teatra-
liska karaktär. I själva verket kan det vara den nästan karikerade kvinnliga prototypen, som på
grund av dess teatralitet, bidrar till att vi föreställer oss något annat bakomliggande. Strömholms
fotografier avbildar dem när de sminkar sig, framför spegeln och poserande. Deras uppfattning
om sig själva är semiotiserad eftersom de betraktar sig själva med speciell uppmärksamhet.
Medan det manliga hos den transsexuella är en del av kroppen, ligger det kvinnliga oftast i det
yttre i relation till kroppen, i kläder, make-up, gestik osv. Med hjälp av östrogen kan dock också
kroppen ibland göras mer kvinnlig. Just den ibland nästan karikerade kvinnliga prototypen visar
att den transsexuella är medveten om teckenrelationen, att det är frågan om en retorisk
transformation. Att så är fallet kan uppfattas som en förtvivlan över att vara utelämnad åt
retorisk teckenproduktion och inte kunna genomföra en verklig transformation. Betraktarens
upplevelse av karikatyr behöver dock inte vara den transsexuellas avsikt.

På samma sätt som Strömholms fotografier som föreställer ännu en bild säger oss att den se-
kundära bilden i högre grad än det övergripande fotografiet är en bild, så kommer fotografierna
av de transsexuella att säga oss att också de transsexuella är ”bilder”, att de är teatraliserade.
De visar en yta, precis som de sekundära bilderna visar en yta, som under har något som är
dolt. Det manliga är mer eller mindre in absentia, men retoriken innebär att brottet mot
förväntad integration är hög. Det betyder att också fotografierna av de transsexuella har en
liknande problematik som de tidigare diskuterade isolerande, döljande och metasemiotiska
bilderna. Av det följer att Strömholms œuvre till stora delar hänger ihop tematiskt och vidare
att talet om att dela in hans verk i motivkategorier förlorar sin mening. Även fotografierna av
de transsexuella kan därför ses som en del av Strömholms projekt, att skildra ”la condition
humaine”. Det är alltså inte de transsexuella eller barnen eller någon annan motivgrupp som
i första hand avbildas, utan istället är det relationen mellan det som är dolt, och det som
döljer detta, som gestaltas i relation till ett bildjag.
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I de tidigare diskuterade surrealistiska fotografierna (kap. 7.2) var det de dolda eller de
mindre framträdande egenskaperna som förväntades säga något om det i bilden uppenbara
eller bekanta. Det var det som var det främmandegörande elementet i fotografierna. I de här
diskuterade fotografierna är det de manliga egenskaperna som är (mer eller mindre) dolda.
Det förväntade, det bekanta eller det mest uppenbara är, precis som i fallet med de tidigare
diskuterade surrealistiska fotografierna, det tematiserade, vilket är de kvinnliga egenskaperna.
Om vi följer den tema och remakonstellation som tidigare använts om de surrealistiska
fotografierna är det det dolda som är det rematiska och det kvinnliga, det som vi i bilden
först uppmärksammar, som är det tematiska. Det är om de kvinnliga egenskaperna det talas
och det som sägs är att kvinnan är en man; vilket är oväntat och det som öppnar ett bråddjup
i bilderna av de transsexuella. Det dolda projiceras på det uppenbara. Så var fallet i de sur-
realistiska och i de döljande fotografierna och en liknande surrealistisk operation tycks vara
möjlig även i dessa fotografier.

Under rubriken Nazi-kitsch och annat strömholmeri och fortsättningen De medvetna och därför
farliga bilderna går Jan Myrdal till ett hårt angrepp mot Christer Strömholm och hans foto-
grafi i en Skriftställning i FIB/Kulturfront 1986 i samband med utställningen 9 sekunder av mitt
liv på Moderna Museet i Stockholm. Utgångspunkten är Strömholms förflutna som nazist
och medlem i Nordisk Ungdom.

72
Den skolning han som ungt officersbarn fick i Arne

Clementssons anda har enligt Myrdal varit bestämmande för hans verksamhet, både som fo-
tograf  och som lärare. Myrdal citerar Paul Westheim för att karakterisera Strömholms fotografi
”En romantisk flykt in i en patetiskt- teatralisk skenvärld... (En konst J.M.)...smaklös, kitschig,
akademiskt ödslig och hantverksmässigt torftig.”

73
 Den hantverksmässiga torftigheten syftar

på den röriga bildkompositionen. Han skriver:

Jag tog Christer Strömholm för att hans bilder är typiska. Som fotografi är de medelmåttiga, ofta på
gränsen till dålighet. De är kitsch. Det är inte en viss stil; det är oäktheten, det patetiskt teatraliska, det
sentimentala. Stilen är tittskåpets, skoptofilens skulle man kunna säga med ett fint ord. Där ligger barnet
på bålet. Där står kvinnan med kuk. Karaktären som bestämde denna stil gick att kartlägga. Den
formades när Christer Strömholm fram till tjugo års ålder präglades av trettiotalsnazismens gossebarnslek.

74

Myrdal menar att det bakom nazismens manlighetskult fanns en dold oklarhet om sexuali-
teten som i Strömholms fall ”tar över när rollen sedan helt griper honom och som utvecklas
i transvestitbilderna.”

75
Den roll som Myrdal syftar på utvecklades i samband med utställningen

1965 och boken Till minnet av mig själv med ”det pretentiöst och falskt djupsinniga vidhängande
”samtalet” mellan Per Olof  Sundman, Peter Weiss och Tor-Ivan Odulf ”.

76
Från och med

denna tid tar enligt Myrdal Strömholm på sig en pretentiös roll av stor konstnär. Att hans
fotografi har blivit betydande under 1980-talet ”är ett symptom på en ideologisk omstruk-
turering bland mellanskiktets intellektuella”. Han fortsätter ”Borgerligt avmedvetandegörande
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kunde det kallas. Sammanhangslösheten, skoptofilin, och kitschigheten hos hans bilder har
politisk funktion.”

77
Myrdal karakteriserar Strömholm som person sålunda:

Han är en enkel natur, kamratlig, vänfast och hederlig precis som han fostrades. Han har en nästan
kameleontlik förmåga att med korthuggen fryntlighet typisera sig till just den karaktär som passar till den
givna rollen och gör den bedövande trovärdig. Därför ville jag arbeta med honom i Myglaren och därför gjorde
han också en så lysande insats i den uppgiften.

78

Myrdal menar att Strömholms fotografier av transsexuella inte är en dokumentation, utan
”en teatralisk och patetiskt kitschig pseudorealism.”

79
Detta beror på att Strömholm inte vi-

sar prostitutionens verklighet: hallickar, mutade sedlighetspoliser och på att han enbart ser
de transsexuella som de vill visa sig på gatan och inte skildrar profitörerna kring dem. Myrdal
vill också att förnedringen i prostitutionen ska visas och föreslår märkligt nog ett reportage
om ”borgerliga” prostituerade på den franska landsbygden. En vardagsdokumentation som
har förmåga att medvetandegöra ideologiseringens baksida är Myrdals alternativ till
Strömholms fotografi. Han hänvisar till Hans Scherfigs och Helmer Lund Hansens Danmark,
utgiven 1948 i Köpenhamn, som med enkla medel i dokumentärt fotografi och texter på
mjukt ironiskt sätt beskriver vardagsverkligheten under ockupationen. Han nämner också
Gunnar Lunds och Ivar-Lo Johanssons bok Statarna i bild.

Myrdal karakteriserar Strömholms fotografier som kitsch, teatraliska och patetiska. Kitsch är
något som låtsas vara något annat än det är, teatralisk innebär att rollen som spelas är överdrivet
gestaltad och patetisk innebär en överdriven känslosamhet. Eftersom karakteriseringarna är
nedsättande förutsätter de att det finns en annan sida av saken som är sann, äkta och autentisk
och att det är den sidan som Myrdal menar saknas. Han ser de transsexuellas teatralitet i den
socialistiska realismens omfattande perspektiv, där olika livsvärldar, men även konstvärldar,
betraktas från horisonten av en omfattande ideologi, en ”stor berättelse”. De olika livsvärldarna
och konstvärldarna blir i det perspektivet endast ett uttryck för den större ideologins innehåll.
Transsexualitetens utanförskap blir till ett innanförskap, men i borgerlig ideologi. Myrdal
marginaliserar de transsexuella, men även Strömholms fotografi. Den blir till icke-text när
den stöts ut som fascistoid. Vidgar man perspektivet får man en mer heltäckande bild och
samhällsprocessens mekanismer kan innefattas bättre, tycks han mena. Med det begränsade
perspektivet, isolering i surrealistisk mening, kommer man enligt Myrdal inte att kunna förstå
det sammanhang fotografierna är utsnitt ur. När Myrdal skriver ”Där ligger barnet på bålet.
Där står kvinnan med kuk” avser han sannolikt isoleringen från de sociala processerna. Bil-
derna blir endast tillstånd, snarare än delar av större sociala processer och därmed blir de yt-
liga och overkliga — kitsch, teatraliska och patetiska.

Myrdal framhåller Gunnar Lunds och Ivar-Lo Johanssons bok Statarna i bild som ett positivt
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exempel i stället för Strömholms fotografier av transsexuella. Den kritik som han här under-
förstått riktar mot bilderna, att de avbildar udda och avvikande och följaktligen inte re-
presentativa människor i stället för en vardagsverklighet, och att fotografierna följaktligen
inte har relevans  för ”vanliga” människor, blir mindre träffande om man tänker sig att de
transsexuellas situation är en synekdoke för människans belägenhet i vidare bemärkelse. Fo-
tografierna deformeras därför när de placeras i den socialistiska realismens idéperspektiv.
De kritiseras för att vara snäva utsnitt, för att inte visa den vidare sociala kontexten och för
att vara patetiska, teatraliska och kitschiga. Men mot bakgrund av Strömholms övriga här
diskuterade fotografier tycks det dock mer relevant att se de transsexuella som retoriska fi-
gurer som säger något om människans situation i allmänhet; att människan är en bild av sig
själv. I det perspektivet blir det teatraliska, som Myrdal mycket riktigt uppmärksammar men
tar avstånd ifrån, en viktig förutsättning som konceptuell metafor. De snäva utsnitten som
Myrdal kritiserar, isolering i surrealistisk mening, avser att visa det gåtfulla och groteska. Ett
vidgat perspektiv hade förtagit fotografiernas interpersonella effekt. Att Myrdal sedan talar
om fotografiernas röriga komposition bör dock vara ett misstag, eftersom den stränga plastiska
fokuseringen mot centrum är så uppenbar i Strömholms fotografi.

Timo Sundberg besvarar Myrdals artikel Nazi-kitsch och annat strömholmeri i FIB/Kulturfront
med att hävda att dennes kultursyn är ett resultat av hans eget konstnärliga arbete och
bildningsväg. Myrdal omfattar en nyttofilosofi som hörde till kominformkommunismen och
hans kortslutningar är ”ett stalinistiskt rudiment som finns kvar hos honom.”

80
Sundberg

menar att Strömholms fotografier av transsexuella ligger långt från nazi-kitsch som var konst
av och för nazister, och ger ett exempel på sådan: Ivo Salingers Paris´ dom, som av Sundberg
karakteriseras som ”rasteoretiskt gruppsex”. ”Den stående kvinnan kommer snart att lägras
av mannen som iakttar henne, men han måste först ta ställning till om hon duger som
avelsdjur.”

81
Myrdal, Strömholm och Rune Hassner tillsammans skapade enligt Sundberg filmen

Myglaren, men i Myrdals ögon har han själv i manuskriptet skapat rollen åt Strömholm, därför
att dennes karaktär var sådan. Nu försöker Myrdal enligt Sundberg, ge en ny av Myrdal själv
skapad roll åt Strömholm som ”diktad helfigur” genom att skriva in honom i en entydig
nazistisk kontext. De transsexuella är inte transvestiter, utan en grupp som ser sig som kvinnor,
men biologiskt är män. De visar att könsidentiteten är social och inte biologisk. Sundberg
menar vidare att denna grupp bör lyftas fram, och inte negligeras, trots att det är ”kristid och
förkrigstid” då så mycket annat är viktigt.

Under slutet av 1970-talet och början av 80-talet samarbetade Strömholm med gruppen
kring tidskriften ETC bestående bl.a. av Timo Sundberg och Johan Ehrenberg. Han pub-
licerade fotografier i ETC och i den nystartade fototidskriften Picture Show tillägnas han det
första numret. Här diskuterar Johan Ehrenberg ”vännerna från Place Blanche”— de transsexuella.
Han menar att Strömholms fotografier handlar om att ”könsbytet är en rättighet”. Ehrenberg
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ser fotografierna inte främst som bilder av transsexuella, utan helt enkelt som bilder av tjejer,
som en bild av kvinnan. Det är inte det udda Strömholm fascineras av, utan av kvinnor som
haft oturen att födas till män.

82
Också Sundberg i Picture Show nr. 1 menar, precis som Johan

Ehrenberg, att Strömholms fotografier av transsexuella inte lägger betoningen på det av-
vikande, utan på det universella. Detta i jämförelse med Diane Arbus´ fotografi där det
abnorma fått ett egenvärde. De transsexuella är män och kvinnor samtidigt. De ser ut som
kvinnor, men nakna ser de ut som män. Men det är inte den nakna kroppen som är den
sanna, utan allt är egentligen osäkert.

83
 Ehrenberg, Sundberg och Myrdal förenas i före-

ställningen om att Strömholms fotografier visar de transsexuella så som de vill se sig själva.
Även Mårten Blomkvist i Dagens Nyheter hävdar detsamma. Han skriver:

På hans bilder tillåts objekten i mycket högre grad posera: de ler och tittar vackert in i kameran.
Christer Strömholm är solidarisk med sina modeller. Han köper deras bild av sig själva, det är den han vill
förmedla. /.../ Var i bilderna på vännerna, finns Christer Strömholm själv?

84

En undersökning av bildernas retorik visar dock att så inte entydigt är fallet. Retoriken i hans
fotografi kan bygga på att manligt och kvinnligt förenas i samma kropp och på att de manliga
egenskaperna gör det kvinnliga mer manligt. De transsexuellas posering kan inte förhindra
en sådan tolkning. Istället är det just den ibland nästan överspelade poseringen och den
därav följande prototypiska kvinnligheten som ger underlag för tvivel på kvinnlighetens
autenticitet. De framträder på fotografiets ”scen” som mannekänger och bildjagets betrak-
tande ger dem en påtaglig ”to-be-looked-at-ness”.

85
Sannolikt beror misstaget på att man inte

tillräckligt beaktat fotografiernas retorik och istället låtit sig påverkas av sexualpolitisk ideo-
logi snarare än bildernas eget innehåll. Paratextens förankring i Vännerna från Place Blanche är
retorisk och normativ i förhållande till fotografierna.

Myrdal och Sundberg placerar Strömholm i två olika kontexter, i två olika berättelser. Medan
Sundberg försöker assimilera Strömholms fotografi i vänstern, så avfärdas den av Myrdal
som icke-text i Moskva/Tartuskolans mening. Medan Myrdal, i den stalinistiska socialistiska
realismens perspektiv, på traditionellt sätt marginaliserar modernismen och till och med ser
Strömholms fotografi som nazistiskt, så intar Sundberg snarast ett socialrealistiskt förhåll-
ningssätt när han försvarar bilderna. Det surrealistiska elementet i Strömholms fotografi
legitimeras genom att göras socialrealistiskt och deformeras därmed. Debatten mellan Myrdal
och Sundberg speglar motsättningar inom vänstern och två syner på kultur konfronteras. I
ett idéhistoriskt perspektiv är det en konflikt mellan stalinism och klassisk marxism såsom
den utvecklats ur Leo Trotskijs teorier om den permanenta revolutionen och vars kultursyn
presenteras bl.a. i boken Litteratur och revolution, där han tar avstånd från det kommunistiska
partiets styrning av kulturlivet. I det s.k. Coyoacánmanifestet signerat av Breton och konstnären
Diego Rivera är det egentligen Trotskij som deltar i stället för Rivera. Där förmedlas en



232

positiv syn på psykoanalysen och på konstens relativa oberoende, vilket också är den grundsyn
som i förenklad form framträder hos Sundberg. I Coyoacánmanifestet hävdas:

Den kommunistiska revolutionen hyser ingen fruktan för konsten. Den vet, att som slutsats av de
undersökningar man kan göra av hur den konstnärliga kallelsen danas i det sönderfallande kapitalistiska
samhället, så kan denna kallelse inte definieras annat än som resultatet av en kollision mellan människan
och vissa sociala former som är henne fientliga. Frånsett den grad av medvetande som återstår att vinna är
detta saktillstånd nog för att konstnären ska bli revolutionens givne bundsförvant. Den sublime-
ringsmekanism som inträffar i dessa fall och som psykoanalysen klarlagt, verkar för att återställa den
rubbade jämvikten mellan det sammanhållna ´jaget´ och de undertryckta faktorerna. Detta återställande
förverkligas till gagn för det ‘jagidéal’ som reser sig mot den närvarande, outhärdliga verkligheten, den inre
världens krafter, i ´det´, som är gemensamma för alla människor, och som alltid strävar efter att
utvecklas fritt i det dynamiska varat.

86

Det som sägs är att konstnären för att vara revolutionär måste nå kontakt med sitt under-
tryckta omedvetna och bli en fri människa. Även om det centrala för Sundberg är en social-
realism i form av en kritik av det kapitalistiska samhället, så finns i detta också ett psyko-
analytiskt perspektiv i synen på sexualiteten som en del av politiken, precis som i Trotskijs
och Bretons manifest. Man skulle kunna säga att Sundbergs och Ehrenbergs syn på de trans-
sexuella, och den syn som presenteras i paratexten i Vännerna från Place Blanche, skulle kunna
vara Bretons, i den stund den surrealistiska utopin förverkligats. Breton skriver i Communicating
Wessels:

What must be undone is the formal opposition of  these two terms, which resides in the imperfect,
infantile idea we have of  nature, of  the exteriority of  time and of  space. The stronger the element of
immediate unlikeness appears, the more strongly it should be surmounted and denied. The whole meaning of
the object is at stake. So two different bodies, rubbed against the other, attain through that spark their unity
in fire, thus iron and water reach their common, admirable resolution in blood, and so on.

87

När väl utopin är förverkligad så förenas de två delarna av retoriken och det tredje könet
uppkommer i form av en socialt accepterad transsexuell identitet. Breton föreställer sig att
oppositionerna i retoriken på sikt ska upplösas i en förening, vilken skulle kunna gestaltas på
ett fulländat sätt i en transsexuell identitet. Bataille däremot skulle troligen inte gärna tänka
sig att en social liberaliseringsprocess skulle leda till acceptans av de transsexuella, eftersom
ständig transgression av tabun är viktigare för honom än en förening på sikt. Oxymoronens vara
eller inte vara i den transsexuella retoriken tycks sålunda bli en fråga om i vilket sammanhang
man placerar Strömholms fotografi; i slutet av Bretons surrealistiska ”berättelse” eller i Batailles
transgressiva oxymoron. Den tolkning som gruppen kring ETC gör av foto-grafierna är
”bretonsk” till sin karaktär. Sundberg kan ses som en sorts ”socialdemokratisk Breton” eller
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”sexualpolitisk Breton” som inte vill kännas vid den transsexuellas janusansikte, utan i stället ser
en möjlighet att verkligen skapa det tredje könet. När Sundberg och Ehrenberg talar om att
fotografierna inte lägger betoningen på det avvikande, utan istället på det allmängiltiga, är det i
linje med Bretons uppfattning, eftersom skillnad för honom på sikt ska bli förening. Men
samtidigt måste de då förneka det groteska i den transsexuella retoriken. Oppositionen mellan
manligt och kvinnligt, som är en antropologisk universal, utplånades också i verkligheten när
Johan Ehrenberg i gruppen kring ETC 1983 bytte genus till Jenny Ehrenberg och därmed
gjorde surrealismen verklig.

88
 Breton har skrivit ”Jag tror på den framtida upplösningen av de

två till synes så motsägelsefulla tillstånden som drömmen och verkligheten utgör, tror på deras
upplösning i en sorts absolut verklighet, en öververklighet (surréalité), om man kan säga så.”

89

Men skulle Breton verkligen ha accepterat transsexualiteten som en perfekt förening av det
oförenliga, utan att låta sig stötas av dess ”okonstnärlighet”? Det är känt att Breton inte var
intresserad av perversioner.

90
Gäller Bretons strävan efter att förena motsatser också könen?

Och skulle Bataille, trots en sexualpolitisk strävan efter acceptans hos den transsexuella, en
strävan som Bataille antagligen skulle ha ogillat, kunna undvika att attraheras av heterogeni-
teten i den transsexuella perversionen? Två varianter av en surrealistisk berättelse och en
estetisk strid om retorikens effekt ställs mot sexualpolitiska överväganden.

Publiceringen av Vännerna från Place Blanche, där paratexten placerar de transsexuella i ett
socialrealistiskt sammanhang, stödjer Ehrenbergs och Sundbergs syn på de transsexuella som
en marginaliserad grupp i samhället. Att ambitionen är en annan i Vännerna från Place Blanche
jämfört med i Till minnet av mig själv, i Poste
Restante och i Konsten att vara där visar sig
också i beskärningen av åtminstone ett av
fotografierna och i valet av negativ att arbeta
från i ett annat fotografi. Bilden av pojken
och nätstrumpan är i Vännerna från Place
Blanche vidare beskuren så att gossen är
endast en av alla i publiken och så att man
ser mer av kvinnan i nätstrumpan och mer
av scenen och trappan upp till scenen (bild
95). En variant från samma negativ i Konsten
att vara där är snävare beskuren och dessutom
mörkare kopierad (bild 41). Det är delar av
den omgivande publiken (utom gossen)
som beskurits och kopierats ned. Bildav-
bildningen av krokodilkvinnan i Vännerna från Place Blanche är såväl kopierad från ett annat
negativ som vidare beskuren än motsvarande bild i Poste Restante och Konsten att vara där. Valet av

Bild 95. Ur: Vännerna från Place Blanche
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ett annat negativ att arbeta ifrån innebär att fotografiet i Vännerna från Place Blanche har en större
djupverkan än vad som är vanligt i Strömholms fotografi eftersom ett föremål tränger in i det
avbildade rummet till höger i bilden och placeras framför den avbildade tivolimålningen. En
annan effekt av det inplacerade föremålet är att den av Strömholm eftersträvade koncentrationen
mot mitten upphävs genom att föremålet är placerat längst ned till höger i bilden. Sett utifrån
kravet på fokusering mot mitten är det infällda föremålet störande. Ytterligare en effekt är dock
att föremålet, vars fortsättning kan suggereras utanför fotografiets kant, lättare möjliggör för
bilden att fungera referentiellt, vilket tycks vara det eftersträvans-värda i Vännerna från Place
Blanche.

Valet av just dessa två fotografier stödjer tanken att ambitionen i Vännerna från Place Blanche
är att visa mer av det referentiella rummet för att poängtera ett vidare geografiskt och socialt
perspektiv. Ett verk kan enligt Pragskolan konkretiseras i enlighet med den estetiska norm,
eller andra normer, som råder i mottagarsituationen. Konkretisationen av bilderna som
socialrealistiska och dokumenterande medför vidare att den interpersonella funktionen mins-
kar i betydelse. Ett verk kan ha obestämdhetsställen som konkretiseringen fyller ut. Foto-
grafierna blir, i den socialrealistiska tolkningen, mer berättande och referentiella eftersom
den som ser dem i boken ser mer och vet mer än det tidigare diskuterade heterogena bildjaget
som i en jag-för-mig-själv-position upplever ”la condition humaine”. Men genom att placera
de transsexuella i ett socialrealistiskt sammanhang så gör ETC-gruppen paradoxalt nog sam-
tidigt Strömholms fotografier en björntjänst genom att göra dem, såsom Myrdal egentligen vill
ha dem, mer referentiella och berättande. I den aspekten sammanfaller Myrdals och ETC-
gruppens konkretisation.

Flera av fotografierna i Vännerna från Place Blanche är heller inte typiska Strömholmbilder,
utan tycks snarast valda för att visa den miljö de transsexuella befinner sig i. T.ex. bilden av
en Starke-Adolffigur, som visserligen är uppdelad i två sektioner, scen och publik, är, för en
gångs skull i Strömholms œuvre, plastiskt sett splittrad. Kropparna i bilden är frysta i hastig
rörelse, vilket är ovanligt. Somliga fotografier tycks vara ”genomskinliga” och bilderna till-
sammans tycks bilda ett sammanhängande referentiellt rum – ”Place Blanche”. Det under-
stryks också i paratexten, med platsens historik samt kartan över kvarteret som också visas i
boken. Men så är inte fallet i Poste Restante där ingen skriftlig information ges om de trans-
sexuella och där fotografierna av dem är inplacerade tillsammans med övriga fotografier
som oftast präglas av isolering och döljande.

Bilden av de transsexuella i Vännerna från Place Blanche är idealiserad om man jämför den med
presentationen av de transsexuella i andra böcker av Strömholm. Den är ”bretonsk” i sitt för
sök att verkligen förena oförenligheter, medan Strömholm i Till minnet av mig själv, Poste
Restante och Konsten att vara där snarast är ”bataillesk” i isolering, döljande och i synen på
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livet som en teater. När Strömholms fotografi som något främmande ska inkorporeras i
ETC-gruppens världsbild krävs det att bilderna deformeras. Översättningen till ett ny kon-
text gör att vissa aspekter måste undertryckas för att passa in. Deformeringen utförs i para-
texten samt även i några av fotografierna som publiceras i Vännerna från Place Blanche. Synen
på Strömholms transsexuella som ”tjejer” i Picture Show är också deformerad mot bakgrund
av den grundläggande fotografiska retoriken.

Sam J. Lundvall kommenterar några Strömholmbilder i katalogen till utställningen Privata
bilder 1978 och finner ”till föremål reducerade människor”. Strömholm är ”sökande efter
svagheter, brister och ofullkomligheter” i sin fotografi. De finns bl.a. ”i transvestitbildernas
falska människoskal”. För Lundwall är dessa fotografier ”en bister kommentar till hela den
mänskliga komedin, där medspelarna tvärt emot allt förnuft inbillar sig att deras insatser har
någon betydelse för skådespelet i dess helhet”. Strömholm själv karakteriseras på följande
sätt ”Christer som egentligen inte tror på någonting, och som när programtextens pane-
gyrik söker sig upp mot allt högre och djärvare överdåd sitter i Österlen och räcker lång näsa
åt alltsammans.”

91
Lundvall ser den transsexuella kvinnligheten som falsk och menar att

fotografen ser världen som en teater. Citatet ger en annorlunda, mer komplex och mot-
sägelsefull bild av de transsexuella jämfört  med den bild som presenteras i Vännerna från
Place Blanche. Han ger hela Strömholms transsexuella projekt ett annat mer groteskt perspek-
tiv. Citatet från Lundwall stödjer också antagandet att det föreligger en skillnad mellan foto-
grafierna av de transsexuella och den paratext som presenteras i Vännerna från Place Blanche.
Mycket tyder sålunda på att den gynnade tolkningen, sett utifrån fotografiernas perspektiv,
är retorisk och att det är oxymoronen som är det verksamma greppet. Väldigt lite talar egent-
ligen för att den referentiella funktionen är dominant och att den socialrealistiska tolkningen
är en gynnad tolkning. ETC-gruppens tolkning är sannolikt icke-gynnad sedd från foto-
grafiernas perspektiv. Genom att i linje med isoleringsgreppet inte visa de transsexuella
tillsammans med hallickar och torskar (kanske med något undantag) avviker Strömholm från
en förväntad dokumentär metodik. Strömholms œuvre som helhet och placeringen av
fotografierna av de transsexuella i övriga böcker, samt fotografiernas egen retorik, antyder
att de har en skenbar referentialitet och vidare att den socialrealistiska tolkningen är skruvad
och ideologisk. I det perspektivet är den socialrealistiska konkretisationen problematisk.
Mot bakgrund av Strömholms ofantliga auktoritet kan man fråga sig vem som utnyttjar vem
i boken Vännerna från Place Blanche. Är det den erfarne myglaren som använder ungdomarna
i ETC för sina egna syften eller tvärtom?

92

Ett fotografi är enligt den semiotiska Pragskolan ett varseblivningsobjekt. Det är inte identiskt
med det konkreta objekt som är lika med t.ex. fotografiet som materiellt ting. Bilden
konkretiseras i enlighet med estetiska eller andra normer som råder i sändar- respektive
mottagarsituationen. Normen är en kanon av förebildliga verk och regler som föreskriver
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hur fotografi ska tolkas. I min semiotiska undersökning av Strömholms fotografi har jag, som
ett led i forskningen, ”surrealistifierat” hans verk. Av ETC-gruppen blev hans fotografi, som ett
led i den sexualpolitiska kampen, däremot ”socialrealistifierat”. Det är en intressant, men alls
inte uttömmande konkretisation, som vidare är mindre rimlig i relation till en gynnad tolkning.
Därmed inte sagt att den gynnade tolkningen är den eftersträvansvärda. Om vi betraktar
Strömholms fotografi som ett konstnärligt œuvre, vilket är rimligt sett mot bakgrund av dess
relation till den ”mörka surrealismen”, så deformeras verket av den socialrealistiska tolkningen.
Samtidigt deformeras den sexualpolitiska kampen av hans verk eftersom fotografierna inte fullt
ut infriar de transsexuellas bild av sig själva. ETC-gruppens tolkning är dock centrifugal till sin
karaktär, eftersom fotografierna placeras i ett vidare socialt och politiskt sammanhang. Såväl
Myrdals som ETC-gruppens konkretisationer innebär deformeringar av bilderna. Varje konkre-
tisation kan ses som en vinst, men också som en deformering.

Bilderna kan anses vara prototypreportaget för senare svensk fotografi av dokumentär karak-
tär, och t.ex. Anders Petersen har senare på liknande sätt dokumenterat människorna på
Café Lehmitz i Hamburg.

93
Grundtanken är att fotografen ska leva tillsammans med dem

han eller hon fotograferar för att därigenom slippa att fotografera i smyg. Autenticiteten i
fotografin förväntas öka och alienationen mellan fotograf  och motiv upphör eftersom en
relation uppstår.

När Myrdal diskuterar bildernas teatralitet intar han motsatt ståndpunkt jämfört med den
Per Olof  Sundman och Peter Weiss i samtalet i Till minnet av mig själv och Foto intar, eftersom
de istället för det teatraliska betonar autenticiteten i hans fotografi. Uppenbart har de olika
uppfattningar om vad autenticitet är. Weiss menar att Strömholm tillhör ”den generation,
som jag också tycker att jag själv tillhör, som inte mera kan finna tillbaka till en verkligt hel
värld.”

94
Han berör också, fast i förtäckta ordalag, Strömholms nazistiska ungdom när han

skriver att ”Vi känner till bitar av hans rätt mörka förflutna. Vi känner till de vägar som han
gick, som han idag inte heller skulle acceptera längre, men som han gått. Han har en hemlig-
het, som han bär på, som gör honom intressant.”

95
Peter Weiss tillägger att ”Varenda bild är

en direkt autentisk värld. Det tycker jag gör den så spännande hela hans samling.”
96

Också
Per Olof  Sundman påtalar autenticiteten i en av Strömholms fotografier:

Jag får en känsla av att bakom den här bilden finns ändå en form av ömhet, att icke visa människan
när hon är polerad, tillrättalagd för att visas, utan att visa henne som hon är. Han vill nå fram till nån sorts
tolerans: sådana är vi och det är inte så jävligt att det är på det här viset, utan vi ska lära oss att acceptera
och vänja oss vid människan som hon är.

97

Också Carl-Johan Malmberg påpekar att fotografierna av de transsexuella tillhör Strömholms
mest okomplicerade och omedelbara. Av dessa bilder väljer Malmberg att djupare gå in på



237

ett fotografi av Caprice. Kanske, skriver han i artikeln I Indien är ingenting möjligt, är det hennes
avbrutna framtand som för honom är garant för hennes autenticitet som människa.

98
Han

vet inte varför han väljer just detta fotografi; om det är ett personligt minne eller en remini-
scens. Troligen är det dock Roland Barthes teori om punctum som tydliggör framtandens
betydelse för Malmberg. Punctum är för Barthes det ställe i bilden, ofta en detalj, som till-
drar sig vårt omedelbara intresse, därför att vi där ser något omedelbart igenkännbart från
vårt eget liv eller något som bryter med våra förväntningar. Ett punctum är ”träffande”, ”ett
stick eller litet hål, en fläck eller skåra — och dessutom ett tärningskast.”

99
 Det är ofta o-

avsett av fotografen. Barthes ger några exempel på punctum i boken Det ljusa rummet, bl.a. i
ett fotografi av William Klein av de mexikanska pojkarna från de italienska kvarteren i New
York. Barthes skriver ”...visst är bilden både rörande och roande, men det som jag hela tiden
ser är den lille pojkens dåliga tänder.” 

100
 Hur kan det komma sig att just tänder så ofta är

punctum?
101

Det tycks som om Malmbergs punctum är direkt hämtat ur Barthes egna exempel
på punctum. Det verkar vidare som om han tar transsexualiteten för given, som en ”verklighet”.
På grund av bristande förståelse för såväl den grundläggande ikoniciteten som retoriken
lämnas dessa plan åt sitt öde och förutsätts vara endast en aspekt av ”verklighetens” motiv.
När Carl-Johan Malmberg talar om Caprice är det hennes trasiga tand som är i centrum för
uppmärksamheten, som om bildens verkan springer ur detta punctum. Motivet tas i Barthes
efterföljd för givet. Därför tycks inte de avbildade människorna spela någon roll för bilden,
bara en liten detalj, ett index för att Caprice har råkat ut för en olyckshändelse eller utsatts
för någon form av våld. Även Malmberg ansluter sig således till dem som i bilderna av de
transsexuella ser autenticitet. Mot bakgrund av retoriken i Strömholms fotografier kan man
dock knappast påstå att de är ”okomplicerade och omedelbara”. Om fotografiet har en för-
sta teckenrelation så följs den av ytterligare en, där en människa, närmare bestämt en man, är
ett tecken för en annan människa, en kvinna. Retoriken är hisnande i en sådan konstruktion
eftersom könsuppdelningen är central i alla mänskliga kulturer.

Den socialrealistiska läsningen och synen på bildernas autenticitet understöds av fotografiets
tillskrivna referentialitet. Den vilar i sin tur på indexikaliteten mellan fotoner och emulsion.
Men den förhindrar också upplevelsen av bildernas innehåll, eftersom indexikaliteten och
referentialiteten garanterar autenticiteten före det att innehållet upplevts. Man söker vad
som redan tycks finnas där — ”verkligheten”. Man förutsätter en referens till det som en
gång var. Men precis som målningar har också fotografier för betraktaren ett innehåll före
referentialiteten. Det är ett sådant innehåll som vi förhindras att upptäcka, tack vare före-
ställningen om att indexikaliteten mellan fotoner och emulsion är en förutsättning för
fotografiet. Som Sonesson visar förhåller det sig dock tvärtom; ursprunglig indexikalitet
förutsätter ikonicitet (se kap. 3.4). Vi kan uppfatta relationen mellan objekt och emulsion
som en viktig relation först när vi kan uppfatta den ikoniska relationen.
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Socialrealistifieringen kan vara en förklaring till varför fotografierna av de transsexuella av Malmberg
anses vara så okomplicerade och omedelbara. Retoriken har blivit sömlös och tycks inte kunna
fungera som åsyftat eftersom allt som fotograferas tycks bli en del av den sammanhängande
livsvärlden och därmed referentiellt. Åskådligheten blir alltför stor eftersom de retoriska figurerna,
de transsexuella själva, upplevs som om de redan finns och endast är funna av Strömholm. Den
tidigare nämnda målade bilden av en katt som samtidigt är en kaffepanna (se bild 7) är en
”kattkaffepanna” endast i bilden. Cynthia (bild 88 och 89) däremot är transsexuell även utanför
det avbildade rummet, i det emotiva referentiella rummet, som människa. Bilderna konnoterar
fotografi och dokumentaritet och i förlängningen ”verklighet”, vilket borde göra retoriken än
mer verkningsfull eftersom också referenten omfattas av den. Å andra sidan tycks dock
fotografierna samtidigt förlora i retorisk effekt, eftersom retoriken blir bekantgjord av att förflyttas
till den verkliga världen.

Troels Degn Johansson menar, delvis i linje med vad jag kallar socialrealistifiering, att retorik
i film är omöjlig eftersom sekvenserna som placeras tillsammans bildar en berättelse som
oskadliggör den potentiella retoriska figuren eftersom den av betraktaren placeras i livsvärlden.
Även en fantastisk berättelse blir på det sättet naturlig.

102
Effekten av retorik tycks i film och

fotografi minska eller helt enkelt omöjliggöras på grund av den bekantgörande effekten i
fotografi och film som uppkommer genom att scenen placeras i livsvärlden och framträder
utan ”söm”. Om retoriken upplevs som sömlös tycks den osynliggöras.

Lotman menar vidare att det i konsten ofta finns en evolution från retorik till mer stilistiska
faser, liksom ofta i en enskild konstnärs utveckling. Först utvecklas en estetik där språkliga
enheter förenas, som aldrig tidigare varit möjliga att förena. Enheterna i föreningen upplevs
då som separata och därför uppstår den retoriska effekten. Men efterhand kommer dessa
oförenhetligheter att upplevas som naturliga och en homogen stil uppkommer.

103
Om rock ’n’

roll ursprungligen var en förening av oförenligheter, av rhytm’n’blues och country ’n’ western,
av svart och vit kultur, så kunde det uppfattas i 50-talsrock, då rock ’n’ roll var ett nytt fenomen.
Idag förväntar vi oss varken rhytm ’n’ blues eller country, utan endast rock. Därför kan inte
längre rockmusik i den ursprungliga meningen verka retoriskt. Det finns alltså en relation mel-
lan retorik och norm eller stil, där retoriken kan verka därför att det finns något förväntat att
avvika ifrån. Om avvikelsen är förväntad kommer retoriken inte att uppstå. Retoriken kräver
en norm samt ett visst utrymme för att kunna avvika från normen. Men desto större utrymmet
att avvika från normen är, desto mer riskerar retoriken att förlora i verkan. Därför är modernis-
mens mekanism en standardiserad avvikelse som inte längre har retorisk potential, eller snarare
har retorisk verkan endast så länge som ett centripetalt konstbegrepp fortfarande är verksamt
som motkraft. Å andra sidan finns heller inte någon retorik om normen är allenarådande, som
i klassicism och socialistisk realism i en hegemonisk situation. Endast stilen eller normen kan då
vara verksam.



239

Spelet mellan retorik och norm verkar inom fotografin. Vad som var retoriskt och en avvikelse
från normen i surrealism och i surrealistisk fotografi har med tiden blivit till norm i den
vidare fotografin och har förlorat i retorisk potential eftersom retoriken helt enkelt inte
längre kan uppfattas — den socialrealistifieras. Konstvärlden, den fotografiska världen och
vidare samhället som helhet blir en mottagande part som kan bestämma läsvägarna. Vidare,
om vi följer Johansson, är det svårt för film, och vidare fotografi om man för över hans re-
sonemang också dit, att upprätthålla retoriken, eftersom bilden då lättare kan förflyttas till
livsvärlden. Det är därför som författaren Stig Larsson i en recension av Strömholms utställ-
ning på Moderna Museet 1986 kan avfärda de flesta av fotografierna. Han skriver ”Jag ska
förklara varför jag tycker så illa om Christer Strömholms fotografier som visas på en stor re-
trospektiv på Moderna Museet. Det är inte alldeles lätt. Jag är rädd för att verka en aning
hysterisk.” Larsson förklarar vidare varför han inte kan föredra bilderna av de transsexuella,
”Det är ansikten där man ska se upplevelsernas hårdhet — men också: dessa människor har
aldrig klappat igenom, förslummats i resignation, ett trots finns där, en antydan till hopp. Det
är detta hoppfulla som brukar kallas humanism./.../Ingen kan ens stötas av hans bilder av
transsexuella. De ser ju så sorgsna ut, är ju så ’starka’.”

104
Det Larsson attackerar i recensionen

är Strömholms fotografi, men uppfattad som socialrealistisk och som ”human interest”-
fotografi.

Det som inledningsvis uppfattas som retoriskt kan avslutas som norm. Det som från början
är komplext blir så småningom enkelt. Retoriken tycks kunna oskadliggöras av betraktaren.
Den verkar till slut kunna bli kompatibel och kulturellt etablerad. Vad såväl Bataille som
Strömholm försöker skapa är en kultur baserad på det i Batailles mening heterogena. Samti-
digt bygger de i någon mening på heterogenitetens undergång. När heterogeniteten pla-
ceras i centrum av fotografins diskurs riskerar den att till sist bli homogen. Men observera
att den minskande effekten av bildernas retorik gäller deras roll i en konstvärld eller i en
fotografisk värld. I relation till livsvärlden bör den transsexuella retoriken kunna bestå så
länge vi endast har två kön kring vilka de två genustyperna prototypiskt formeras. Därför
tycks Johanssons pessimistiska uppfattning om retorikens verkan i film, och i förlängningen
fotografi, vara något överdriven. Redan Eisenstein inför i sina filmer retoriska element som
inte går att integrera i livsvärldens ordning.

10.8   Christer Strömholms fotografi och den metasemiotiska funktionen

Att ett objekt isoleras kan innebära att det särskilt uppmärksammas. I de isolerande bilderna
finns vidare i den sekundära ramningen en tendens till uppdelning av bilden i två; en ten-
dens till att en bild i bilden uppkommer. Man skulle kunna säga att bilden semiotiseras i
Lotmans vidare bemärkelse. I de döljande bilderna finns vidare ett ifrågasättande av
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fotografiets möjlighet att avbilda genom att dess tillkortakommanden i relation till referenten
poängteras. Relationen mellan bilden och det avbildade problematiseras via den interpersonella
funktionen. Verkligheten såsom vi upplever den med våra sinnen ses som en skärm eller en
kuliss. Det gör att en metasemiotisk funktion kan vara i verksamhet också i de isolerande
och döljande fotografierna.

En bild kan accentuera ”la condition humaine” bättre än livsvärlden kan, eftersom bildens
begränsningar är mer uppenbara än livsvärldens. Medan livsvärlden har flera synvinklar har
bilden oftast bara en enda. Det som inte finns i det avbildade rummet, t.ex. doft, smak och
tid, måste därför tillföras av betraktaren in absentia. Men det omvända kan i vissa fall ske.
Bilden som sådan kan bli en projektion eller rema på livsvärlden som tema. Innehållet i en
sådan projektion blir i så fall att livsvärlden avskärmas och får bildkaraktär. Frånvaron i ”la
condition humaine” kan på det sättet lättare åskådliggöras. En hierarki och en riktning
åstadkoms där ”bilden” blir viktigare än ”världen”, och ”bilden” blir närmast en förutsättning
för att ”världen” ska uppträda. De två fiktionsgraderna blir till de länkar som i ”la condition
humaine” ger ett metaperspektiv. Det är inte verkligheten som betraktas, det är ”bilden”.
Verklighet blir ”bild”. Men om verkligheten blir bild så stympas verkligheten eftersom vi i
livsvärlden egentligen har tillgång till flera synvinklar, sekvenser och handlingar. I bilden
däremot har vi (i det avbildade rummet) oftast tillgång till endast en synvinkel och en frusen
handling utan sekvens.

Den primära relationen mellan livsvärld och bild är att livsvärlden är omarkerad och först,
samt ett villkor för att bilden ska kunna uppträda. Men i Strömholms konceptuella metafor
blir bilden projicerad på livsvärlden i stället för tvärtom. Bilden blir inte bara en livsvärldsspegel,
utan bilden som bild, med dess begränsningar och enda synvinkel, isolering och döljande,
kommer att stå för livsvärldens tänkta tillkortakommande, som en opposition till den
universella totalitetens perspektiv. Men det betyder vidare att livsvärlden används för att de-
monstrera sin egen otillräcklighet i en retorik som vänder på omarkerat och markerat. Att
vända relationen mellan livsvärld och bild och se verklighet som bild eller att ge livsvärlden
språk- eller bildstatus är ett centralt tema i Susan Sontags bok On photography och i post-
strukturalism överhuvudtaget. Att se verklighet som tecken är mer sofistikerat än den naiva
uppfattningen som intuitivt gör tvärtom.

105
 Sontag menar vidare att det massiva användandet

av fotografi gör upplevelsen av verkligheten mer fotografisk: ”...technology made possible
an ever increasingly spread of  that mentality which looks at the world as a set of  potential
photographs.”

106
Det förefaller följaktligen som att det i surrealismen finns en strömning

som inte fullt ut omfattar föreställningen om att bilden kan jämställas med det objekt som
avbildas, utan tvärtom anser att bilden är mer bild än verklighet.

Hur fungerar Strömholms fotografi i relation till ett vidare respektive snävare metasemiotiskt
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perspektiv? Enligt Sonesson är en enkel bildavbildning relativt trivial och räcker inte för att
en metasemiotisk funktion ska vara verksam.

107
Bilden är då fortfarande endast en bild med

en annan bild som referent. Den har i grunden en referentiell funktion i stället för en
metasemiotisk. Något mer krävs. I Strömholms avbildningar av bilder och andra tecken är
ofta det sekundära tecknet och dess teckenegenskaper tematiserade på grund av att det är i
centrum av uppmärksamheten, mitt i det övergripande bildtecknet. Närmare bestämt är det
uttrycksplanets substans i det sekundära tecknet som uppmärksammas. Både innehåll och
uttryck i det sekundära tecknet famnas i det primära tecknets innehåll och uppträder där
potentiellt med samma relevans, i motsats till om det bara fanns ett tecken, med ett direkt
givet men oviktigt uttrycksplan och ett indirekt givet men viktigt innehållsplan. Båda planen
i det sekundära tecknet är lika viktiga. Deras respektive relevans utjämnas till förmån för
uttryckets. Det innebär att också den sekundära bildens uttrycksplan tematiseras, vilket leder
till att upplevelsen av tecknets substans och materialitet accentueras, ungefär på samma sätt
som i en bok utgiven i faksimiltryck utöver språkets innehåll kan tematisera också teckensnitt,
layout och papperskvalitet.

Uttrycksplanet stärks på grund av att den sekundära bilden av sin nya kontext kräver att
omsemiotiseras. Vi måste som betraktare öka sensibiliteten eftersom alltför mycket är osäkert
i tolkningen. Fler skikt i tecknet sätts i spel och ett tolkningsproblem uppstår. Den sekundära
bildens innehåll, men även dess referentiella rum, tycks inte längre lika lätt och naturligt
kunna framträda, medan ramrummets referentialitet, som är parallell med det övergripande
bildtecknets avbildade rum, framträder med ökad styrka.

Den metasemiotiska funktionen kommer i flera av Strömholms fotografier att accentueras
genom det primära tecknets avbildade rum, av vilket en del är lika med den sekundära
bildens avbildade ramrum. Här ges information även om det sekundära tecknets plats, dess
användning, dess nuvarande situation och eventuella förfall. Det sekundära tecknet har lämnat
sin ursprungliga bestämmelse, ryckts ut ur cirkulationen och den metasemiotiska nivån för
över denna information via remarelationen till den sekundära bilden. Den sekundära bildens
konstruktionsart, funktion och cirkulationsarter kommer att ställas i relation till det över-
gripande bildtecknets. Det övergripande bildtecknet, i kraft av att vara ett självständigt verk,
förändrar den sekundära bildens relevans. Från att ha varit ett föremål på en loppmarknad
har det blivit ett objet trouvé. Här ligger den tydligaste effekten av tematiseringen av den
sekundära bilden. Dess placering i en ny kontext, med en ny funktion, i ett konstnärligt
sammanhang, medför att en omsemiotisering kan äga rum. Den sekundära bilden återbrukas,
men deformeras samtidigt. Strömholms fotografi innehåller bilder eller andra tecken som
kommenteras i nya sammanhang. Det kan ibland tyckas vara en minimal kommentardel som
vissa av hans fotografier åstadkommer eftersom de också är referentiella och dokumen-
terande. Surrealistifieringen som en appropriering är dock en metasemiotisk kommentar,
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också eftersom vi vet att det dokumenterande för surrealismen är ett konstnärligt grepp. Det kan
förklara varför också fotografierna av tivolimålningarna är metasemiotiska, trots att de praktiskt
taget saknar ett avbildat ramrum till tivolimålningarna inne i det övergripande fotografiets
avbildade rum.

Sannolikt är det på grund av att bilderna inte bara överflyttas till en annan konstruktionsart,
från måleri till fotografi, utan också till en annan funktion, från underhållning till konst, som
en kommentar kan äga rum. I konst är en kommentar i bilden förväntad. Detta till skillnad
från t.ex. i en referentiell bild i en bok som handlar om tivolihistorik. Villkoren för tivoli-
målningen förändras på så sätt att den, om den betraktades direkt, hade konnotationen ”tivoli-
målning”. Men när den fotograferas blir konnotationen (som härrör ur uttryckssubstansen)
jämbördig med innehållet och det konstnärliga fotografiet blir en kommentar till dess egen-
skaper som tivolimålning. Konnotationen (som är sekundär vid betraktandet av tivoli-
målningen) accentueras i det övergripande bildtecknet.

Uttrycksplanet i den sekundära bilden blir viktigt därför att en annan bild visar den sekundära
bilden, men också något mer. Som om också detta något mer var viktigt för att förstå bilden.
Tillägget får inflytande över den sekundära bilden, bromsar dess verkan av illusion. Dessutom
läggs synpunkter på den sekundära bilden, t.ex. på dess placering, användning och historia.
Den sekundära bilden frikopplas från sin ursprungliga funktion genom det övergripande
bildtecknets distans, den tematiseras och främmandegörs. Bilderna rör sig från underhållning,
reklam eller propaganda till konst. Reklamfunktionen eller någon annan funktion kommenteras
genom att man kan skönja bildens förfall och ställa det i relation till dess ursprungliga funktion.

En teaterföreställning, precis som en bild, handlar ofta om någon företeelse i livsvärlden.
Men en bild av en teaterföreställning handlar snarare om teater. En bild av en bild handlar
snarare om bilden än om livsvärlden. En bild av en skådespelare i en rollgestaltning visar på
samma sätt skådespelaren snarare än rollen. I teater däremot gestaltar skådespelaren en roll-
figur. Det är, åtminstone i viss teatertradition, tänkt att vi under föreställningen ska nonchalera
skådespelarens egenheter för att kunna uppleva rollgestalten bättre. Vissa av Strömholms fo-
tografier innehåller ytterligare en semiotisk nivå som är av varieté-, tivoli- eller teaterkaraktär;
detta gäller i fotografierna av ormkvinnan, leopardkvinnan och av strippor m.fl. Om teatra-
liteten i bilden ses som tema snarare än livsvärlden så kan det tematiska ses som en ”mask”.
Det teatrala gör att bilden blir en bild om människans belägenhet som ”aktör” i en värld som
en ”scen”, människan som en bild av sig själv.

 108

Också den transsexuella kan ses som deltagare i en pjäs genom att ha intagit kvinnans roll,
samtidigt som hon är man. Men också den transsexuella kommer då att kunna stå för män-
niskans belägenhet i allmänhet, människan som en bild av sig själv. Om det kvinnliga hos
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den transsexuella uppfattas som en mask som döljer de manliga egenskaperna kommer
bilden också att vara ett döljande av den ”egentliga” manliga identiteten. Även i fotografierna
av de transsexuella skulle alltså döljandet upprepas genom att den som är jag-för-mig-själv
och betraktar en annan person kommer att uppleva denne som den-andre-för-mig. Den som
är jag-för-mig-själv upplever inte den andre på samma sätt som sig själv, inifrån, utan istället
utifrån. Att uppleva någon utifrån kan i det perspektivet förstärkas. Den andres utseende
kan upplevas som ett hinder eller en mask för den verkliga identiteten, som den som är jag-
för-mig-själv inte kan nå fram till. Från min kropps insida ser jag andra människors utsida,
som en mask eller som en ”bild”.

I fallet med de avbildade transsexuella finns två tecken, fotografiet med sitt uttryck och
innehåll och den transsexuella med sitt uttryck och innehåll. Eftersom ett tecken består av
uttryck och innehåll, där uttrycket är direkt men oviktigt och innehållet är indirekt och
viktigt, och eftersom de två tecknen efter varandra kräver att man i det sekundära tecknet ser
innehållet genom uttrycket, så kommer uttrycket att uppfattas före innehållet. Innehållet
måste vara en del av uttryckets egenskaper, snarare än tvärtom, eftersom vi här talar om en
sekundär ikonicitet. Om det sekundära uttrycket bara är en transportsträcka kommer de
manliga egenskaperna att kunna nonchaleras, men om uttrycket blir ett rema, om fler av
dess egenskaper överförs till innehållet, så uppstår en retorik där uttrycket kommer att säga
något om innehållet, att innehållet är en roll, att den kvinnliga rollen har ett uttrycksplan som
är manligt. Fotografiet förändrar den ursprungliga hierarkin mellan uttryck och innehåll till
en tema och remarelation. Fler egenskaper i uttrycksplanets substans aktualiseras. Det kvinnliga
ses genom mannen. Bilden av den transsexuella sätter den transsexuellas egna teckenhierar-
kier i rörelse och blir en kommentar till transsexualitetens kroppsuppfattning. Om det kvinnliga
tvärtom förs över på det manliga skulle retoriken inte fungera eftersom det skulle osynliggöra
uttrycksplanet och dessutom vara det förväntade. Retoriken kräver att det manliga, som en
från början mer eller mindre dold fiktionsgrad, frammanas, precis som i de döljande foto-
grafiernas tematiserade oansenlighet som suggererar en annan värld och i bilderna av andra
tecken där det sekundära tecknet döljer sitt innehåll och referent. Strömholms fotografier av
de transsexuella kan i det perspektivet karakteriseras som rörelser mellan fotografi, teater
och livsvärld, som en retorisk spänning mellan fiktivitet och verklighet.

Att den metasemiotiska funktionen lyfts fram innebär att de övriga funktionerna deformeras
och framför allt den socialrealistiska genrens referentiella funktion kan inte verka på ett för
den önskvärt sätt. Samtidigt vet vi att det finns ett retoriskt spel mellan olika funktioner i den
surrealistiska bildens verkan. Det dokumenterande är fortfarande verksamt, men som konst.
Trots att Strömholm i sin fotografi är dokumenterande är den samtidigt iscensatt. Hans
bilder av transsexuella kan sannolikt uppfattas som metasemiotiska innan de ses som re-
ferentiella eller estetiska. Vi kan i Strömholms verk se variationer mellan en försiktig
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semiotisering i de isolerande och döljande fotografierna och en mer kraftfull metasemiotise-
ring i avbildandet av bilder och andra tecken som kulminerar i fotografierna av de transsexuella.

När Strömholm diskuterar bildavbildningen av bäddsoffan (bild 66) hade han vid tagningen
bara intrycket av att detta var något konstigt, vilket föranledde honom att fotografera bilden.

109

När det gäller de transsexuella hävdar Strömholm att ”sanningen var den att jag inte förstod
mig på dem. Jag, som 30-årig man, visste inte ett skit om vad det var frågan om.”

110
Om ett

tolkningsproblem föreligger blir följaktligen motivet intressant. Däremot det som inom
livsvärlden, språket eller en kultur tas för givet är inte värt att avbilda eller diskutera. Strömholm
söker därför upp retoriska miljöer och människor som har särskildhetens kvalitet. Just därför
är de för honom värda en tagning; ofta genom att redan vara ramade eller iscensatta eller på
annat sätt isolerade. Föremålet på loppmarknaden, den gamla målningen, skyltdockan och
varietéartisten är redan placerade inom en ram, i en låda eller på en scen. Den transsexuella
semiotiseras genom sminkning, självbespegling och posering. Det isolerade, som redan har
gåtfullhetens kvalitet,  isoleras än en gång, genom att fotograferas. De objekt och människor
som Strömholm avbildar anses inom en kultur vara icke-text, dvs. uttjänta och utstötta. För
Strömholm är obegripligheten vid previsualiseringen central. Därmed blir de något som är
värt att förhålla sig till. Relationen mellan text och icke-text inverteras, vilket kan förstås som
att också avvikelsen har en norm.

111
Ett annat sätt att se det är att fotografin, sedd som kultur,

försöker inleda ett ”samtal” med icke-texten, med påföljd att den kan förvandlas till extra-
text.

112

I någon mening är det metasemiotiska en förstärkning av det semiotiska. Det som är intres-
sant och därför semiotiserat kan vara värd en metasemiotisk kommentar.

113
Däremot livs-

världen så som tagen för given kommenteras knappast. Det som är gåtfullt och därför viktigt
och intressant måste behandlas och kommenteras av fotografen för att gåtan ska kunna för-
stås (eller snarare bibehållas). Det tycks som om många av de diskuterade metasemiotiska
fotografierna är metasemiotiska i snävare bemärkelse.

Precis som i de isolerande och döljande fotografierna, finns i de metasemiotiska också en
interpersonell funktion. Det metasemiotiska fenomenet förändrar i vissa fall bildjagets roll.
I ett fotografi med interpersonell funktion är bildjaget ofta placerat i bildens referentiella
rum. Det betyder att bildjaget, trots den distans som skapas av döljandet, befinner sig i en
indexikalisk relation till det avbildade rummet. Men i en bildavbildning placeras bildjaget i
det övergripande bildtecknets referentiella rum vilket medför att den sekundära bilden upplevs
som mer bildmässig. I själva verket har distansen mellan bildjag och det bildjaget betraktar
ökat eftersom den sekundära bilden i än högre grad än i de döljande bilderna är semiotiskt
förmedlad. Det betyder vidare att jag-för-mig-själv-situationen accentueras ytterligare. Särskilt
påtagligt blir detta i fotografier av avbildade kvinnor som bildjaget skulle kunna önska var
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sexuellt tillgängliga (bild 100) eller i fotografier som avbildar bilder av kvinnor med blickar
som antyder sexuell tillgänglighet (bild 72).

Bildjaget ställs på liknande sätt i en närhetsrelation till den transsexuellas subjektivitet, som
uttrycks framför allt i hennes blick. Men mötet mellan bildjag och den transsexuella kan leda
till en distansering i den stund förstärkningen av det manliga uttrycksplanets egen betydelse
accentueras i uppbromsningen av teckenfunktionens instrumentalitet. Genom att den
transsexuella intar en kvinnlig ”to-be-looked-at-ness” lockas inledningsvis det manliga bildjaget
till bilden. Men precis som i de döljande fotografierna och i fotografier som avbildar bilder
av kvinnor med blickar som antyder sexuell tillgänglighet sviks emellertid bildjaget. Det sker
vid upptäckten av den transsexuellas manlighet.

Eftersom ett överraskande tolkningsproblem uppstått skapas en spänning mellan närhet och
distans, mellan mänsklig kontakt och tecknets förmedling. Bildjagets distans till det betraktade
är central i de döljande bilderna och det förefaller rimligt att en gynnad tolkning också av
fotografierna av de transsexuella betonar distans trots närhet, isolering trots indexikalitet.
Jag-för-mig-själv-situationen skapar en förstärkning av upplevelsen av att den avbildade är
den-andre-för-mig, vilket innebär att utseendet blir en mask framför ett annat jag som för
bildjaget är dolt och oåtkomligt. Distansen understryker den metasemiotiska kommentaren
och retoriken snarare än pseudoidentiteten. Kanske kan den avbildade betraktaren som
intensivt stirrar på ormtjuserskan bakom glaset (bild 42), gossen som fascinerad betraktar
varietéartisten på scenen (bild 41), eller den gosse som skräckslagen betraktar den bakom en
palissad placerade leopardkvinnan (bild 43), ge en uppfattning om den förberedda subjekt-
positionen i fotografierna av de transsexuella. Den transsexuella blir en extra-text (eller icke-
text) i förhållande till bildjaget som text.

Sett i relation till polariseringen mellan manligt och kvinnligt i livsvärlden bör de avbildade
transsexuella, åtminstone av heterosexuella betraktare, uppfattas som oxymoroner. Eftersom
den transsexuella möter bildjagets blick, och alltså inte enbart kan ses som ett objekt för
bildjaget som subjekt, kan det upplevas som hotfullt för det heterosexuella bildjaget. Detta
väcker frågan om vem som egentligen tittar på vem. Fotografierna kan därför sannolikt upp-
fattas olika av den som strävar efter att utplåna genuspolariseringen respektive den som upp-
rätthåller den.

114
 Precis som surrealisten i teorin kan befinna sig i olika delar av surrealismens

stora berättelse, kan den sexuella människan befinna sig i olika stadier i sin ”sexuella berättelse”.
Man kan, i genuskonstruktivismens anda, tänka sig en berättelse som inleds med genus-
polarisering, och som utopiskt successivt integrerar oppositionen vad gäller genus. Medan den
heterosexuelle kanske befinner sig i inledningen av en sådan berättelse, och är helt separerad från
sin sexuella opposition, har den lesbiska, bögen och den transsexuella överskridit genus-
polariseringen på olika sätt och i olika utsträckning. De har integrerat sin opposition i sig
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själv och kanske också neutraliserat den. Därmed har de för sig själva, i sin kultur, minskat
fotografiets potentiella verkan som oxymoron. Det innebär att retoriken inte fungerar lika effektivt
på dessa grupper som på den heterosexuelle.

Sannolikt mildras retoriken också i relation till de transsexuella själva därför att de efter tag-
ningen kan betrakta bilderna av sig själva i en miljö som skiljer sig väldigt lite från den miljö
de befann sig i vid tagningssituationen. Tagningssituationen och situationen vid bildbetrak-
tandet sammanfaller i ett gemensamt referentiellt rum, vilket minskar retorikens verkan.
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BOURGEOISINS RUINER

11.1   Walter Benjamin och historiens ängel

Frågan om surrealismens relation till fotografin gäller inte enbart relationen högt och lågt,
uppåtstigande och nedåtgående retorik, utan också relationer i en temporal retorik. Studierna
av förhållandet mellan Bretons och Batailles teorier har främst belyst surrealismens och
fotografiets sätt att gestalta spatiala relationer. Resultatet visade att medan Breton strävar
efter uppåtstigande och förening så vill Bataille särskilja och gå nedåt. Det visade sig också
att Christer Strömholms fotografi har en relation till surrealismen och vidare till Batailles
estetik.

I det följande är det min avsikt att studera surrealismens och fotografiets temporala orga-
nisation. Här slår jag följe med Walter Benjamin. En av de mest centrala aspekterna av sur-
realistisk konst är dess relation till förfluten tid. I Surrealismens manifest (1924) skriver Breton
att ”Det underbara är inte detsamma i alla tidsåldrar; på något dunkelt vis ingår det i något
slags allmän uppenbarelse varav endast fragment når oss”.

1
Därefter nämner han exemplen

den romantiska ruinen och den moderna skyltdockan. Max Ernsts collages, där delarna är
hämtade ur gamla varukataloger och böcker illustrerade med xylografier, är exempel på
denna relation till förfluten tid. Surrealisterna var motståndare till t.ex. konkretism och
funktionalism. Det är känt att t.ex. Salvador Dali kände antipati mot funktionalism och
istället fascinerades av Art Nouveau.

2
Bretons intresse för äldre tids kultur är i linje med

samma fenomen. I Nadja berättar Breton om vandringarna på loppmarknaden i Saint Ouen
och Louis Aragon beskriver folklivet i Passage de l´Opera i Le Paysan de Paris.

3
Passagerna var

1800-talets varuhus. Om Bretons och surrealisternas syn på det uttjänta skriver Benjamin:

He was the first to percieve the revolutionary energies that appear in the ”outmoded”, in the first factory
buildings, the earliest photos, the objects that have begun to be extinct, grand pianos, the dresses of  five years
ago, fashionable restaurants when the vogue has begun to ebb from them. The relation of these things to
revolution — no one can have a more exact concept of it than these authors. No one before these visionaries
and augurs percieved how destitution — not only social but architectonic, the poverty of interiors, enslaved
and enslaving objects — can be suddenly transformed into revolutionary nihilism.

4

I Paris, 1800-talets huvudstad preciserar han ”Dada var surrealismens fader; och dess moder var en
passage.”

5 
Han betraktar surrealismens intresse för det som är gammalt som revolutionärt.

6

Utgångspunkten för Benjamin är industrialismens och kapitalismens generella förtingligande

11



254

och hur olika klasser och skikt i samhället har olika strategier för att bemöta det nya sam-
hällsklimatet. Den borgerliga kulturens reaktion på industrialismen, sedd som något främ-
mande och modernt, var att söka sig till stilblandning och kitsch. Borgaren hade ett behov av
att bekantgöra tingen för att skapa en värld där det nya och främmande tillintetgjorts ge-
nom att tingen åter besvarar blicken. Den överlastade viktorianska interiören var bekant-
görande och tillbakablickande i förhållande till de nya och främmande processerna. Benjamin
pekar på ”den under 1800-talet gång på gång märkbara tendensen till att försköna tekniska
nödvändigheter med hjälp av konstnärliga pseudomålsättningar.”

7
Det är ett sådant för-

mänskligande i den borgerliga kulturen som han vänder sig emot, eftersom ett samtidigt
förtingligande äger rum i samhället som helhet. I ett tidsperspektiv strävar den borgerliga
kulturen efter att göra det samtida mer ålderdomligt för att anpassa det till en traditionell
världsbild. Förfluten tid överförs på samtiden som en rekonstruktion. Det innebär att förflu-
ten tid bevaras eller rekonstrueras på samtidens bekostnad. Man t.ex. döljer gjutjärnet bakom
kolonnen eller placerar den som staffage på en matta i fotoateljén. I Paris, 1800-talets huvudstad
skriver han att ””Kritiken” av 1800-talet, för att säga det med ett ord, ska sätta in här. Inte
kritiken av dess mekanism eller maskinism utan av dess narkotiska historism, dess begär
efter masker, i vilket den sanna historiska existensens signal — som surrealisterna lystrade
till — döljer sig.”

8

Vid sidan av den borgerliga retrospektionen kommer också den moderna varan att förmäns-
kligas genom att varukaraktären motverkas genom att varan placeras i ett bekant sammanhang,
vad jag kallar bekantgörande. Benjamin skriver:

Världsutställningarna bygger upp varornas universum. Grandvilles fantasier trycker varustämpeln på
universum och moderniserar det. Saturnusringen blir en gjutjärnsbalkong, på vilken saturnusinnevånarna
hämtar luft om kvällarna. /.../ Modet förskriver den ritual enligt vilken kulten av fetischen varan vill
utövas. Grandville utsträcker dess maktanspråk till vardagens bruksföremål likaväl som till kosmos. I och
med att han följer den ända ut i dess extrema yttringar, blottlägger han dess natur. Varan står i konflikt
med det organiska. Den agerar som kopplare mellan den levande kroppen och den oorganiska världen. I det
levande tillvaratar den likets rättigheter. Fetischismen, som är fixerad vid det oorganiskas sex-appeal, är
dess livsnerv. Kulten av varan tar fetischismen i sin tjänst.

9

Vad Benjamin diskuterar är den ”fantasmagori” i förmänskligandet och bekantgörandet av
varan som äger rum i samband med världsutställningarna och där Grandvilles grafiska konst
är stilbildande och exempel. Surrealismen däremot kan belysa mekanismen i förmedlings-
processen och kan avautomatisera den illusion av intimitet och närhet som skapats av såväl
konstens som reklamens ”fantasmagorier” som ersättning för det av kapitalismen söndertra-
sade kultur- och samhällslivet. Den blir därmed en motkraft mot tendensen till att dölja kapi-
talismens framfart bakom en ”dröm”; ett ålderdomligt konstbegrepp eller en ”fantasmagori”
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som ger sken av att varan och ”reproduktionsåldern” inte i grunden har förändrat kulturens
roll.

10
Benjamin ser i Atgets fotografi, i Baudelaires diktning, men även i surrealismen och

hos typer som flanören, horan och lönearbetaren i det sena 1800-talet, samhällets utveckling
mot främlingskap. Utöver det ser han hos dessa aktörer också en ärlighet i att erkänna de nya
rollerna i det industrialiserade samhället. Horan visar genom sminkning och make-up ibland
att hon verkligen är just hora (och inte älskarinna). Baudelaire erkänner att han arbetar på en
litterär marknad (och inte är en ”diktarfurste”). Den som inte accepterar den falska intimitet
som den borgerliga kulturen erbjuder tvingas att ställa sig utanför och är därför den som
bäst kan förstå vad som sker i samhället. Främlingskapet blir på det sättet mer autentiskt än
deltagandet i den borgerliga kulturen. Benjamin uttrycker sig på följande sätt om de moderna
ruinerna ”Balzac var den förste som talade om bourgeoisins ruiner. Men först surrealismen
har frilagt dem för våra blickar. Produktivkrafternas utveckling lade det förra århundradets
önskesymboler i spillror redan innan de monument vittrat sönder som gav uttryck åt dem.”

11

Konfrontationen mellan det nyss förgångna och det nuvarande upphäver den historiska
kontinuiteten och vad Benjamin kallar ”drömmen”. Spatial isolering är som nämnts sur-
realismens första grepp. Att upphäva den historiska kontinuiteten är att isolera temporalt.
En klyvning åstadkoms med en ”dialektisk bild”.

12
 Den diskuteras av Margaret Cohen som

ett försök av Benjamin att projicera psykoanalysen på samhället för att göra marxismens
upplysningstanke mer dialektisk i dess relation mellan bas och överbyggnad.

13
Det gällde att

påtala överbyggnadens tröghet och relativa självständighet, i motsats till stalinismens ekono-
mistiska reduktionism. I en kollektiv psykoterapi ska samhället återvända till och återvinna
sina ”ruiner” för att i dem påvisa bourgeoisins tillkortakommanden. Marxismens bas är i det
perspektivet det i psykoanalysen omedvetna. Överbyggnaden är ideologi; en ”dröm” eller en
”fantasmagori” som döljer den omedvetna basen. Enligt Benjamin är surrealismen en sönder-
delningsprocess som ger en föreställning om en diskontinuerlig utveckling istället för den
kontinuerliga utvecklingen i ”drömmen” och följaktligen i livsvärlden. Uppvaknandet ur
drömmen leder till en retorisk figur, en dialektisk bild där dåtid och nutid möts. Mötet
mellan retorikens båda led ska ske där motsatserna är som störst.

14
 Benjamin strävar efter

åskådlighet och, om uttrycket tillåts, en ”visuell marxism”.

En möjlighet i en sådan retorik är att det samtida uttjänta fragmentet påföres den dåtida
”drömmen”, det helhetssammanhang det i förfluten tid ingick i. Retoriken kan då visa att det
som en gång varit modernt eller ingick i ett livsvärldssammanhang nu förvandlats till ett
fragment, till något uttjänt eller en besvikelse – till ”bourgeoisins ruiner”. Utöver det kan en
sådan operation i förlängningen göra också det samtida gammalt redan som nytt, om man
tänker sig att det uttjänta fragmentet också projiceras på det samtida, på modet eller varan.
Han talar om t.ex. modet som en evig återkomst och tänker sig alltså här en likhetsrelation
mellan gammalt och nytt, trots att modet alltid tycks vara nytt och modernt. Upplevelsen av
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moderniteten i modet kommer att deformeras och bli något annat än vad vi först trodde att det
var. Medan tiden, som ett historiskt kontinuum och som en ”dröm” i livsvärlden, kom-mer att
utveckla dåtid till nutid, kommer det samtida i den retoriska operationen däremot att inverka på
det gamla.

15
 ”Bourgeoisins ruiner” som i samtiden förlorat sitt värde, kommer att synliggöra

såväl den historiska kontinuiteten som det moderna och samtida, i form av t.ex. ”drömmen”,
varan och modet, som ständig upprepning.

16
 Vi kommer att påminnas om att också det idag

moderna strax ska bli till ruiner och sopor.

”Drömmen” har gjort basen osynlig bakom en ständigt återkommande ”natur”, samtidigt
som surrealismen har möjlighet att avideologisera drömmen. Kontinuitet och tradition såväl
som modets växlingar döljer basen i en fortsatt ”dröm”, medan en surrealistisk undersök-
ning av ”bourgeoisins ruiner” istället innebär att ideologin, ”drömmen” som falskt med-
vetande, synliggörs. Semiotiskt och retoriskt sett försöker Benjamin med hjälp av surrealism
och psykoanalys främmandegöra ”drömmen” och i vidare bemärkelse samhället som natur-
givet och oföränderligt genom att skapa isolering och opposition mellan då och nu och
mellan del och helhet. I grund och botten är det livsvärlden med dess jag-, här- och nusituation
och sammanhängande indexikaliska organisation som Benjamins sociala psykoterapi och
retorik riktar in sig mot, eftersom livsvärlden kan osynliggöra och automatisera de dolda
ekonomiska processerna i basen. Trögheten i livsvärlden innebär vidare ofta att det nya
assimileras i ett äldre schema och försvårar därmed de av Benjamin diskuterade samhälleliga
förändringarna. Livsvärlden och ”den eviga återkomsten” i modet och varan, ska avslöjas
som ”dröm”, eftersom förhoppningen om något nytt egentligen inte kan infrias i ett kapi-
talistiskt samhälle. Om den borgerliga retoriken osynliggör samtiden genom att i en re-
konstruktion göra den till förfluten tid så gör surrealismen tvärtom; förfluten tid blir samtid.
Ruinens nuvarande tillstånd blir mer autentiskt än rekonstruktionen. Förfluten tid kan
aktualiseras och kommenteras mot bakgrund av vad vi upplevt under tiden. Samtidigt som
vi åter erfar förfluten tids liv och dess förhoppningar om framtiden kan vi vid en blick på det
uttjänta fragmentet i nästa stund brutalt konstatera att det inte blev som vi hoppades.
Drömmarna infriades inte. Det som då var högsta mode är idag trasigt skräp. En dag kommer
också det som idag är modernt att bli till sopor och ruiner. Om den borgerliga retoriken
integrerar samtiden i ett ålderdomligt schema så kommer surrealismen att innebära att sam-
tiden ser på förfluten tid med nya ögon därför att skillnaden mellan då och nu blivit för stor.
Modets sista stadium är som sopa, inte som evig lycksalighet. Också den idag sammanhäng-
ande världen ska en dag bli till fragment.

En variant av denna retrospektiva process tycks också kunna vara verksam. Benjamin
diskuterar i aurabegreppet ”drömmen” också i mer positiva ordalag. I den retoriska operationen
kommer ibland det gamla inte endast att upplevas som förbrukat. Vi går med hjälp av ett
gammalt föremål in i ett ofrivilligt minne som väcker våra känslor.

17
Sannolikt kan detta
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ofrivilliga minne ses som associationer, som en väv av indexikaliteter in absentia, kring det
gamla föremålet. Eftersom det i varje tid också finns drömmar om nästkommande epok,
kommer det ålderdomliga nu istället att kunna ses som förebådande något genuint nytt. Det
är den drömmen som kan uppenbaras i det gamla föremålets aura. Benjamin kallar detta
”profane illumination” i motsats till religiös illumination.

18
I Walter Benjamins historie-

filosofiska teser finns ett suggestivt citat:

Det finns en bild av Klee som heter Angelus Novus. Den framställer en ängel, som ser ut som om han
stod i begrepp att avlägsna sig från något som han stelt betraktar. Hans ögon är uppspärrade, hans mun
står öppen, och hans vingar är utspända. Historiens ängel måste se ut på det sättet. Han har sitt anlete vänt
mot det förgångna. Där en kedja av händelser träder fram inför våra ögon, där ser han en enda katastrof
som oavlåtligt hopar ruiner på ruiner och slungar dem för hans fötter. Han vill nog gärna dröja kvar,
uppväcka de döda och sammanfoga det som slagits i stycken. Men en storm blåser från paradiset, som gripit
tag i hans vingar och är så stark att ängeln inte längre kan sänka dem. Denna storm driver honom
oemotståndligt in i framtiden, som han vänder ryggen, alltmedan ruinhögen framför honom växer upp till
himlen. Det som vi kallar framåtskridandet är denna storm.

19

Ängeln ser alltså tillbaka mot det förflutna och ser där ruiner på ruiner. Samtidigt förs han av
vinden baklänges mot framtiden och flyger alltså inte själv. Ängeln är inte deltagande i det
som är framåtsyftande, utan snarare utsätts för den kraftiga vinden. Människorna ser hän-
delser, men ängeln ser en katastrof. Från ängeln går en rörelse från paradiset till framtiden.
För Benjamin tycks därför historien vara en kontinuerlig katastrof  som äger rum mellan
paradis och den messianska tidsåldern. Ängeln är sålunda inplacerad i en ”stor berättelse”.
Om Breton betonar det vertikala perspektivet i den ”stora berättelsen” så är det temporala
viktigast för Benjamin. Han talar om önskebilder och avser med det en epoks dröm om den
efterkommande epoken. Benjamin räknar med en relation mellan urkommunismen (para-
diset) och det klasslösa samhället (den messianska tidsåldern) där en rörelse bakåt (från det
som är uttjänt) också innebär en längtan och en strävan framåt. Något av det förflutna och
framtiden finns också här och nu. Människan är alltså inte endast bunden av sin sociala
situation såsom stalinismens reduktionism hävdar. Benjamin skriver i Om några motiv hos
Baudelaire:

Om man kallar de föreställningar som utgår från det ofrivilliga minnet och strävar efter att gruppera sig
kring ett av den omedelbara åskådningens föremål för detta föremåls aura, så motsvarar auran kring
åskådningsföremålet just den erfarenhet som i form av övning avsätter sig på ett bruksföremål.

20

Från en position i nuet, via ett gammalt fragment som in absentia och i en retrospektion
väcker auratiska associationer om förfluten tids användning, kan man i en antecipation
föreställa sig också nästkommande epok. Det ofrivilliga minnet, föremålets aura, tycks för
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Benjamin vara så bärkraftigt att det kan bli en länk till framtiden. De drömmar och för-
hoppningar som in absentia finns lagrade i fragmentets aura kan bidra till att skapa en ny
helhet i framtiden. Om aurans väv av indexikaliteter stegras i sin intensitet kan följaktligen
en mer kraftfull projektion uppstå. I den ”stora tiden” ska en ”berättelse” om förfluten tid
kunna väcka föreställningar om nästa epok. Medan vad Benjamin kallar erinringen bemäk-
tigar sig minnet till sin samling, tycks däremot det ofrivilliga minnet vara mer rörligt, relativt
oberoende av tid och rum och istället beroende av egen inbillningskraft. Auran tycks kunna
integrera nutid och dåtid för att sedan uppgå i Benjamins större tidsperspektiv. Han hän-
visar till Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt. Romanens grundläggande konception
är en retrospektiv berättelse som ekar av intrikata tidsöverlagringar och där en berättare åskådlig-
gör förfluten tid via en hjältes fokus.

21

Benjamin skriver i sina Historiefilosofiska teser att ”...först den förlösta mänskligheten har
möjlighet att dra fram och citera sitt förflutna in i minsta enskildhet.”

22
 Benjamin tycks anse

att rörelserna framåt och bakåt i tiden är kompatibla och att en retrospektion från nuet ska
underlätta för en antecipation genom att ge en föreställning om att förändring är möjlig. Att
i retrospektionen ha uppmärksammat att en förändring redan skett ska sedan underlätta den
kommande förändringen. I en sådan temporal retorik dras tidsdimensionen ut åt båda hål-
len så att livsvärlden tillplattas till endast ett tunt och mycket genomsläppligt membran till
förmån för den oerhörda tidsrymd som i en retorik tycks möjliggöra ett kraftspel mellan
retroaktivitet och antecipation, utan större hänsyn till perspektivet i jag-, här- och nusituationen.
Den storartade och omnipotenta retoriken tycks kunna negligera livsvärldens tröghet. Vi på-
minns om Angelus Novus: ”Där en kedja av händelser träder fram inför våra ögon, där ser han
en enda katastrof  som oavlåtligt hopar ruiner på ruiner och slungar dem för hans fötter.”

23

I denna Benjamins revolutionära romantik tycks vissa värden i förfluten tid vara så viktiga
för framtiden att de måste återvinnas.

Utmärkande för ”reproduktionsåldern” är ”aurans förfall”. Aurabegreppet skrivs dock ofta
fram av Benjamin som värt att bevara i studiet av ”bourgeoisins ruiner”, i fragmentet och
som en del av den dialektiska bilden. Han hävdar att ”Aurans förfall och den förtvinade fan-
tasiföreställningen om en bättre natur — som beror på klasskampens defensiva position —
är en och samma sak.”

24
 Samtidigt som Benjamin tematiserar ”bourgeoisins ruiner” och de-

ras funktion att demonstrera hur förhoppningarna sviks tycks alltså retrospektionen med
hjälp av auran samtidigt ibland kunna fungera som helhetsskapande och som ett led i illumina-
tionen av tiden.

Surrealismens intresse för det som är gammalt och uttjänt kan ses i relation till Benjamins
aurabegrepp, men också till semiotikens uppfattning om funktion. Konstverkets värde som
konstverk ligger enligt Mukarovsky inte i själva föremålet, utan i föremålets funktion.
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Funktionen bestämmer varseblivningen på så sätt att vad vi ser bestäms av medvetenheten
om vad föremålet är till för. I en upprepad användning kommer vanan som en social kon-
sensus att utbilda scheman för tingens användning. Varje föremål har dock flera potentiella
funktioner, därför kan den praktiska funktionen förskjutas i funktionshierarkin och en annan,
t.ex. estetisk funktion, kan istället komma i förgrunden och dominera. Funktioner kan
förändras och är således historiska.

25
 Det är troligen det Breton avser när han säger att det

underbara inte är detsamma i alla tidsåldrar. Det finns inget föremål som inte kan ha en
estetisk funktion och vissa föremål blir i surrealismen ”underbara” när de förlorat sin funktion.
Mukarovskys distinktion mellan praktisk och estetisk funktion lägger således en semiotisk
grund för förståelsen av det surrealistiska intresset för äldre tids arkitektur och interiörer
och för föremål från loppmarknader, men också för Benjamins aurabegrepp.

När ett föremål används har det ett bruksvärde, vilket medför att den estetiska funktionen
inte är aktiv. Efter brukandet dekontextualiseras föremålet och kan i vissa fall få en estetisk
funktion, t.ex. på ett museum eller om det uppmärksammas på en loppmarknad. Där pre-
senteras föremålet utryckt ur sitt praktiska sammanhang, skiljt från den specifika plats i
livsvärlden det en gång var en del av. Det har då mist sin praktiska instrumentella funktion
och kan för en betraktare istället få estetisk funktion, enligt principen att det som är ålder-
domligt blir konst. Föremålet rycks ut ur sin koppling till livsvärld och bruksvärde och från
de scheman som länkat det till sitt sammanhang. Surrealismens intresse för loppmarknader
och gamla föremål som objets trouvés kan förklaras ur den estetisering som de onyttiga
föremålen genomgår genom att bli disponibla för projektioner. Disponibiliteten tycks kunna
motsvara det auratiska fenomenet och utöver det kunna verka på den tidigare diskuterade
surrealistiska isoleringen. På samma sätt kan också ett naturföremål ryckas ut ur sitt naturliga
sammanhang och få en ny funktion i surrealismen, en stenformation kan ses som en ägg-
kopp med ett ägg i (se kap. 7.2). Om retorikens mål för Breton är en spatial genomskinlighet
tycks målet för Benjamin vara en temporal överblickbarhet. Även Breton hävdar dock också
temporal överblickbarhet i sin syn på fotografiets indexikalitet (se kap. 7.1).

11.2   Susan Sontag och fulhetens estetik

Susan Sontag bidrar till en positiv syn på fotografi som konst när hon i boken On photography
hävdar att fotografi som sådan är surrealistisk. Dels på grund av att fotografi är automatisk;
föremålet ”virtually produces itself ”. Det är som tidigare nämnts (se kap. 3.3) det indexika-
liska som för Sontag är det centrala i fotografiets semiotik. Det surrealistiska ligger ”in the
very heart of  the photographic enterprise: in the very creation of  a duplicate world, of  a
reality in the second degree, narrower but more dramatic than the one percieved by natural
vision”. Inte i den ”theatralization” som är så vanlig i surrealistiskt måleri.

26
För Sontag är det
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därför inte den surrealistiska fotografin som är surrealistisk, utan själva fotografin som sådan,
som konstruktionsart.

27
Hon skriver ”What is surreal is the distance imposed, and bridged by

the photograph: the social distance and the distance in time.”
28

 Tiden själv är surrealistisk,
menar Sontag, och syftar på fotografiets konkreta indexikaliska patos som från en svunnen
tid, och oberoende av mellanliggande tid och rum, tycks förflytta sig till betraktarens samtid.
Att Sontag så hårt trycker på det surrealistiska i betraktarens möte med fotografiets förflutna
tid beror sannolikt på att hon, precis som Barthes och Breton, ser indexikaliteten mellan
motiv, fotoner och emulsion som central för dess egen semiotik (se kap. 3.3 och kap. 7.1).
Men man kan också lägga märke till att betraktarens förflyttning med hjälp av fotografiet
från nu till då tycks fungera som Benjamins dialektiska bild, som en retroaktiv akt.

Sontags karakteristik av fotografi som surrealistiskt hänger samman med att skillnaden mellan
då och nu accelererar. I kapitalismens snabba omdaning av samhället förbrukas föremålen i en
allt hastigare takt för att sedan på en soptipp, loppmarknad eller ett museum bli potentiella
objekt för den estetiska funktionen eller bli föremål för fotografering. I fotografiet fortlever
enligt Sontag den surrealistiska sensibliliteten för det som försvinner bevarat i form av fragment.
Kamerorna börjar att avbilda världen just när den hastigt förändras. När familjen upplöses
börjar man att fotografera familjemedlemmarna, vilket är analogt med djurparkens uppkomst
när allt fler djurarter utrotas och med den dokumentation av främmande kulturer och den gamla
bondekulturen som inleddes när dessa börjat att försvinna. Att fotografera för en samtida fotograf
syftar till att visa upp en dold sanning och att bevara ett försvinnande förflutet.

29
Det förflutna blir

dock surrealistiskt, eftersom det moderna bryter ned sig själv i allt hastigare takt.

Den moderne fotografen klassificerar inte och ordnar inte enligt Sontag, utan söker det
unika. Fotografen älskar, som surrealisten, allt som är verkligt, utan hierarkier; det fula,
sopor, skräp, rustika ytor, kitsch, konstiga saker osv. Ett av 1900-talsfotografins viktigaste
motiv är just det fula och låga: rännstenar, clocharder, föremål från loppmarknader etc.
Brassaï har t.ex. fotograferat rännstenar i Paris de Nuit 1933 och Moholy-Nagy i foto-auge
1929. Även André Kertész har fotograferat Paris´ rännstenar.

30
Det fula är ett genomgående

tema i fotografier publicerade i Documents. Denna fulhetens estetik inom fotografin är en
variant av den tidigare diskuterade nedåtgående retoriken. Den är ett angrepp på betraktarens
uppfattning om vad som är skönt.

31
Det värdelösa har blivit intressant. Sontag jämför med

Baudelaires syn på lumpsamlare. Hon målar upp en bild av fotografin som utan reflexion
avbildar allt som kommer i dess väg:

Everything that the city threw away, everything it lost, everything it despised, everything it crushed
underfoot, he catalogues and collects....He sorts things out and makes a wise choice; he collects, like a miser
guarding a treasure, the refuse which will assume the shape of  useful or gratifying objects between the jaws of
the goddess of  Industry.

32
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Benjamins syn på surrealismen som en forskning i ”bourgeoisins ruiner” förs vidare och utvecklas
av Sontag. ”Bourgeoisins ruiner” är dock för Sontag inte längre, som för Benjamin, endast det
som är uttjänt. Det är snarare det från kulturen stympade. Modern fotografi avbildar människor
som stötts ut från samhället och föremål som förlorat sin funktion, samt det låga och det
materiella. Synsättet placerar uppmärksamheten på människan och tingen såsom lösryckta från
sitt sammanhang och som något främmande. Sontags resonemang om fotografiets fulhet och
partikularitet är vidare jämförbart med Batailles synpunkter på det heterogena som en plats för
allt det som homogeniteten stött bort. Det materiella, kusliga och monstruösa uppvisas som
något ojämförbart, som dokument avskalade all skönhet. Resterna av förfluten tids kultur kan
med Sontag ses som just rester och spillror, som objekt som inte längre kan fogas till en
meningsfull helhet. När avståndet blivit för stort mellan den förflutna och den samtida livsvärlden,
och när inget kulturbärande skikt längre via språk eller en ideologi förmår förena de söndervittrade
delarna av monumenten, kan fotografiet inte återskapa den förlorade helheten. Det blir istället
lösrycktheten som blir meningen.

Medan Benjamin snarast tycks ha något gemensamt med Breton i föreställningen om illu-
minationen och i föreställningen om en ny helhet, så tycks Sontag ha mer gemensamt med
Batailles heterogenitet. Att se den förflutna kulturen i fragmentet och att som implikation se
människans och kulturens storhet i ett sådant fragment skulle för Bataille vara en ”ikarisk
naivitet” och en antropocentrism. I den moderna fotografin är enligt Sontag splittringen och
alienationen mellan människor och mellan ting central. Hon skriver att ”Reality is summed
up in an array of  casual fragments— an endlessly alluring, poignantly reductive way of
dealing with the world”.

33
 Fotografiet är för Sontag en skennärvaro och egentligen ett tecken

för frånvaro. Det kan inte bli ett minnesinstrument, utan är istället ett hinder för att nå
verkligheten.

34
Man kan inte få tillbaka det gamla genom att fotografera det. Därför kan fo-

tografen för Sontag egentligen inte vara en samlare i Benjamins mening (se kap. 15). I fotografi
blir atomiseringen det centrala, samtidigt som Sontag i linje med Barthes hävdar att bilden är
obegriplig om den inte förses med bildtext eller levereras tillsammans med en ideologi.
Atomiseringen är därför för Sontag konstitutionell i fotografiet och inte enbart ett grepp i en
modernistisk genre.

Batailles heterogenitet och Sontags ”tecken för frånvaro” kan ses som liknande tankar i den
meningen att de uttrycker ett tvivel på att semiotiska fenomen är möjliga därför att referenten
ses som ett innehåll, samtidigt som den inte kan nås. Men referenten är semiotiskt inte en del
av teckenrelationen, utan i stället ett i ett senare skede möjligt tillägg till den.

35
Fotografiet

blir för Sontag i grunden mystiskt, obegripligt och omöjligt att klassificera. I själva verket är
det en hotbild hon visar upp. Sontags föreställning om sönderdelningsprocessen kan ses i
relation till hennes syn på den fotografiska bilden som i sig atomiserad. Eftersom hon i sin
teori inte har någon uppfattning om en livsvärld som fotografiet kan relatera till kommer det
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groteska och det atomiserade att ställas i fokus i den stund ideologierna och ”de stora be-
rättelserna” faller eftersom de tidigare fungerat som förankring.

Sontags uppfattning om fotografiet som i sig atomiserat är teoretiskt diskutabel mot bak-
grund av att livsvärldens scheman har tolkningsföreträde när det gäller bild. Men iakttagelsen
att modern fotografi tematiserar det fula och det partikulära kan trots det vara relevant,
eftersom vi då diskuterar en fotografisk genre och dess retorik, och inte fotografiets semiotiska
status. Ett fel i surrealismen är enligt Sontag att den ansåg sig vara universell och inte
lokalbunden, etnisk samt klass- och tidsbunden. Sontags egen iakttagelse om fulhetens estetik
bör därför historiseras i stället för att universaliseras. Den bör dessutom ställas i retorisk rela-
tion till livsvärldens nolläge.

 36
 Hennes kritik av surrealismens universalitetsanspråk borde

därför ha följts av en kritik också av universalitetsanspråken i hennes egen föreställning om
fotografiets inbyggda atomism.

En skillnad mellan Sontag och Bataille är dock att Bataille i heterogeniteten ser en strävan
efter frihet, medan Sontag ser atomisering som ett hot. Fotografiets atomisering påverkar
vår bild av världen, medan det egentligen borde vara tvärtom. Ytterligare en skillnad ligger i
att det heterogena och fula i fotografin, enligt Sontags synsätt, blivit allmänt förekommande.
Det sköna har blivit det fula i fotografiets estetik. Men en kultursemiotisk analys av fotogra-
fin klargör att om fotografin gör det udda och groteska till norm, riskerar det udda att inte
längre vara udda, utan istället det förväntade. Ur kultursemiotisk synpunkt kan åtminstone
vissa aspekter av det heterogena i Batailles mening följaktligen bli homogent. Det kan succes-
sivt förlora sin stötande potential allt eftersom det integreras i ett kulturellt sammanhang.
Batailles begrepp förlorar i så fall sin absoluta innebörd när det placeras i historiens tid och
rum. Det förvandlas till semiotikens begrepp främmandegörande. Därmed förlorar det sin
ontologiska grund.

 
Detsamma gäller för Sontags syn på fotografi som något som måste

tolkas med hjälp av ideologi eller förankring, men som i sin semiotiska status är atomiserad.

Sontags fulhetens estetik inom fotografin kan ses som ett exempel på hur låga teman kom-
mer in i konsten, samtidigt som fotografi som en låg genre upphöjs till konst. Vad som en
gång började i periferin som en del av det dadaistiska och surrealistiska avantgardet har blivit
till norm och centrum i modern fotografi. Objets trouvés, ready-mades, retoriska sam-
manställningar av oväntade objekt tillsammans och pseudoidentiteter som dockor och
skulpturer är vanliga i både surrealistisk konst och i modern fotografi. I Sontags syn på det
sköna som blivit det fula vidgas perspektivet och surrealismens fulhetsestetik har blivit en
viktig del av den fotografiska estetiken som helhet. I det senare 1900-talets fotografi och
konst, närmar sig Batailles estetik centrum, medan Bretons glider ut i periferin. Precis som
Atgets fotografi har fotografin som helhet surrealistifierats. I en centrifugal spridning har
surrealismen blivit en del av den västerländska kulturen och konstvärldens gränser har blivit
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oklara. Atget togs emot av surrealismen och blev konst. Men surrealistisk fotografi, som
först var konst, togs sedan i sin tur emot av en fotografi som inte entydigt var konstnärlig. De
surrealistiska greppen spreds i allt vidare cirklar och den surrealistiska estetiken blev en del
av en allmän estetik som bröt igenom flera kulturbarriärer. Det fanns en surrealistisk foto-
grafi, och därefter blev fotografi surrealistisk. Populariseringen av de surrealistiska greppen
gör fotografin till mottagande part. Den kan bestämma under vilka omständigheter mot-
tagandet ska ske, vilket innebär att surrealistisk fotografi då kan deformeras i mötet med en
bredare fotografi.

Tidigare har påpekats att spatial isolering och spatialt döljande är påfallande i Strömholms
fotografi. Däremot tycks viss temporal indexikalitet kunna förekomma. Den tycks i så fall
vara av transgressiv karaktär och står i hög utsträckning i relation till död och förintelse.
Strömholms fotografi kan med Benjamin och Sontag placeras i ett vidare temporalt samman-
hang. De avbildade objekten har, i form av ”bourgeoisins ruiner”, lämnat den instrumen-
tella cirkulationen som förbrukat skräp och spillror. Deras isolering och döljande, spåren av
deras användning, sprickorna och fläckarna, det förbrukade och trasiga, vittrade och bort-
slängda, glömda och torkade, ruttnande och rostiga, samlar sig till en berättelse om hur för-
hoppningar grusats, om hur förfluten tids begär inte infriats, om hur det som en gång
betraktades som sant och vackert visat sig vara endast en ”bild”. Dockor som förlorat sin
funktion som tecken och blivit ting visar hur avståndet till det som begärs blivit påtagligare
än begärets förverkligande. Det är inte frågan om vrakgods eller om bondesamhällets
lämningar, utan snarare om krigets, om modernitetens, om just ”bourgeoisins ruiner”. De en
gång viktiga, vackra eller betydelsefulla tingen, som en gång i tiden som nya ting till sig, med
Benjamins terminologi, kopplat önskebilder, är nu bara materiella fragment som istället bli-
vit föremål för föreställningar om förgänglighet och död.

Upptäckten att tecknet endast var ett tecken, med framför allt uttrycksplan och materiell
bärare, och inte en dröm, önskebild eller en utopi, kan suggereras genom att tecknets obe-
ständighet och tillfällighet betonas, även om materialet är sten (bild 82). Tecknet är en illusion
om man tror att tecknet är lika med livsvärlden eller verkligheten. Också människan kan ses
som ett tecken. Världen är en scen och människan är en bild av sig själv. Också människan är
tillfällig, kan förbrukas och stötas ut. Man får Strömholms fotografier av tivolimålningar i å-
tanke när Benjamin citerar Baudelaire:

Jag önskar tillbaka dioramerna, vilkas oerhörda och grovhuggna magi påtvingar mig en välgörande
illusion. Jag tittar hellre på en samling teaterkulisser på vilka jag i tragisk komprimering finner mina
käraste drömmar konstfärdigt behandlade. Dessa saker som är så alltigenom falska, kommer just därför
sanningen oändligt mycket närmare; bredvid dem är de flesta av våra landskapsmålare lögnare, just av den
orsaken att de försummar att ljuga.

37
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Strömholms fotografi, sett utifrån Benjamins och Sontags perspektiv, nästan programmatiskt i
en retroaktiv rörelse, för fram dåtidens nu söndertrasade drömmar och ställer dem bredvid våra
samtida bilder och drömmar. Strömholm saknar dock den optimism som trots allt präglar
Benjamins retorik. Hans fotografi visar i förlängningen att också våra förhoppningar är förgäves.
Även vår tids, i ting och bilder förkroppsligade fantasier och drömmar, blir en dag till avskräde,
sopor och fragment. Lika programmatiskt, sett utifrån Batailles perspektiv, förs döden och det
heterogena in i livet och homogeniteten. I en nedåtgående rörelse påtalas den grandiosa
undergången. Det är bildernas och tecknens innebörder som Strömholm attackerar i ett
förtingligande grepp, som om drömmen om mening bara vore en ”ikarisk naivitet”. Strömholm
har hävdat att ”vi lever ju i en kuliss”.

38
Isolering, döljande och det metasemiotiska i hans

fotografi kan därför ses i ett vidare civilisationskritiskt och centripetalt perspektiv.
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CHRISTER STRÖMHOLM, GEORGES BATAILLE OCH WOLS

I artikeln En kartong bilder, berättar Christer Strömholm i Paletten, nr. 3/1986 om hur han och
den brasilianske målaren Antonio Bandeira vintern 1947 ”spöktecknade” åt Wols (Wolfgang
Schultze 1913-1951). De tecknade och Wols, som då blivit erkänd konstnär, signerade. Därefter
såldes teckningarna och de delade på mat och vin. En dag, skriver Strömholm, visade Wols en
kartong som innehöll fotografier. Senare har Strömholm förstått att dessa fotografier betydde
ingången i hans egen bildvärld, som han karakteriserar som ”de dokumenterade tillfälligheterna,
de personliga minnesbilderna, vardagslivets metamorfoser.”

1
Relationen mellan Wols och

Strömholm är direkt i den meningen att de träffats och att Strömholm har studerat hans
fotografi. Men finns där också ett intertextuellt samband mellan Strömholms och Wols´ fotografi
och vidare till Batailles estetik och till bilderna av de fotografer som arbetade kring Bataille?
Förekommer isolering som grepp i Wols´ fotografi?

För att klargöra det kan man jämföra ett fotografi av Wols som föreställer en mun (bild 96)
med Boiffards illustration till Batailles artikel Bouche (bild 58). Munnen i Boiffards fotografi
är mer grotesk än den mun Wols´ avbildat, genom
att den tuggar fradga. Men de båda bilderna har
förutom avbildandet av munnen också den
extrema närbilden gemensam. Wols´ fotografi
rycker motivet ut ur sin kontext och isolerar det
parti av ansiktet som oftast ses tillsammans med
dess övriga delar och som får sin mänskliga me-
ning tillsammans med övriga delar av ansiktet.
Avbildad för sig, och därmed isolerad, blir mun-
nen gåtfull. Alltför många frågor blir obesvarade
av fotografiet. Isoleringen av munnen infriar inte
våra förväntningar om att få se munnen i dess
sammanhang, ansiktet. Därför blir själva mun-
nen tematiserad och detaljerna i och kring den avbildade munnen kan uppmärksammas på
ett sätt som vi bara gör på nära håll. Vi uppmärksammar detaljer som ansiktets hårbeklädnad
och tändernas utseende, vilket gör (bilden av) munnen mer fysiologisk. Bilden säger att av
de delar en människa består av är just dessa delar särskilt viktiga. Munnen i Wols´ bild ger
inte intryck av att tala, skratta eller grimasera. Därför finns ingen specifik anledning att ge
den speciell uppmärksamhet eller att avbilda den. Den bara är. Det är läpparna, tänderna och
huden kring munnen med dess hårbeklädnad som uppmärksammas.

12

Bild 96. Wols, ”Gretys mund”
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I Wols´ fotografi av munnen finns en neutralitet, konstlöshet och märklig kroppslighet som
kan ses i relation till Batailles idéer om informe och basesse, med dess strävan att framhäva
det materiella och det djuriska snarare än till den hegelianska idealismens utopi, uttryckt i
dépaysement i Bretons mening eller till Bauhausskolan och den nya sakligheten.

2
På det

sättet öppnas fotografiet mot den nedåtgående retoriken och mot den groteska traditionen
som i munnen ser den viktigaste av alla kroppens delar (se kap. 13).

3
Också i Boiffards

fotografier av tår (bild 57) i Documents gör sig en avhumaniserad materialitet gällande.

Ett fotografi av Wols kan föreställa t.ex. en bit ost, två njurar, en rå köttbit, några sparrisar,
korvar, en använd pappersservett, ett hopskrynklat tidningspapper; triviala och oansenliga
objekt som isoleras från livsvärlden. I det oansenliga och ofta groteska i motivvalet, i konst-
lösheten i sättet att fotografera, samt i betoningen av realism snarare än fantasi, ligger hans
fotografi närmare Batailles estetik än Bretons. I Wols´ strävan efter isolering finns vidare ett
samband med Strömholms fotografi. Materialitet och extrema närbilder som vi känner igen
från fotograferna kring Bataille, men även i Strömholms fotografi, återkommer också i Wols´
fotografi. Även om Strömholm inte annat än undantagsvis är lika extrem i sina närbilder så
bygger hans bildtänkande i hög utsträckning på att kraftfullt isolera objektet från det refe-
rentiella rummet.

Även döljande förekommer i Wols´ fotografi. För att påtala skill-
naden jämför Laszlo Gloser ett av André Kertész´ fotografier av
clocharder från Seines kajer med ett fotografi av Wols´ av samma
motiv.

4
Han visar att betraktarens blick i fotografiet av Kertész mjukt

lotsas in i motivet. I Wols´ fotografi av en sovande clochard vid
stranden, tagen omkring 1933, bildar träden och muren en avgräns-
ning mellan förgrund och huvudmotiv som gör att fotografen eller
bildjaget skiljs från huvudmotivet. Ett sådant grepp kan som nämnts
ses som ett sätt att isolera och dölja motivet. Att särskilja fotograf
eller betraktare från objektet på ett mer åskådligt sätt än vad som
sker i ett fotografi med betonad referentiell funktion antyder att
en interpersonell funktion är i verksamhet. Kertész´ fotografi är
vidare konstfullt komponerat och har en idyllisk karaktär. I ett fo-
tografi (bild 97) av Wols taget inifrån ett trapphus och genom ett
fönster kan gatan utanför klart betraktas eftersom fönstret är öppet.
Däremot den kyrkogård som ligger bakom gatan kan endast ses
genom fönsterglaset och framträder i en annan mindre kontrastrik
tonskala. Också i denna bild förekommer döljandet. I Wols´

Parisfotografier (bild 98) studsar blicken ofta mot en mur, ett staket, en trappa, ett galler etc.
Man skulle kunna säga att Wols i dessa fotografier tematiserar själva betraktandet, vilket

Bild 97. Wols, Ur: Gloser, L., Wols. Photograph
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innebär att en interpersonell funktion är verksam. Betraktandet försvåras på grund av att ett
hinder döljer huvudmotivet. Även i Wols´ fotografier från uppbyggnaden av Pavillion de
´l Elégance på världsutställningen i Paris 1937 återkommer dessa hinder. Det retoriska grepp
som jag i Strömholms fotografi kallar döljande förekommer alltså även i Wols´ bildvärld.

På ett antal olika sätt förekommer också den metasemiotiska funktionen i Wols´ fotografiska
verk, i bildavbildningar och i fotografier av andra typer av tecken. Som ett led i sin strävan
efter det triviala ägnade sig Wols åt att fotografera sönderrivna affischer på Paris´ gator. Han
dokumenterade affischernas sönderfallsprocess. I en svit fotografier (varav en är bild 99)
förebådade han décollaget såsom det senare tog sig uttryck hos t.ex. konstnärer som François
Dufrene, Raymond Hains, Mimmo Rotella, Jacques Villeglé och Wolf  Vostell.

5
Wols´ foto-

grafier riktar uppmärksamheten mot affischens materialitet. Ofta är det endast fragment av
betydelser som kan uppfattas. Genom att det sekundära tecknet är fragmenterat och be-
finner sig i en sönderfallsprocess finns ett indexikaliskt tidsperspektiv i det sekundära tecknet.
Fotografiet av affischen skulle kunna syfta på affischen så som den en gång såg ut, precis
som ett fragmentariserat arkeologiskt fynd kan syfta på hur objektet en gång såg ut. Utifrån
ett reklamperspektiv skulle det i så fall vara den nya och hela affischen som är avsedd att få
en gynnad tolkning. Wols´ fotografiska tolkning av affischen är dock inte gynnad sett från
affischens perspektiv. Det övergripande bildtecknet, Wols´ fotografi, handlar om och kom-

menterar den sekundära affischen. Det är uttrycksplanet i det sekundära tecknet som tema-
tiseras. Det som sägs om det är att det är temporalt obeständigt och beroende av sin materiella
substans. Den affisch som valts ut av Wols är trasig och är snarare ett index för tidens gång,
för väder och vind och i vidare bemärkelse för att allt fast förflyktigas. Som protention kom-
mer också dess snara förstörelse att poängteras.

Bild 98. Wols, Ur: Gloser, L., Wols. Photograph Bild 99. Wols, Ur: Gloser, L., Wols. Photograph
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Som nämnts är metasemiotiska bilder vanliga också i Strömholms fotografi. Även Strömholm
har fotograferat affischer där en liknande tema och remakonstruktion är verksam. I ett
fotografi i Vännerna från Place Blanche finns en valaffisch föreställande general de Gaulle av-
bildad. Inte heller den bilden är gynnad sett från propagandistiskt perspektiv eftersom den
har fläckar, ett index för att någon kastat ett ägg eller en tomater på affischen. Ytterligare ett
fotografi av Strömholm har som avbildad bild ett porträtt av en kvinna (bild 100).

6
Pap-

perets buktighet markerar bildens uttrycksplan och bildaktighet. Den sekundära bilden av kvin-
nan tycks innesluten i fotografiet och hon kan inte komma ut. Bildjaget har, precis som i
fotografiet av ”Josephine Baker”, ingen möjlighet att upprätta en direkt interaktiv relation till
kvinnan. Hon är fången i sin representation. I ovan nämnda affischavbildningar är affischen
relativt intakt, men i Poste Restante finns ett fotografi (bild 101) av en affischtavla bestående av
endast fragment, som påminner om Wols´ affischavbildningar. Också i dessa fotografier finns
alltså, som i de döljande och metasemiotiska bilderna, ett hinder för att kunna gå vidare i bild-
eller teckentolkningen.

Ett centralt tema i Wols´ bildvärld är att kommentera pseudoidentiteter. Wols´ fotografier
från uppbyggandet av Pavillion de ´l Elégance på världsutställningen i Paris 1937 avbildar
ännu inte monterade delar av utställningens dockor, t.ex. armar som inpackade i sina lådor i
stort antal sträcker sig ut utanför lådorna och upp i luften. De uppåtsträckta armarna ger
visserligen en delvis expressionistisk konnotation, som understryks av det kontrastrika ljuset.
Lådorna de sticker upp ur gör dock att fotografierna snarast förknippas med surrealism.

Bild 100. Ur: Christer Strömholm Bild 101. Ur: Poste Restante
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De väcker föreställningen om att något är dolt. Händernas och armarnas skrovliga yta och
halmen de är förpackade i ger enligt Gloser vidare en ”biomorf” karaktär åt bilderna.

7
Ett fotografi

av två liggande dockarmar (bild 102) uppmärksammar särskilt dockarmarnas metallkopplingar
och en identifikationslapp på armen visas tydligt. Fotografiet är vidare taget med enkel ljus-
utrustning vilket konnoterar icke-konstnärlig fotografi. Gloser liknar armarna vid ett demon-
strationföremål och ett preparat på ett anatomiskt institut.

 8
Dockarmarnas självegenskaper och

det sekundära tecknet i dess materialitet är det centrala i Wols´ fotografi. Att de är liggande visar
att de saknar liv. De är också separerade från den övriga kroppen. När dockornas självegenskaper
blir viktigare än pseudoidentitetens teckenrelation suggereras föreställningen om människan
som en docka. Dockornas mekanism frammanar det mekaniska hos människan. Människan
förtingligas och ses som en docka.

Ett fotografi av Wols (bild103) visar en skurhink fylld med skurvatten fotograferad uppifrån
och med en skurtrasa simmande i vattnet.

9
En del av spotlightstativets ben syns bredvid hin-

ken samt främre delen av fotografens ena sko. Föremål som vi normalt förväntar oss att de
ska finnas i det emotiva referentiella rummet förs in i det avbildade rummet, vilket tematiserar
den fotografiska akten och gör fotografiet metasemiotiskt. I ett annat fotografi hänger en
flådd kanin i en spotlight.

10
Bredvid spotlightstativet står en smal trädstam med avhuggna

grenar lutad mot väggen och i bildens högra kant syns en del av en möbel och en elektrisk
väggkontakt. I nedre delen av fotografiet syns vidare en del av rummets golvlist.

På en pall med fläckig sits står ett stilleben bestående av föremål som tillhör en modellist eller

Bild 103. Ur: Gloser, L.,Wols. PhotographBild 102. Ur: Gloser, L.,Wols. Photograph
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sömmerska och ovanpå dem några oidentifierbara oformliga ting. Stillebenet är krönt
av en potatis. Pallen kan ses som en sockel till objektet/stillebenet och på pallen står ett glas
med vad som förmodligen innehåller vin. Vinglaset kan vara en del av det referentiella
rummet som skjutits in i det avbildade rummet. Det ät tänkbart att Wols har arrangerat sitt
objekt framför kameran drickandes vin.

11
 Strax före exponeringen ställer han ifrån sig glaset

på pallen eftersom han inte kan dricka samtidigt som han fotograferar. Fotograferandet som
sådant blir i en sådan tolkning således en del av fotografiet. När delar av det referentiella
rummet med föremål som har med själva fotograferandet att göra bryter in, kommer bilden
att handla om avbildandet som sådant, och den metasemiotiska funktionen blir en viktig
funktion. Wols fotograferar i sin egen hemmiljö och gör sin fotografi till en del av sitt eget
liv. På liknande sätt hävdar Strömholm att alla hans bilder är ”ingenting annat än SJÄLV-
PORTRÄTT, en del av mitt liv.”

12

Wols använder sig av leksaksdockor i sin fotografi. I en serie bilder ligger en docka i en
regnvåt rännsten tillsammans med ett mynt och en kapsyl. I ett av fotografierna finns till-

sammans med dockan ett ostronskal.
 13

Isoleringen (bild 104) upp-
kommer bl.a. genom frånvaron av de barn och den omsorg som vi
normalt förknippar med dockor. Den ligger slängd i den smutsiga
och av vatten indränkta rännstenen. Bilderna är arrangerade, men sak-
nar dock den utarbetade konstfullheten en prototypisk surrealistisk
bild kan förväntas ha. Troligtvis är det rymden kring huvudmotivet
som ger det intrycket. Vad vi förväntar oss finna i det referentiella
rummet har trängt in i det avbildade rummet. En beskärning av bilden
skulle ge en ”bättre” komposition och underlätta avläsningen av bilden
som ett konstnärligt fotografi. Den bristande konstfullheten och
frånvaron av barn reducerar dockans teckeninnehåll som pseudo-
identitet och även dess sekundära symboliska innehåll, som den skulle
kunnat få om surrealiteten i den poängterats. Materialiteten i själva
dockan och brutaliteten i den situation den hamnat i framträder
istället tydligare, dock utan att det sekundära tecknet och symboliken
försvinner. Enligt Gloser är det bristen på sentimentalitet som ger
den konstlösa effekten.

14
 Fotografierna konnoterar en ”oavsiktlighet”

som gör att vi har svårt att läsa dem som surrealistiska och i för-
längningen som konst. Om dockans materialitet och självegenskaper förstärks genom bildens
konstlöshet, kan tecknets riktning ändras. Från den att dockan som pseudoidentitet står för ett
barn, till att barnet eller i vidare bemärkelse människan ses som en docka. Precis som Strömholms
avbildade dockor, skyltdockor och skulpturer blir även Wols´ dockor materialiserade samtidigt
som människan ses som en docka. Tecknet i tecknet accentueras och därför bromsas den sekundära
semiosen medan den primära accentueras.

Bild 104. Ur: Gloser, L., Wols. Photograph
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Wols´ fotografier är ofta begränsade utsnitt där det fula dominerar: rännstenar, clocharder,
objets trouvés från gatan, vardagliga föremål, matrester och skräp. Wols´ motivområden är
en del av både den tidigare och den senare 1900-talsfotografins standardmotiv där, som
Sontag hävdar, en fulhetens estetik är en viktig genre. Vi finner följaktligen att isolering och
döljande förekommer i hans fotografi och dessutom ett betonande av såväl interpersonell
som metasemiotisk funktion. I Wols´ fotografi kan vi återfinna de drag som vi studerat i
Strömholms fotografi.

Påfallande ofta fotograferar Wols människor liggande, i t.ex. porträtt av Jacques Prévert och
Jacqueline Laurent, men även i fotografier av clocharder i Paris och i några fotografier från
Cassis av liggande clocharder. Speciellt i Cassisbilderna har de liggande clocharderna märk-
ligt vridna kroppar. Wols förklarar sin syn på de liggande människornas innebörd i sina
Aphorismen:

Vollkommene Sammlung ist nur möglich, wenn man
nicht ist.
Das Äußerste an Sammlung erreicht der Mensch im
Liegen, bei geschlossenen Augen.
Bei der geringsten Einwirkung
von außen beginnen Zerstreuung und Auflösung.
Beim Stehen nehmen die Beine einen Teil der Kraft fort.
Geöffnete Augen vermindern die Konzentration.

15

Wols´ horisontala estetik för tankarna till Batailles diskussion om den för honom löjliga
mänskliga vertikaliteten och till idéerna om informe och basesse.

16
Bland Wols´ fotografier

finns vidare ett antal porträtt som visar personen blundande. Som nämnts är det inte ovanligt
i surrealistiska sammanhang. Precis som Strömholm i döljandet vill minska genomsläpplighet
för syn och rörelse i sitt verk, anser Wols att orörlighet och blundande är att föredra. De
föredrar båda isolering framför indexikalitet.

Ett stilleben (bild 105) av Wols föreställer delar av en flådd kanin, en trasig kam med hårtes-
tar i samt ett munspel. I kaninens öga finns en byxknapp på platsen för ögat. Bilden är
fotograferad ovanifrån, med föremålen liggande på en smutsig yta. Vinkeln till föremålen är
ortogonal. Det är alltså en prototypisk synvinkel som visar föremålen för betraktaren på
bästa tänkbara sätt. Det flådda djuret i fotografiet kan tänkas befinna sig i en del av en trans-
formationsprocess; kanske från att ha varit en kanin ute på ett fält till att bli en maträtt.
Djuret uppmärksammas dock i ett oväntat stadium av processen och väcker äckelkänslor
hos betraktaren. En kam och ett munspel är föremål som normalt inte placeras tillsammans
med flådda djur. Sammanställningen är följaktligen ett brott mot förväntad integration i
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enlighet med Sonessons första retorikdimension. Det hade varit mer förväntat att djuret pla-
cerats vid knivar eller andra slaktverktyg på en arbetsbänk i ett kök el. dyl. Om den flådda
kaninen kan sägas vara en del av det heterogena i Batailles mening så är det homogena repre-

senterat av kammen och munspelet, ett verktyg och ett in-
strument som båda är avsedda att försköna. Sammanställningen
är en oxymoron, en retorisk figur som förenar oförenligheter. I
Sonessons andra retorikdimension föreligger en hög spän-
ning mellan de olika ingående elementen. Retoriken ligger i
oppositionen mellan å ena sidan kammen och munspelet och
å andra sidan djurkadavret; mellan föremål med motsatta egen-
skaper och från olika verklighetssfärer. Oppositionen tycks dock
ha en riktning; det heterogena överförs på det homogena. Efter-
som föremål som ställs samman i en bild ofta överför värden
till varandra kommer kadavret, som rema, att överföra sin äck-
lighet på de andra föremålen som tema. På de vardagliga eller
förskönande föremålen överförs äckligheten till den vardagliga
livsvärlden eller till det sköna.

17
Knappen som ersätter ögat döljer

djurets öga och visar kanske att djuret definitivt är dött på samma
sätt som man sluter ögonen på de döda. Kanske kan man också
i placeringen av den triviala knappen se en suverän likgiltighet
för döden.

I sina stilleben omfattar Wols en konstlöshet och en fulhetens estetik där motivvalet och
sättet att arrangera tagningen görs utifrån en antiidealistisk utgångspunkt i Batailles mening.
Man kan anknyta till idéerna om informe och basesse, såväl som heterogenitets- och trans-
gressionsbegreppen. Transgressionen ligger i att det som ses som tabu i många samman-
hang, det fula, äckliga och oansenliga, lyfts fram som något i Batailles mening heligt. Också
heterogenitet präglar de föremål som Wols avbildar och därmed isolerar. Vidare kan begreppet
basesse användas, om man med det menar att det Wols avbildar tillhör det zoologiska, bota-
niska eller det geologiska området. Även hos Strömholm har vi sett en liknande strävan, inte
minst i relationen dokumentaritet och konst. Ofta sammanfaller Strömholms och Wols´
fotografi i det att de avbildar objektet från prototypisk synvinkel, vilket bidrar till den doku-
menterande konnotationen.

Tingen tematiseras genom att så lite energi tycks läggas ned på komposition och genom att
konstlösheten frammanas. Det referentiella rummet tränger in i bilderna och gör tingen
”verkliga”. En perfekt komposition föder istället föreställningen om att fotografiet är vikti-
gare än det den föreställer genom att de plastiska kvaliteterna accentueras. Dali menar i Le
Surréalisme au Service de la Révolution, nr. 3, dec. 1931 att estetiska hänsyn inte ska tas vid

Bild 105. Ur: Gloser, L., Wols. Photograph
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framställning av surrealistiska objekt. Han vill skilja objektet från den traditionella skulpturen.
I många av sina fotografier anknyter Wols till Dalis objektestetik såsom den uttrycks i artikeln.
Han infriar dock knappast Bretons krav på upphöjdhet och förandligande. Bilderna är alltför
obekymrade om god smak och är alltför triviala i motiv-
valet för att kunna ses som surrealistiska i Bretons me-
ning. Wols anknyter däremot till Boiffards illustrationer till
Batailles artiklar Le gros orteil och Bouche och till Brassaïs
Sculptures Involontaires i Minotaure, nr. 3-4/1933 (bild 106).

18

I Wols´ Aphorismen förekommer en civilisationskritik, i
den meningen att naturen, materien, men också det kos-
miska, ses som en viktigare del av verkligheten än den mäns-
kliga livsvärlden. Människans litenhet ställs mot den
materiella världen på ett sådant sätt att hon snarast blir en
del av materien. Det är således inte ”ikarisk naivitet” eller en
storvulen antropocentrism som Wols eftersträvar i sin
jämförelse, utan snarast en materialisering av människan. I Wols estetik lämnar människan sig
själv som samhällelig varelse för att istället bli en del av materien. Med hjälp av alkohol var det ett
framgångsrikt projekt som Wols genomförde också i sitt privata liv, som Sartre karakteriserat
som ett ”fruktbart självmord”.

19

Wols och Bataille delar uppfattning i många frågor och deras respektive estetik har berörings-
punkter även om någon direkt påverkan inte behöver ha ägt rum. De har rört sig i delvis
samma kulturklimat. Bataille är negativ till människans homogenitet, idealism och ”ikariska
naivitet” samtidigt som det gäller att upphäva hennes diskontinuitet. Wols ser människans
strävan som fåfäng och frågar sig om hon verkligen uppnått getingens nivå.

20
I naturen och

materien ser Wols den kosmiska ordningen på samma sätt som Bataille ser det heterogena
såsom något som visar sig genom att döljas.

21
 Även Wols omfattar Batailles inverterade

livsvärldshierarki. Han anser vidare att man kan nå det sköna bara genom att känna det
hemska.

22
Bataille identifierar tabu och det heliga och hävdar att död och erotism precis som

självstympning och människoblivande hör ihop. Bataille ser såret som det ställe där livet
rinner ut och där det heterogena träder in. Det liknas också vid kvinnans könsorgan.

23
 Också

för Wols är såret viktigt. Flera av hans målningar avbildar sår. Där finns också plastiskt ut-
sparade och centralt samlade former, som kan tolkas som sår.

24
 Han har även avbildat kvinnliga

könsorgan.
25

Rörelsen bort från den sociala världen till det materiella är för Wols i konsten en
process som innebär att hans målarkonst utvecklas från surrealistisk retorik till ett plastiskt
informellt bildspråk. Hans fotografi däremot präglas av en strävan efter en naturalistisk och
nedåtgående retorik, som har flera beröringspunkter med de fotografier som Batailles artiklar
i Documents och Minotaure publicerats tillsammans med.

Bild 106. Brassaï. Ur: Sculptures Involontaires. Ur:Minotaure
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Sammanfattningsvis visar undersökningen av Wols´ fotografi och tankevärld att det finns en
relation till Bataille och fotograferna kring honom via ett delat konstnärligt klimat. Även
Strömholm arbetar med närbilder, döljande och interpersonella och metasemiotiska fotografier,
förtingligande, det fula och med relationen dokumentaritet  - konst. Däremot är konstlösheten
i Strömholms fotografi kanske mindre uppenbar eftersom så stor vikt läggs vid komposi-
tionen. Å andra sidan är kompositionen i hans fotografi riktad mot bildens centrum, vilket
understryker det piktorala innehållet i enlighet med dokumentaritetens princip. Strömholm
har vidare i närbild avbildat kroppsöppningar, såväl anus som vagina, och hans fotografi kan
också av det skälet jämföras med Wols´ fotografi. Det sammanbindande elementet mellan
Bataille och fotograferna kring honom, Wols och Strömholm, är en ”mörk surrealism” med
en omvänd livsvärldshierarki. I vidare bemärkelse är det grotesken.

Noter

    1. Strömholm, C., ”En kartong bilder” i Paletten, nr. 3/1986, s. 5.
    2. Laszlo Gloser jämför Wols´ fotografi av munnen med ett fotografi av P.E. Hahn, Der Sprecher

publicerad i foto-auge, Franz Rohs och Jan Tschicholds fotobok från 1929 (Roh, F. & Tschichold,
J., a.a., ill. 27).
Också Hahns fotografi är en extrem närbild av en mun. Gloser ser Hahns fotografi främst som
en nysaklig bild vars primära betydelse tycks ligga i att vara tekniskt perfekt. Wols´ mun däremot
är enligt Gloser ”hyperrealistisk” på så sätt att den varken är helt surrealistisk eller helt nysaklig,
utan snarare har egenskaper från båda dessa stilar, men på så sätt att båda dessa stilar upphävs i
bilden (Gloser, L., Wols. Photograph, München: Schirmel/Mosel, s. 78). Hahns mun kan ses som
om den just uttalade en vokal och gåtfullheten kommer därför inte till stånd, eftersom en talande
mun kan tänkas vara föremål för uppmärksamhet och därför också förväntas vara i närbild. Bil-
den kan sålunda lättare ses som ett utsnitt ur en tänkt sekvens och det medför att gåtfullheten
minskas och att indexikaliteten kan öka. Den nya sakligheten, som visserligen lägger stor vikt vid
skärpa och innehåll i fotografiet, har en dold formalistisk tendens som Wols´ fotografi är främ-
mande inför. Gloser diskuterar i det sammanhanget Wols´ fotografiers relation till bauhausfoto-
grafen Walter Peterhans´. Denne fotograferade stilleben som när det gäller motivval ligger nära
vissa av Wols´ stilleben, men det sätt han fotograferar dem på gör att hans estetik skiljer sig be-
tydligt från Wols´. Peterhans fotograferar med den modernaste studioutrustning. Skärpan och
kompositionen gör att objekten avmaterialiseras i enlighet med en estetik där intresset främst
ligger i fotografiet som sådant och inte i tingen, såsom Wols betonar dem i sina bilder (Gloser, L.,
a.a., s. 83).

    3. Bakhtin, M., a.a., 1968, s. 317.
    4. Gloser, L., a.a., s. 34. Wols fotografi är betitlat Seine-Ufer um 1933 och Kertész´ Seine-Ufer 1927.
    5. Se mer därom t.ex. i Villeglé utställningskatalog, Stockholm: Moderna Museet, 1971.
    6. Strömholm, C., Christer Strömholm, Malmö: Kalejdoskop, 1986, s. 63.
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DET GROTESKA I KONST OCH FOTOGRAFI

Över huvudtaget gäller om Strömholms fotografi att den ofta inte refererar direkt till
livsvärlden, utan till en annan fiktionsgrad som är ännu en fiktion. Den är en fingerad fiktion
på liknande sätt som t.ex. rokokons måleri ofta är iscensättningar av teater, som James Ensors
karnevalsbilder och som Jacques Callots grafik med commedia dell’artemotiv.

Om livsvärlden är en första organisation av beteende, så är teater sekundär i relation till
denna, vilket kan betyda att teater har som innehåll delar av livsvärlden; scenen är uttryck för
världen som innehåll. Men också beteendet i livsvärlden kan bli stiliserat och manierat, som
t.ex. i etikett eller ceremoni. En sådan teatralisering fungerar då omvänt så att teatern istället
inverkar på beteendet i livsvärlden.

1
Om man tänker sig att ett typiskt fotografi representerar

världen, så suggererar Strömholms fotografi istället ofta en uppfattning om världen som en
scen eller en bild, därför att det tematiserade i bilden ofta är ännu ett tecken. Redan innan
tagningen är Strömholms motiv ofta redan medierade i den meningen att de föreställer
bilder eller andra tecken eller är hämtade från varietévärlden. Redan innan är de alltså för-
flyttade till en annan fiktionsgrad, precis som Atgets fotografi som kan innehålla skylt-
fönster och skyltdockor och Wols´ fotografi som avbildar dockor. Det andra tecknet eller
den andra fiktionsgraden kan genom tematiseringen bli accentuerad i sin teatralitet eller
bildmässighet. Teaterns ”mask” påvisar den gåta som människan egentligen är; människan
som en bild av sig själv. Det är i det perspektivet man kan uppfatta det metasemiotiska i
Strömholms avbildade bilder, men också i isoleringen och döljandet, eftersom det som döljs
ligger bakom livsvärldens ”mask” av objekt.

Den konceptuella metaforen världen är en scen är mycket utbredd och framför allt en bärande
tanke i grotesken. Denna retoriska tradition är långt äldre än surrealismen och dess kultur-
semiotiska status har genom århundradena skiftat. Under 1900-talet har grotesken i stegrande
grad gjort sig gällande i konsten, i surrealism och fotografi. I sin bok The Grotesque in Art and
Literature har Wolfgang Kayser följt den groteska konsten, men även hur man sett på den
inom konstteori och estetik, från renässansen och framåt. Kayser ser det groteska inte endast
som en stil, i betydelsen något tidsmässigt avgränsat, utan som en historiskt mer beständig
kategori inom konsten, på samma nivå som det tragiska, det lyriska eller det komiska.
Utmärkande för det groteska är sammanställningen av delar av människor, djur och växter.
Sammanställningarna avviker från livsvärlden på så sätt att proportioner förvrängs, tyngd-
lagen upphävs och den ordning föremål, djur och människor uppträder i inte respekteras.
Kayser har sammanfattat det groteska i tre punkter. Det groteska är ”den främmandegjorda

13
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världen” , ”en lek med det absurda” och ”ett försök att frammana och betvinga de demoniska
aspekterna i världen.”

2
Centralt i det groteska ligger tanken på scenen som en metafor för

världen. I förlängningen av denna tanke framstår människan som en individ som spelar
roller, utan att ha en egen tydlig identitet. Hon upplever sig därför som ett offer för makter
större än henne själv, t.ex. för djävulen eller det undermedvetna. Den metasemiotiska
funktionen är därför vanlig i grotesken, t.ex. i form av en pjäs i pjäsen, liksom föreställningen
om människan som en docka och världen som en dockteater. Människan och djuret som
förenas i monstret, människan som besatt av djävulen, men även beskrivningar av konstnärer
och galningar styrda av opersonliga krafter ligger inom groteskens område. Vaxdockor och
förmänskligade automater är också rekvisita i denna kultur.

När man under utgrävningar av kejsar Neros ”gyllene palats” i Rom i slutet av 1400-talet
fann en typ av tidigare inte känd antik dekorativ konst i stuck och måleri kom den att kallas
grotesk (grottesco), från det italienska ordet ”grotta”. Trots att kritiken under 1500-talet
upprepade Vitruvius´ negativa synpunkter på denna typ av konst fick genren en fortsätt-
ning under renässansen. Pintoriccio dekorerade biblioteket i Sienakatedralen 1502 och Rafael
smyckade pelarna i de påvliga loggiorna på 1510-talet med grotesker.

3
Vissa av renässansens

teoretiker ansåg inte, som senare Goethe, att Rafaels grotesker enbart var glada och frivola,
utan ansåg att grotesken också hade en mer olycksbådande och ondskefull sida. Man talade
om sogni dei pittori (konstnärens dröm).

4
Grotesken kan därför å ena sidan ses som komisk

och burlesk eller å andra sidan med en mer tragisk karaktär. Förutom inom ornamentik
utvecklades det groteska inom vissa motivkretsar, t.ex. Yttersta Domen och S:t Antonius frestelse.
Men också inom vissa kulturkretsar, t.ex. den spanska, företrädd av t.ex. Velázquez och
Goya, samt även Hieronymus Bosch och Pieter Breughel d.ä., eftersom Flandern då tillhörde
Spanien. Inom grafik har det groteska varit särskilt vanligt. Exempel på detta är t.ex. Goyas
grafiska sviter Desastres de la Guerra och Capricios, Jacques Callots serier med commedia
dell’artefigurer, samt grafik av William Hogarth, James Ensor och Alfred Kubin.

Det finns alltså historiskt sett en oklarhet i hur det groteska ska bedömas. Grotesken
”räddades” som något humoristiskt och lågt och befann sig därför i periferin i relation till
konst med högre status. Så sent som 1953 sågs grotesken i Nicolai Hartmanns Ästhetik som
en del av komisk kultur, och följaktligen som en låg genre.

5
Med en sådan inställning kunde

han inte räkna in den spanska grotesken, eftersom åtminstone delar av den måste anses som
hög, eftersom den tillhörde hovkulturen. Velázquez kunde i sin konst sätta in vanskapta
krymplingar utan att det tycktes väcka anstöt i den tidens hovkultur, vilket talar för att den
handikappade var välintegrerad, och följaktligen en del av hovets ”livsvärld”. Från 1500-
talet spreds grotesken över Europa och användes inom den dekorativa konsten i ornamen-
tik, inom bokillustration, som arkitekturelement och i utsmyckning av bl.a. verktyg.  Den ut-
vecklades också från sling- till broskornamentik.
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Man kan undra varför grotesken varit vanligt förekommande i dekorativ konst och inom
grafik. Som svar på varför just grafik ofta använt sig av det groteska menar Kayser att det
beror på att svartvita bilder lämpar sig för att skildra ”nocturnal visions”.

6
En kultursemiotisk

hypotes skulle istället kunna vara att grafik och ornamentik hade lägre status, t.ex. i relation
till freskmåleri. Groteskerna i Vatikanen är s.k. pilasterfyllningar. De är underordnade detal-
jer i ett större estetiskt sammanhang och har därför en ”service-funktion”.

7
Goyas grafik var

Capricios, tillfällighetsbilder. Sett i ett sådant perspektiv finns skäl att anta att det groteska just
inom grafik och ornamentik lättare kunde göra sig gällande, eftersom kravet på decorum
och ett sammanhållet teologiskt program där sannolikt inte varit så starkt.

8
Det groteska

kunde göra sig gällande i periferin snarare än i kulturens centrum.

Iakttagelsen att det groteska hör samman med en perifer kultur bekräftas av Michail Bachtin.
I motsats till Kayser pekar Bachtin på groteskens ursprung i en uråldrig folklig kultur be-
stående av karnevaler, riter och spektakel, men också muntliga och skriftliga parodier och
talesätt; svordomar, eder och ordspråk, som präglas av vad han kallar degradation.

9
I karne-

valskulturen och på marknadsplatsen häcklas överheten. Man strävar efter att ta ned allt som
är högt till en lägre nivå, till jorden och kroppen. Bilden av den klassiska människan i en re-
nässansskulptur är en fristående människa, placerad på sockel, och som präglas av sin egen
fullkomlighet. Utslätad och utan kroppsöppningar eller utväxter kan denne inte stå i djupare
relation till världen och kan varken absorbera eller stöta ut. Han är upphöjd, statisk och
monumental. I den folkliga karnevalskulturen är däremot kroppens öppningar och förgre-
ningar viktiga. Överflöd, mat, dryck, matsmältning och sexualitet är centrala teman, i motsats
till i kyrkans dogmer och ritualer i de samhällsbärande klassernas högkultur.

10
 Genom in-

vertering vänds etablerade värden upp och ned. Den folkliga kulturen kretsar kring årets
cykler i sådd och skörd och kring livets cykler i födelse och död. Den är universell i den me-
ningen att döden alltid står i relation till återfödelse och växande, i motsats till den individuella
döden. Jorden är platsen för såväl graven som fröet. Degradationens syfte är att förena
människa och värld i en ”grotesque realism”.

11
 I den folkliga grotesken känner vi igen Batailles

retorik såväl vad gäller nedåtgåendet som i dess universella och kollektiva karaktär. Bachtin
har dock anklagats för att vara alltför idealistisk och populistisk i sin hyllning av den folkliga
kulturen.

12
 Det är viktigt att påpeka att karnevalen är en under året kalendariskt återkommande

hyllning till det groteska, och därför en retorisk opposition till vardagens monotona arbete.
13

Bachtin menar nu att när romantiken tog upp grotesken ersattes det universella med det
individuella. Det bejakande draget i den folkliga kulturen, som präglas av skrattet, ersätts
med skräck. Masken, som i den folkliga kulturen står för glädje i metamorfoser, skämt, lek,
parodi, excentriska poser och för ett våldförande på fasta gränser, står i den romantiska gro-
tesken snarare för svek och för ett döljande av hemligheter. Marionettemat och föreställ-
ningen om den tragiska dockan, som inte förekommer i den folkliga kulturen, blir vanliga
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teman. Det nattliga blir en del av det groteska, medan ljuset och glädjen var centralt i den
folkliga grotesken. Medan den folkliga kulturen enligt Bachtin präglas av helhet, där döden
är en del av livet, blir separationen istället viktigare i den romantiska grotesken.

Bachtin hävdar vidare att Kayser inte kan förstå grotesken tillfullo eftersom han ser den en-
tydigt från romantikens horisont, utan att ta hänsyn till dess djupa rötter. Alienationen, som
är typisk för romantiken, är t.ex. helt främmande för den folkliga kulturen. Den folkliga
grotesken är inte dold eller döljande, utan omedelbart tillgänglig i sitt överflöd. I den folkliga
groteska världsbilden och dess uppfattning om kroppen finns ingen slät yta, utan allt är
genomträngligt. Den romantiska grotesken däremot präglas snarast av relationen præsentia
och absentia. Något är alltid suggererat. I sin bok undviker Kayser att ta upp antik och
medeltida grotesk över huvud taget. Också i det romantiska draget kan vi känna igen Batailles
diskussion av den individuella människans diskontinuitet och hennes längtan efter det
kontinuerliga.

Den groteska karnevalskulturen marginaliserades dock successivt av bourgeoisin. En medel-
klass växte fram som etablerade upplysningens värden som dominanta i en borgerlig offent-
lighet. Karnevalskulturen levde dock vidare, bl.a. inom romantiken och den moderna konsten,
men i deformerad form.

14
Där kan extremerna få en potentiell retorisk laddning i relation till

en homogen livsvärld, därför att ”what is socially peripheral may be symbolically central”.
15

Om iakttagelsen att det groteska närmast kommit att höra samman med en perifer kultur är
korrekt borde det groteska vara representerat inom fotografi, eftersom fotografi även från
konstvärldens perspektiv kan betrakts som perifer. Så är, som vi har funnit, också fallet i
surrealistisk fotografi. Sontags iakttagelser om det fula i den samtida fotografin kan också
ställas i relation till det groteska. Död, perversioner och andra tabubelagda fenomen har
genom fotografer som bland andra Weegee (Arthur Fellig), Diane Arbus, Christer Strömholm
och Joel-Peter Witkin blivit en viktig del av fotografiets estetik.

A.D. Coleman menar i sin bok The Grotesque in Photography att ett sammanflöde av flera
aspekter på 1960-talet skapade en grotesk strömning inom den konstnärliga fotografin.

16

Han särskiljer i boken fyra olika inflytanden som var viktiga för den generation groteska fo-
tografer som kom fram i samband med 60-talets generella nyskapande inom konsten: 1/ do-
kumentära och fotojournalistiska bilder av våld, social avvikelse, lidande och död, 2/ kommer-
siell fotografi i annonser, mode, illustration och vykort, 3/ instrumentell fotografi inom
medicin, rättsmedicin och militärväsen, 4/ de fotografer som avvisade den fotografiska
”purismen” inom den konstnärliga fotografin och istället anknyter till det groteska. Coleman
nämner William Mortensen, Clarence John Laughlin och Francis Brugiere som föregångare
för det groteska. Det Coleman skriver om är fotografi som ”serious/creative art”. Trots
detta är tre av hans fyra inflytanden på den groteska fotografin av instrumentell karaktär,
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nämligen de i punkt 1, 2 och 3. Coleman har uppmärksammat problemet när det gäller
synen på 1800-talsporträtt av döda barn som blev intressanta för den groteska fotografin.
För barnens föräldrar var fotografierna inte groteska, eftersom man kanske inte hade något
fotografi av barnet medan det levde. Efter dödenbilden var det enda fotografi de i sista
stund kunde få av sitt barn.

Exemplet visar hur viktig fotografiets funktion är för tolkningen. För föräldrarna visar bilden
barnet så som det såg ut när det levde, eftersom de på bilden projicerar barnet som levande.
Den referentiella tiden och det referentiella rummet tematiseras på det avbildade rummets
bekostnad och bekantgör barnet. I ett groteskt sammanhang visar bilden däremot ett barn
som är dött, men som ser levande ut. I det fallet är det avbildade rummet tematiserat. I det
första fallet kommer det avbildade döda barnet semiotiskt att vara en pseudoidentitet. Barnet,
precis som skyltdockan, kommer i uttrycksplanet att vara dött, men ha egenskaper som det
levande barnet också har, ha öppna ögon, vara påklädd osv. De egenskaper som väljs ut i
teckenrelationen är de levande och mänskliga. Egenskapen att vara död kommer att hamna
i tecknets substans, precis som skyltdockans självegenskaper. Pseudoidentiteten kommer på
innehållsplanet att vara ett levande barn. Som referent kommer det att för de anhöriga bli ett
speciellt barn.

Om fotografiet ses som groteskt kommer barnet däremot inte att fungera som en pseudo-
identitet. De egenskaper som nu utväljes kommer att vara såväl egenskapen att vara död som
”levande” egenskaper, t.ex. att ögonen är öppna. Bilden omsemiotiseras när hierarkin av
egenskaper förändras. Tecknets form (i semiotisk mening) kommer att innefatta fler av de
egenskaper som potentiellt finns i dess substans. Barnet på bilden kommer då att ses som ett
dött barn som ser levande ut, som något icke-prototypiskt. Fotografiet kommer att uppfattas
som groteskt, därför att det också kan ses som en oxymoron, en förening av oförenligheter.
Som groteskt förflyttas fotografiet från livsvärlden till konstvärlden och kan ställas i relation
till annan konst och bli intressant för fotohistoriker, samlare och surrealister. På liknande sätt
kunde det groteska förstärkas när en representant för bourgeoisin betraktade en folklig
karneval, genom att denne på grund av sin position skiljs ut från massan som roade sig. En
sådan situation kan dock bli instabil och farlig, eftersom betraktaren, som står i ett förhållande
till det som tidigare stötts ut ur den upplysta kulturen, kan bli fascinerad av det låga.

17

Coleman jämställer dock de tidigare berörda fyra inflytelserna, medan de istället borde ordnas
hierarkiskt. Kultursemiotiken har visat att det är den mottagande parten som ger bilden dess
i detta fall konstnärliga värde, och som i hög utsträckning bestämmer vad som är relevant i
den. När en bild förflyttas till en annan kontext kommer bildens ursprungliga funktion och
även dess teckenrelation att modifieras. Den kommer att deformeras, även om något av dess
forna roll kommer att dröja kvar som något främmande. Vad som uppfattas som relevant i
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en och samma bild är olika inom t.ex. rättsmedicin och konstvärlden. Om det groteska blir
relevant inom konstvärlden så kommer vissa egenskaper att bli viktiga, men det behöver inte
vara samma egenskaper som är relevanta för bilden i det ursprungliga sammanhanget. På
samma sätt har Atgets fotografi en viss betydelse för Atget och hans uppdragsgivare, medan
den har en annan för surrealisterna.

Om en bild byter funktion kommer betydelsekonstruktionen att modifieras även om delar
av den grundläggande piktoraliteten kvarstår. Om bilden byter funktion är det en rörelse i
Sonessons fjärde retorikdimension. Surrealistisk fotografi har varit uppmärksam på bilder
som ligger utanför konsten, t.ex. dokumenterande fotografi, vetenskaplig fotografi och un-
derhållningsbilder. I gruppen kring Bataille har man dessutom intresserat sig för det gro-
teska. Men inom surrealism omfunktioneras och omsemiotiseras den instrumentella fotogra-
fin och bilden styrs istället av en konstnärlig världsbild. En viktig faktor är således konstvärlden,
som hierarkiskt ordnar instrumentellt material till konst. Coleman diskuterar varken surrea-
lismen eller Bataille och fotograferna kring denne och deras betydelse för grotesk fotografi.
Inte heller uppmärksammar han villkoren för införlivandet av det groteska i den fotogra-
fiska konstvärlden. Det groteska kan vara just att placera det som i ett sammanhang är helt
naturligt i ett sammanhang där det upplevs som opassande. Det är därför som en viss typ av
dokumenterande fotografi inte i sitt ursprung behöver vara grotesk, utan snarare blir det i
sin nya funktion. Om dockor entydigt vore groteska skulle barn inte vilja leka med dem. Det
groteska i dockan är något som uppkommer med ett annat sätt att se på dockan än ett barns.

Samtidigt vet vi att den grundläggande piktoraliteten i någon mening är relativt oberoende
av kontexten. Man bör därför inte överdriva kontextens betydelse. Ett fotografi av en avliden
föreställer en avliden person i ett rättsmedicinskt sammanhang såväl som i ett konstnärligt
sammanhang. Kontexten lägger till eller deformerar betydelse, snarare än skapar helt ny be-
tydelse. Det kan tyckas som om bilden växer fram och blir synlig först i en viss kontext och
som om bilden helt förändras med kontexten. Den grundläggande piktoraliteten är dock i
viss mening relativt oberoende av en kontext. Om man, liksom en överdrivet kontextuell
konstteori gör, hävdar att endast konstvärlden skapar bildens betydelse, leder det till absurda
konsekvenser. Nonchalerar man den elementära denotationen blir piktoraliteten i bilden osynlig.

Om masken i den romantiska grotesken hör ihop med det som är hemligt, betyder det att
Strömholms döljande fotografi intertextuellt är förbundet med den romantiska grotesken,
snarare än till den folkliga groteska kulturen. Trots det får vi inte glömma att den folkliga
grotesken fortfarande lever kvar i de varietéer som Strömholm dokumenterat i Paris. De
tivoliskärmar som Strömholm avbildat i Poste Restante innehåller t.ex. en krokodilkvinna,
ormkvinna och leopardkvinna. De är exempel på sentida rester av den groteska kultur som
förr förekom på karnevaler och på marknadsplatser. Integration av människa och djur är en
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uråldrig grotesk. Bilden av tigertämjaren, med sina jättelår och markerade axlar och en under
byxorna putande penis, skulle kunna vara en sen avkomma till de jättar som var vanliga i den
folkliga underhållningen vid de gamla marknadsplatserna.

18
Även Strömholms, Wols´ och

Atgets fotografier av skyltdockor och leksaksdockor, uppfattade som surrealistiska, är i linje
med det groteska, eftersom människan där framställs som en docka; ett ting som inte har
kontroll över sina handlingar och som är i avsaknad av identitet. Även ett fotografi som den
Bleka damen i Barcelona av Strömholm är groteskt, eftersom damen i sin vita sminkning av
ansiktet och kraftfulla pålägg av mascara kring ögonen visar en ”mask” och som därför
döljer något annat. Vi minns Benjamins kommentar om horan:

I den utformning som prostitution antagit i de stora städerna framstår kvinnan inte bara som vara,
utan i pregnant mening som massartikel. Genom den artificiella maskeringen av det individuella uttrycket till
förmån för ett professionellt, sådant det kommer till stånd som en produkt av sminket, blir detta klart
markerat.

19

Tilläggas bör att Benjamin hade en positiv syn på horan som sminkad, eftersom det betydde
att hon klart insåg sin roll som vara. Om horan däremot låtsades vara ”älskarinna” skulle det
innebära att hon bekantgjorts på samma sätt som den borgerliga interiören bekantgjordes. Så
kan man också uppfatta de transsexuella vid Place Blanche som döljer sin manlighet bakom
en kvinnlighet. I poseringen rycks den transsexuella ut ur livsvärlden för att i fotografiet bli
betraktad av bildjaget. Men det är främst den kvinnliga sidan av den transsexuella som visas.
Hon placeras i en roll, i ett färdigt schema som kräver ännu en tolkning för att förstås. Foto-
grafiernas retorik är ytterligare en semiotisk nivå. Istället för att vara en bild av livsvärlden,
blir fotografierna till en kommentar till livet som en teaterpjäs. Människans förställning och
bristande kontakt med sig själv påtalas, vilket är en del av groteskens problematik. Det
kvinnliga blir en mask som döljer det manliga som en hemlighet.

Jag har diskuterat isolering och döljande i termer av vad som skulle kunna kallas en ”mörk
surrealism” och vidare karakteriserat den som ett ”klimat”. Med hjälp av Benjamin och
Viktor Sklovskij kan vi ana att ett sådant klimat kanske är mer utbrett än vad vi först antar.
När Benjamin diskuterar aurabegreppet kopplar han det till vad han kallar slöjan. Han skriver
i Paris, 1800-talets huvudstad:

Hemligheten har man sedan urminnes tider uttryckt i bilden av en slöja, som är en gammal medbrottsling
till det avlägsna. Det avlägsna framträder beslöjat. I motsats till renässans-måleriet t ex använde sig
barockmåleriet inte alls av denna slöja. Barockmåleriet sliter i stället utmanande bort slöjan och låter —
vilket särskilt dess takmåleri visar — t o m det himmelskt avlägsna komma nära för att överraska och
skapa bestörtning. Det talar för att omfattningen av auratisk mättnad hos den mänskliga förnimmelsen
under historiens gång varit utsatt för variationer. (Man skulle kunna säga att striden mellan kult- och
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utställningsvärde i barocken ofta har utspelats innanför den sakrala konstens gränser.) Hur mycket dessa
variationer än behöver ytterligare belysas, ligger förmodandet dock nära, att alla tidsåldrar som har benägen-
het för allegoriska uttryck har erfarit en aurans kris.

20

Benjamins begrepp aura är mycket diffust och svårt att semiotiskt få grepp om. Han jämför
med auran i naturens rumsliga perspektiv. För Benjamin är auran ”den unika uppenbarelsen
av en avlägsenhet”, att livlösa föremål och ting i naturen kan ”blicka tillbaka”.

21
Sådana for-

muleringar borde innebära ett förmänskligande av naturen. De skulle således kunna ses som
ett retoriskt bekantgörande. Men aurabegreppet tycks också höra ihop med döljandet och
skiljer sig för Benjamin i ovanstående citat markant från det uppenbara bekantgörandet i
barockens plafondmåleri, där himlens härligheter tränger sig ned i kyrkorummet, till synes
verkligare än verkligheten. Det främmande görs i barocken bekant. Benjamin menar vidare
att ett konstverks material kan vara nära, men trots närheten bevaras dess avlägsenhet. Enligt
Benjamin har konstverket utvecklats ur den uråldriga kultbilden med dess unika engångig-
het och dess här- och nuexistens. Innehållet i kultbilden är dock dess avlägsenhet eller ouppnåe-
lighet. Dess närhet inkräktar inte på avlägsenheten, som den bevarar också efter sitt fram-
trädande. Benjamin påpekar att:

Kultvärdet som sådant tycks i våra ögon rentav pocka på att konstverket förvaras i det fördolda: vissa
gudastatyer är bara tillgängliga för prästen i cellan. Vissa madonnastatyer döljs av förhängen under nästan
hela året, vissa skulpturer på medeltida katedraler är inte synliga för en betraktare från släta marken.

22

Eftersom livsvärlden automatiseras och ”algebraiseras” så är det enligt Viktor Sklovskij konst-
ens uppgift att med hjälp av främmandegörande motverka detta. När Sklovskij diskuterar
främmandegörande som ”den medvetet försvårade formen” som syftar till att stegra varse-
blivningens svårighet och varaktighet tänker vi oss att greppet främst använts inom moder-
nismen.

23
Den ursprungliga kultbilden och såväl magisk som religiös konst har ett transcendent

innehåll, och är därmed redan främmande. Utöver det diskuterar Benjamin slöjan som ett
främmandegörande grepp vars avsikt är att i kulten och ritualen förstärka det främmande,
genom att på olika sätt dölja det som är föremål för kulten. Om så är fallet tycks aurabegreppet
snarare innehålla främmandegörande än bekantgörande element. Sklovskijs främmande-
görande och Benjamins kultvärde belyser här varann och vidgar perspektivet. Såväl modern
som viss äldre magisk och religiös konst har någonting gemensamt vad gäller funktion.
Döljandet som ett grepp kan infogas i en allmän konsthistoria eller snarare som en del av
människans kulturbildande verksamhet över huvud taget.

I detta perspektiv kan vi se Strömholms isolerande och döljande fotografi såsom en variant
av människans erkännande av det transcendenta, eller snarare av det som är främmande. Vi
kan också i sammanhanget bättre förstå Bataille och hans heterologi. Istället för att som i



287

den religiösa kulten vända sig uppåt, mot Gud, efter det som är främmande, menar han att
det låga, universums totalitet och dess materia med sitt ohämmade resursslöseri, är det heliga
och främmande. Batailles tänkande, såväl som Strömholms fotografi, kan falla tillbaka på
mer ursprungliga konceptuella metaforer av nedåtgående och förtingligande typ och behöver
inte enbart 1900-talets konstvärld eller surrealistisk teori som referens.

Genom studierna av grotesken har jag via Kayser och Bachtin försökt placera Strömholms
fotografi i ett vidare perspektiv, bortom surrealism och konstvärld, och som en del av ett
uråldrigt retoriskt tänkande, som tycks vara människans sätt att motverka den tröghet som är
en del av livsvärldens uppbyggnad. Därmed inte sagt att surrealismens och konstvärldens
tolkningar förlorar sin betydelse. Snarare lägger de till betydelse. Mot bakgrund av den meta-
forik som Lakoff  och Turner hävdar är en del av sättet att tänka i livsvärlden kan man för-
moda att surrealistisk konst retoriskt kan tolkas utan djupare kunskap om konstvärldens
teorier och hierarkier, eftersom de konceptuella metaforer som omfattas av Breton eller
Bataille också kan vara välkända i ett betydligt vidare sammanhang än enbart inom surrea-
lismen. Med Lakoffs och Turners semiotiska metaforteori kan man ifrågasätta Dantos skarpa
gräns mellan verkligheten, som inte behöver tolkas, och konstvärlden, som den instans där
konstverket kan tolkas (se kap. 16). Man kan tänka sig att tolkningen inte behöver utföras via
teorier i konstvärlden om man tänker sig att redan livsvärldens tänkande är uppbyggt av
potentiella konceptuella metaforer i Lakoffs mening, som kommer till uttryck i kognitiva
mönster relativt oberoende av det medium som de uttrycks i.

24
I Lakoffs och Turners meta-

forteori skiljer man på den konceptuella metaforen, som ses som ett sätt att tänka, och den
lingvistiska metaforen, som är den konceptuella metaforens uttryck i ett språkligt medium.
Med en sådan uppdelning undviker man panlingvisticism och inser att en metafor kan reali-
seras i bild utan att panlingvisticism föreligger. Det skulle betyda att livsvärlden har en inne-
boende retorik som såväl surrealistisk konst som surrealistiska konstteorier är förfinade vari-
anter av eller retoriska avvikelser från. Konceptuella metaforer kan i det perspektivet uttryckas
såväl i vardagsspråk och poesi som i bild och konst. En tätare kontakt mellan livsvärld och
konstvärld skulle uppstå. Vissa retoriska betydelser i bilder skulle kunna uppfattas direkt, en-
bart med hjälp av livsvärldens konceptuella metaforik och oberoende av kunskap från
konstvärlden. Det enda som skulle behövas skulle vara kännedom om de konceptuella meta-
forer som visualiseras.

Noter

    1. Lotman, Y., ”Iconic Rhetoric” i Lotman, Y., Universe of  the Mind. A Semiotic Theory of  Culture, Lon-
don och New York: I.B. Tauris, 1990, s. 60.
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folkliga kulturen, vilket Bachtin inte uppmärksammar. I Pantagruel förekommer folklig kultur pa-
rallellt med den bildade kulturen, och den bildade kulturen skildras kritiskt. Däremot i Gargantua
utesluts den folkliga kulturen i vissa delar av boken, medan den behandlas kritiskt i andra delar
(Berrong, R.M., Rabelais and Bakhtin. Popular Culture in Gargantua and Pantagruel, Lincoln & London:
University of  Nebraska Press, 1986, s. 121ff).
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CHRISTER STRÖMHOLM OCH PERSONLIGHETEN

Christer Strömholm och de som i olika sammanhang skrivit om honom åberopar ofta
personlighetens roll i hans fotografi. I boken Christer Strömholm (1986) finns en artikel signerad
av Strömholm själv och Timo Sundberg med titeln ...att göra bilder. Om den fotografiska bildens
förankring i bildkonsten. Kameran ses här som ett verktyg, men det är inte verktyget som tar
bilden. De skriver att ”Negativet fångar det liv som konstnären sedan renässansen med olika
metoder försökt återskapa på en tvådimensionell yta. Den perspektivistiska sanningen är
helt beroende av personens synpunkt.”1

I varje situation finns en fotograf  som gör ett moraliskt
ställningstagande. Författarna jämför Roger Fentons och Matthew Bradys respektive insatser
som krigsfotografer. Fenton skildrar Krimkriget som en idyll ”med regeringens uppdrag och
med kungens välsignelse”, medan däremot Bradys ambition under amerikanska inbördeskriget
var ”att skildra kriget som det ser ut!”. Det personliga ansvaret uppkom i den nya konst-
närsrollen under förrenässansen med Dante och Giotto. Den hänger också ihop med perspek-
tivets utveckling i bilden eftersom en perspektivisk bild förutsätter att en människa betraktar
ett objekt från en viss synpunkt. De skriver vidare att ”När negativet skapas i tagningsögon-
blicket väljer konstnären. Valet gäller inte främst motivet, utan synpunkten och därmed det
moraliska ställningstagandet.”

2
 Längre fram i artikeln tillägger de:

De situationer som tagningsögonblicket gjort eviga, påtagliga, avslöjar olika sidor av konstnärens
personlighet. Bilderna fixerar omedvetna ställningstaganden som utan fördomar och beräkning berättar om
människans inre. Den fotografiska sanningen är alltså ingenting annat än fotografens personliga sanning
som kan vara ny även för honom själv.

3

Det är den personligheten som är garanten för konstbilden, men ”i konstfamiljen är foto-
grafen något av en bortbyting.”

4
För Strömholm är det alltså tagningens autenticitet som läg-

ger grunden för negativets och i förlängningen fotografiets konstnärliga status. Men in-
dexrelationen mellan fotonerna och emulsionen är för honom inte den enda. Det finns
vidare en indexikalisk relation mellan fotograf, kamera och emulsion. Strömholm tar alltså
ytterligare ett indexikaliskt steg i betoningen av konstnärens/fotografens roll bakom kameran.
Fotografiet ses inte längre enbart som ett index, i betydelsen en verkan som likt en naturkraft
beror på en orsak, utan som beroende av fotografens intention, aktivitet och hantverks-
skicklighet. Därmed närmar sig fotografin konstens förberedda subjektposition. Det förklarar
hans förhållandevis kritiska syn på Cartier-Bressons fotografi, i som istället lägger tonvikten
på konstellationen framför kameran.

5
Cartier-Bresson berättar om sitt förhållningssätt vid

tagningen, ”no noise, no personal ostentation, to be as invisible as possible, not to prepare and

14
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arrange anything, just to be there, and approach on tip-toe so as not to disturb the water.”
6
Cartier-

Bresson hävdar vidare att ”If you have made yourself obvious, even just by getting your light-
meter out, the only thing to do is to forget about photography for the moment...”

7 
Fotografiet

ses då som en följd av enbart tagningen och ingreppet, om man ser en fotografisk tagning och
den fortsatta bildbehandlingen som ingrepp, tycks vara minimalt. Det tycks nästan som om
såväl fotografen själv som betraktaren inte är nödvändiga i processen. Emulsionen, och i
förlängningen fotografiet, upplevs då enbart som ett index för konstellationen framför kameran.
Till skillnad från Strömholms modeller betraktar Cartier-Bressons modeller ofta inte kamera
och fotograf, vilket får som konsekvens att det avbildade rummet tycks vara oberoende av
fotografens, men även bildjagets, ”ingrepp”. Medan Cartier-Bressons fotografier visar ett avbildat
rum och suggererar ett ”verkligt” och kontinuerligt referentiellt rum, men utan emotivitet, så
inbjuds vi som bildjag av Strömholms fotografi till att ställa oss själva i relation till ett avbildat
diskontinuerligt rum.

I Cartier-Bressons estetik är föreställningen om fotografens tillbakadragenhet primär, eftersom
denne vidare lämnar bort filmen efter tagningen, som om fotografiets vidare liv enbart vore
en transportsträcka. Negativet i sin helhet kopieras, utan beskärningar och med några milli-
meter av den svarta ram synlig som omger bilden på kontaktkartan. Beskärningen skulle för
Cartier-Bresson störa den intrikata och dynamiska balans som uppstått i det välkomponerade
fotografiet. Cartier-Bresson menar att ”If  you start cutting or cropping a good photograph, it
means death to the geometrically correct interplay of  proportions.”

8

Enligt Strömholm tar inte Cartier-Bresson ställning i sin fotografi när han inte nog betonar
subjektpositionen. Det är inte fotografiet som sådant som för Cartier-Bresson är intressant,
utan istället fotografiet som ett avtryck av en situation, ett index av denna situation. Vi
förstår då också att först negativet och sedan också kopian för Strömholm, i motsats till för
Cartier-Bresson, ses som ett index av i första hand fotografens personlighet. I Strömholms
fotografi är den interpersonella funktionen framlyft, medan den däremot döljs i Cartier-
Bressons fotografi, vilket ger hans bilder en ”opersonlig” karaktär.

Strömholms betoning av subjektivitet och personlighet visar sig i såväl utställningar som
böcker. En av sina utställningar kallade Strömholm Privata bilder och hans första bok heter
Till minnet av mig själv. I Poste Restante finns före bilddelen av boken en text redigerad av Tor-
Ivan Odulf  som baserar sig på en inspelad intervju med Strömholm.

9
Rubriken är Före

fotograferingen. Här berättar han om sitt liv före det att han började fotografera, i form av 62
episoder arrangerade i tidsföljd, med början i barndomen och hans fars självmord. Han
nämner att han varit med i den nazistiska organisationen Nordisk Ungdom, men att han i
Berlin 1936 genom bekantskap med vad han kallar ”protestindividerna” förstod ”...indivi-
dens berättigande och att det också är berättigat att kämpa för individen, även om det kan
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kosta ganska mycket ibland.”
10

Strömholm berättar vidare om sin kurirverksamhet under spanska
inbördeskriget, om att vara frivillig i finska vinterkriget och om kampen mot tyskarna i Norge.
Efter kriget tog han sig fram på ströjobb, som reseledare, kursledare och språklärare. Inte sällan
var han inblandad, t.ex. som smugglare, i äventyrliga verksamheter med kriminell anknytning. I
Poste Restante kopplas Strömholms biografi i Före fotograferingen ihop med hans fotografier och
i tolkningen av bilderna premieras således en förståelse av fotografierna som uttryck för Christer
Strömholms eget liv. I ETC-gruppens tidskrift Picture Show, nr. 1 presenteras han med en
biografi skriven av Ture Åslund.

11
Även i Konsten att vara där kopplas bilderna till Strömholms

biografi. Där finns en biografisk text, denna gång skriven av Anders Jonason, men nu omfattande
en större del av hans liv, inte bara det före fotograferingen.

12

I ett föredrag på Konstakademin i Stockholm 1986 redogör Strömholm bl.a. för sin syn på
fotografens förhållningssätt. Han redovisar tre begrepp som är grundläggande för hans bilder,
ansvar, insikt och närvaro, som alla sammanfattas i ”att utsätta sig”. Han skriver ”...att arbeta
med fotografisk bild är för mig ETT SÄTT ATT LEVA. När jag tänker efter, och tittar noga
på mina bilder så är de ALLA, på sitt speciella sätt, ingenting annat än SJÄLVPORTRÄTT,
en del av mitt liv.”

13
I Tellgren (1988) analyseras fotografiet av pojken och nätstrumpan (bild

41och bild 95) och Strömholm citeras, ”där står lille Christer”. Han syftar på den avbildade
gossen och menar vidare att det var ”en situation, som jag sedan kunde placera mig själv i”.

14

Tellgren hänvisar till Strömholm som hävdar att det är hans egen barndom han fotograferar,
sina egna minnen av instängdhet.

15

Det är inte svårt att ge psykologiserande tolkningar av vissa av Strömholms fotografier. Att
Strömholm intar ett kritiskt förhållningssätt till det idealiserade äktenskapet (bild 65) kan ses
mot bakgrund av att hans föräldrar skiljde sig tidigt. Bildavbildningen av modern med sina
barn (bild 69), där fadern saknas, kan ses mot bakgrund av skilsmässan och att fadern dog
när Strömholm var ung. När det gäller fotografiet av porträttet av mannen, där duken är
trasig på det ställe där den avbildades huvud är placerat, kan man tänka sig att porträttet
föreställer Strömholms egen far, som tog livet av sig med pistol i Boden på Svenska Flag-
gans Dag 1934. Även Peter Weiss påpekar i diskussionen i Till minnet av mig själv att bokens
titel säger att fotografering för Strömholm är att skriva dagbok, och att barnen i hans bilder
står för Strömholm själv. ”Det finns en bild av en spansk fasad med galler framför ett fön-
ster. Bakom gallret står ett litet barn med oerhört sorgmodigt uttryck och det är ju Christers
barndom som tittar fram.”

16
 Det är troligen det diskuterade fotografiet av flickan bakom

gallret (bild 31) som åsyftas, eftersom det visas i Till minnet av mig själv. I katalogen till
utställningen Privata bilder 1978 menar Strömholm i en intervju av Lars Hall att många av
hans bilder har sina rötter i förfluten tid. Han bekräftar där Peter Weiss påstående att det är
han själv som är motivet när han fotograferar barn.

17
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När det gäller fotografiet av pojken och nätstrumpan (bild 41 och bild 95) och fotografiet av
gossen och leopardkvinnan (bild 43) är bildbetraktaren separerad från gossarna som är be-
traktare, men inne i det avbildade rummet. Strömholm själv kallar trots det gossen i bild 41
för ”Lille Christer”. Därmed kliver han över från fotografens plats i det potentiella referentiella
rummet till den lille betraktaren inne i det avbildade rummet. Dessutom projiceras fotografens
privatjag på gossen. En liknande operation gör Weiss när han menar att det är Strömholms
barndom som tittar fram bakom gallret. Han för över fotografen som befinner sig i det
emotiva referentiella rummet till flickan i det avbildade rummets isolerade och dolda del.
Passagerna innebär att bilderna blir självbiografiska och att hans fotografi egentligen handlar
om honom själv.

Man hävdar alltså att Strömholms fotografier av barn som är instängda på ett eller annat sätt
egentligen är bilder av honom själv. Så kan naturligtvis i viss mening vara fallet, men döljan-
det bakom galler och plast, bakom glas och tyg är så vanligt förekommande i hans verk, att
ett vidare grepp måste tas om fenomenet. Det som isoleras och döljs i Strömholms fotografi
är inte endast barn. Det som avses är något mer än bara en viss fotografs sätt att se sig själv
i barn eller en fotografs sätt att komponera bilder. Som visats ingår hans fotografier av barn
i ett större sammanhang, eftersom en omfattande del av hans œuvre kan innefattas i detta
grepp. Det döljande greppet är vidare en del av den moderna konstens repertoar.

 18

Att så starkt på olika sätt hävda subjektivitetens primat i Strömholms fotografi är emellertid
inte oproblematiska påståenden. En reflexion över personlighetens roll i konstnärlig verk-
samhet klargör vissa komplexiteter som, på grund av de semiotiska villkoren, snarare separerar
än förenar personligheten. En romanförfattare är inte entydigt identisk varken med berättaren
eller hjälten i verket. Bachtin diskuterar författarens relation till hjälten som den mellan jaget
och den andre. I viss fotografi finns ofta på liknande sätt en skillnad mellan fotografen och
fotografiets utsägelseposition, eller med ett begrepp som är mer adekvat för bild, synvinkeln.
Många av Strömholms fotografier har som nämnts en framlyft interpersonell funktion, där
betraktandet blir viktigare än det betraktade. Betraktandet utförs av ett bildjag som är osynlig
i det avbildade rummet. Bildjaget är en position i bildens referentiella rum som kan intas av
såväl fotograf  som betraktare, och den plats där utbytet mellan sändare och mottagare äger
rum. Bildjaget är vidare ett osynligt centrum i bilden, dess centrala medvetande. Fotografen,
bildjaget och vidare den konkrete betraktaren är alltså inte identiska subjekt. Såväl romanens
jag som fotografiets bildjag är fiktiva i relation till författare respektive fotograf. Därav följer
att fotografen inte entydigt blir det centrala subjektet i ett fotografi.

 19
Fotografen, som före

tagningen har överblick över stora delar av det potentiella emotiva referentiella rummet, och
likt författaren eller berättaren alltid vet mer om berättelsen än dess hjälte gör, ersätts med
ett bildjag som vet betydligt mindre än sin fotograf. Fotografen tycks ha förflyttats ett steg
bakåt, precis som författaren och berättaren när hjälten är en annan än berättaren eller
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författaren själv. Bilden får en interpersonell funktion och ett bildjag. Det innebär att fotografen
drar sig tillbaka, vilket i sin tur medför att den emotiva funktionen tillbakabildas. Också
bildjaget förflyttas bakåt. Det befinner sig utanför bilden, såsom i en inre monolog där jaget
upplever sig själv inifrån och inte längre beskrivs utifrån av en berättare. Författaren måste
tala i hjältens namn och fotografen måste dölja sig bakom sin figur för att kunna visualisera
det bildjaget ser. Fotografen, liksom bildjaget, blir osynlig i sitt eget verk. Liksom i en roman
av stream of  consciousness typ har det tydliga jaget upplösts.

Bildjaget är i Strömholms fotografier ofta en persona som upplever ”la condition humaine”.
Bilderna visar bildjagets begränsade utblick och de svårigheter det har i att skönja eller nå de
föremål och figurer som kan framträda. Det är en dramatiserad personlighet som fotografen
(som förste betraktare) eller en annan betraktare kan ikläda sig när han eller hon betraktar
fotografierna. I några av Strömholms fotografier finns en avbildad betraktare (se kap. 5.4),
t.ex. i fotografiet av ormkvinnan i lådan (bild 42) som betraktas av en man. Men i många
andra av Strömholms fotografier är betraktaren utflyttad från det avbildade rummet till det
konativa referentiella rummet, det rum som tänkes omge bilden. Betraktaren i det tidigare
diskuterade fotografiet av leopardkvinnan i träkonstruktionen (bild 44) är ett i bilden osynligt
bildjag. Den som tänkes betrakta bilderna är anonym och en person som längtar bort från
det för handen varande. Det är alltså potentiellt inte bara fotografens seende som gestaltas.
Vilken person som helst som betraktar bilderna kan bli ett bildjag. Man skulle kunna säga att
det är en outsiderroll i relation till livsvärlden, men även en roll i konstvärlden. Den foto-
graferande fotografen däremot är en annan person än bildjaget. Från en position utanför fik-
tionen följer eller dirigerar fotografen vid tagningen aktörerna och skapar ett lämpligt rum
som scen. Denne kan först som betraktare av sin egen bild uppleva ”la condition humaine”.
Att fotograf  och bildjag är separerade i Strömholms fotografi framgår av följande citat. I del
två av Christer Strömholms bildskola beskrivs delar av fotografens utrustning:

Man kan nog säga att mitt sätt att fotografera är beroende av den enkla men effektiva kamerautrustningen.
/.../ Min grundutrustning består av en Leica M4 och två objektiv, 35 mm och 50 mm. Vid behov ett extra
kamerahus.
Dessutom exponeringsmätare, anteckningsbok, penna, en liten bandspelare, mitt lilla bröststativ, som hänger
runt halsen, och tio rullar film.
Allt detta ryms i fickorna på min jacka eller rock. En sextiotalsidé var fotovästen, som jag och några till lät
sy. Det var en väst, där fickorna var speciellt anpassade till kamerautrustningen. Tyngden fördelas över
bägge axlarna och man kan hänga av sig hela plagget inomhus. Det finns inte någon riktigt bra fotoväst
idag men det vore på tiden att vi skapade en.
Anteckningsboken är viktig. Det ska vara en som ser permanent ut med styva pärmar. I den låter jag folk
skriva, texta, sitt namn och adress. Själv skriver jag till tid och plats och något kännetecken, t ex gubben
med glasögon och vitt hår, så jag kan identifiera anteckningen.
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Detta är inte så viktigt de närmaste månaderna, men det kan komma till användning om ett par år, då jag
kanske måste skriva till mannen och få tillstånd att publicera bilden på honom.
Utöver anteckningsboken har jag också bandspelare med mig ibland. Det är en av den minsta sorten som tar
vanliga standardkasetter. Jag tycker att de små mikrokassetterna är för jobbiga att spela upp.
På bandspelaren talar jag in mina omedelbara intryck av atmosfären i en miljö. Jag undviker att fylla
bandet med faktiska detaljer och försöker istället få med mina direkta upplevelser av stämningar, av föremålens
och människornas språk. Om jag kan förmå mig att fånga atmosfären spontant på platsen så får jag en
sanning som jag aldrig kan rekonstruera efteråt.

20

Det långa citatet avser att bestyrka att fotografen fungerar instrumentellt och sakligt i tag-
ningssituationen. Under tagningen kan denne inte uppleva ”la condition humaine”, den
isolering och alienation som är så påtaglig i fotografierna, annat än som något i bild efter-
strävat, som en potentiell estetisk preferens. En mängd beslut måste fattas för att tagningen
ska kunna genomföras och för att fotografiet ska kunna realiseras. Dessa beslut tas i foto-
grafens livsvärld, inte i bildens jag-för-mig-själv-position. När Strömholm i sina aforismer
skriver ”arbeta arbeta arbeta” syftar han sannolikt på fotografens verksamhet, inte bildjagets
situation.

21
Realiseringen av fotografiet kräver överblick över situationen och en funktionell

attityd. Fotografen och Parisvandraren Strömholm kan förhålla sig indexikaliskt till alla Paris´
vyer. Han har livsvärldens synvinklar tillgängliga och kan välja att se objektet från ett flertal
olika håll. Om ett objekt är dolt för fotografen finns praktiskt taget alltid möjligheten att
före eller efter tagningen närmare undersöka vad som t.ex. finns bakom en gardin, bakom en
filt eller hur det ser ut på en viss plats. Därför vet fotografen mycket mer än bildjaget i ett
fotografi. Fotografen vet mer än man kan veta ur bildjagets begränsade perspektiv, precis
som bildbetraktaren av de fotografier som avbildar en betraktare (bilden av pojken och
nätstrumpan, bild 41, bilden av mannen och ormkvinnan, bild 42) vet mer än den avbildade
betraktaren. Strömholm ser det bildjaget ser, men utifrån.

De vyer han väljer åt sitt bildjag är extremt begränsade. Det är en position som i hög ut-
sträckning är utlyft ur tid och rum, isolerad och döljande, och som har väldigt lite gemensamt
med den fotografiska aktiviteten. Fotografen vet mer och ser mer, men låter inte bildjaget få
veta mer eller se mer, utan snarare mindre. Därför kan det inte vara samma person som upp-
lever jag-för-mig-själv-situationen som också tar fotografiet, framkallar och kopierar det.
Fotografens och bildjagets respektive världsbilder kan inte sammanfalla. Fotografiets bild-
jag har inte fotografens utåtriktade överblick och praktiska förhållningssätt, utan istället ett
introvert och begränsat perspektiv. Det är omöjligt att i fotografiet få kunskap om den ur-
sprungliga tagningssituationen. Tagningen försvinner in i fotografiet och blir där osynlig,
utomtextuell och sekundär. Bildjaget ser ett avbildat rum och måste utifrån det rekonstruera
eller lägga till, försöka förstå eller fullborda. Men inte det fotografen ursprungligen sett,
utan istället det som betraktaren själv kan föreställa sig, från sin respektive livsvärld eller
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från en position i konstvärlden. Bildjagets uppgift är att ge tid och rum värde och mening i
bilden, men det lyckas inte utan vidare, eftersom Strömholms fotografi inte i första hand är
referentiellt och eftersom bildjagets subjektposition präglas av ”la condition humaine”. Att
söka referentialitet vore tvärtom att inte uppmärksamma att bildjagets frihet är begränsad.
Bildjaget kan alltså inte förhålla sig indexikaliskt på samma sätt som Parisvandraren Strömholm.

Sonesson menar i Bildbetydelser att en impressionistisk konstnär som inför motivet målar en
tavla befinner sig i det referentiella rummet.

22
Man kan få uppfattningen att det referentiella

rummet alltid inbegriper fotograf  eller konstnär, och att det referentiella rummet följakt-
ligen också är emotivt. Men så kan inte alltid vara fallet eftersom många bilder, t.ex. film-
sekvenser med subjektiv kamera, istället förutsätter en betraktares position, vilket betyder
att de är konativa. Vidare måste man i en spelfilm tänka sig det referentiella rummet utan
filmregissör, kamera och fotograf. Man måste kunna räkna med såväl ett emotivt referentiellt
rum som förutsätter en fotograf  eller konstnär, som ett konativt referentiellt rum som istället
förutsätter bildjagets subjektposition strax utanför det avbildade rummet. Att så är fallet be-
ror delvis på att sändaren och mottagaren i kommunikationssituationen oftast befinner sig
på olika platser och vidare är tidsmässigt separerade, eftersom den fria bildcirkulationen
medför att fotografiet lämnar sin ursprungliga kontext. De befinner sig i livsvärldar som inte
helt överlappar varann och delar inte ett gemensamt referentiellt rum. Det emotiva rummet
är i tagningssituationen ett ”verkligt” referentiellt rum, medan det konativa rummet nästan
aldrig är ett ”verkligt” referentiellt rum. Snarare är det ett referentiellt rum som projiceras på
det avbildade rummet. En bildbetraktare kan relativt oberoende av det verkliga referentiella
rummet projicera livsvärldsscheman eller andra scheman på bildens avbildade rum. Ur detta
följer att fotografens intention inte entydigt är en del av fotografiet sett som primärt ett iko-
niskt och piktoralt tecken (se kap 3.4). Istället uppkommer sekundärt potentiella indexikaliska
relationer till subjekt som kan vara såväl emotiva som konativa. Den konativa funktionen
kan skapa en subjektposition, en plats som kan fyllas av betraktaren, av ett bildjag.

Vi kan alltså laborera med flera typer av sändare. Sändaren kan vara såväl fotografen
Strömholm som den persona som tänkes uppleva ”la condition humaine”. Mellan dessa
olika aktörer finns en relation. Varken privatpersonen eller fotografen sammanfaller med
bildens persona. Istället tycks det vara så att fotografen skapar en plats för en textuell persona,
som är en fiktiv figur och en ögats auktoritet, på samma sätt som författaren skapar ett
diktjag. Fotografen är snarare den kreative teknikern, dramaturgen och scenografen än aktören
i dramat. I Strömholms fotografi finns följaktligen en radikal individualitet och en inomtextuell
diskursimmanens iscensatt som inte oförmedlat kan överföras vare sig till privatjag eller till
konstnärsjag.

Förutom att fotografen lever i en mångfacetterad livsvärld, och iscensätter tagningen, kan
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han utöver det också omfatta den persona vars plats han skapat. Fotografen Strömholm behöver
dock själv inte mer än momentant inta samma position som bildjaget intar. Utöver att inta

bildjagets plats vid betraktandet av sina egna fotografier
kan fotografen dessutom för betraktaren bli en viktig
indexikalitet som uppkommer som en konnotation
ur den emotiva synvinkeln som utpekar kamera-
positionen och vidare fotografen. Så är speciellt fallet
när fotografen visar sig själv i det avbildade rummet. I
ett av Strömholms fotografier, Giacometti-porträttet
(bild 107), kan vi se det emotiva referentiella rummet
infällt i det avbildade rummet genom att fotografen
kan skönjas som en spegling i den glasruta som isolerar
den avporträtterade, konstnären Alberto Giacometti,
från porträttören.

23
Själva tagningssituationen avbildas,

vilket är ett metasemiotiskt drag i fotografiet. I spegel-
bilden visar det sig att den visuella genomsläppligheten
till den avporträtterade är begränsad i tagningsögon-
blicket, eftersom fotografen är dold av såväl fönsterrutan
som av kameran, som för den avporträtterade döljer
delar av fotografens ansikte. Just i tagningsögonblicket,
med ögat i sökaren, är fotografen separerad från den
person eller det objekt som avbildas.

Sammanställandet av fotografen med betraktaren på fotografens villkor bygger sannolikt delvis
på föreställningen att fotografiet främst är ett index (se kap. 3.3). Fotografiet handlar om vad
som hänt en gång, i samband med tagningen. Fotografen är garanten för att tagningen är
autentisk och i betraktandet förväntas betraktaren återuppleva det fotografen sett vid tagningen.
Den indexikaliska situationen vid tagningen fetischiseras därför när fotografen som hjälte är den
som under strapatser överför objektet till emulsionen — när fotografen ”varit där”. Boktiteln
Konsten att vara där och även Strömholms uttryck ”att utsätta sig” är typiska i sammanhanget.
Kameran och bakom den fotografen finns på den ursprungliga plats därifrån fotonerna trängt
in i emulsionen.

24
 Mytbildningen kring fotografers heroiska eskapader på slagfältet, i exotiska

miljöer och som flanörer är legio och är fotografins variant av konstvärldens sändarorientering.
Ett utomtextuellt subjekt förutsätts ha direkt inflytande över fotografiet genom en intention
och/eller en orsak och verkansrelation.

En semiotisk undersökning visar emellertid att indexikalitet mellan emulsion och fotograf
är sekundär och ett senare tillägg till den elementära piktorala ikoniciteten. Så är också fallet

Bild 107. Ur: Foto, Januari 1982
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med indexikalitet mellan objekt (eller fotoner) och emulsion (se kap. 3.4).
25

 Först måste betraktaren
uppleva att fotografiet är en bild, att den är lik föremål i livsvärlden. Därefter kan man uppfatta
fotografiet som index för någonting som en gång hänt eller vidare för en fotograf i
tagningssituationen. Ikoniciteten är primär och därefter följer indexikaliteten. Inom fotografin
och även inom forskningen om fotografi är indexikalitet mellan objekt (fotoner) och emulsion
emellertid ofta ansedd som primär (den sene Barthes, Sontag, Dubois, Vanlier, Krauss m.fl.)
och en garanti för att den fotografiska bilden är autentisk. Betraktaren eller forskaren kan emellertid
inte oproblematiskt koppla privatpersonen eller fotografen till fotografiets värld utan att ta
hänsyn till sin egen upplevelse eller till bildjagets perspektiv. Fotografen är endast en av de
aktörer som är verksamma i och kring fotografiet. Ytterligare en komplikation till föreställningen
om att ha ”varit där” är Strömholms hävdande att det är ett minne han fotograferar. Den
individuella döda hunden (bild 17) på den fotografiska plåten, vars fotoner varit i kontakt med
emulsionen, representerar enligt Strömholm en annan död hund och pojken som betraktar
nätstrumpan är ”Lille Christer” (bild 41). Såsom Strömholm beskriver minnets funktion vid
tagningarna förstår man att det i många fall är frågan om ett ofrivilligt minne i Benjamins
mening.

26
Vad som är sig likt från minnet till bilden är dock en kategori, vilket innebär att den

individuella jag- här och nusituationen i samband med tagningen delvis sätts ur spel genom att
förmedlas via en typsituation. Så bör också vara fallet när Strömholm hävdar att ”en bild kommer
från en annan bild.”

27

Bachtin går utöver den neokantianska enifühlungsteorin eftersom den inte erkänner skillnaden
mellan självet och den andre och följaktligen ger såväl författare som läsare en alltför passiv
roll. Han diskuterar estetisk aktivitet i termer av dialogicitet mellan själv och den andre. Jaget
måste först projicera sig själv i den andres ställe genom inlevelse. Därefter följer den specifika
estetiska aktiviteten när jaget återvänder till sig själv och sin egen plats utanför den andre,
för att där fullborda den andres kontextuella sammanhang. Bachtin skriver:

But in any event my projection of  myself  into him must be followed by a return into myself, a return
to my own place outside the suffering person, for only from this place can the material derived from my
projecting myself  into the other be rendered meaningful ethically, cognitively and aesthetically.

28

Han betonar författarens och läsarens utanförskap i den estetiska processen i stället för den
ensidiga inlevelsen. Bachtin hävdar att:

The author must be understood first of  all from the event of  a work as a participant in that event and
as an authoritative guide for the reader in that event. To understand the author in the historical world of  his
time, to understand his place in a social collective, his class position; here we go outside the bounds of  an
analysis of  the event of  a work and enter the domain of  history; a purely historical study cannot but take
into account all of  these moments.

29
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Författaren är följaktligen, trots att han eller hon skapat verket, i viss mening inte själv del-aktig
i det. Så är också fallet när det gäller fotografiet, eftersom betraktaren måste uppleva ikoniciteten
före indexikaliteten.

30
På samma sätt som författaren av en roman kan bli osynlig till förmån för

berättaren eller hjälten kan fotografen bli osynlig till förmån för bildjaget.

Komplikationerna när det gäller personlighetens roll i Strömholms fotografi gäller också
förhållandet mellan tagningen och vad som sker efter tagningen. Om man före tagningen
kan tala om en previsualisering, så kan man efter tagningen följaktligen också tala om en
postvisualisering. Vid tagningen föreligger bilden endast potentiellt och osynlig på den
oframkallade filmens emulsion inne i kamerans mörka rum, i syfte att sedan framkallas. Inte
sällan får fotografen syn på bilden först i postvisualiseringen. Strömholm har berättat att han
efter tagningen av den döda hunden (bild 17) inte insåg hur viktig bilden var och att han vid
ett senare tillfälle febrilt letade den bland kontaktkartorna för att till sist finna den inklämd
mellan två andra, mer omfattande, tagningar.

31
Att postvisualisera är att få syn på bilden efter

tagningen. Inte att endast betrakta den, utan också att särskilt uppmärksamma och uppleva
den såsom konstnärligt viktig. Postvisualiseringen, som i en fördröjning äger rum efter
tagningen, innebär att sändarpositionen förändras. Det emotiva, ”verkliga” referentiella
rummet har förändrats och fotografen är inte längre ”där”, utan i en annan tid och på en
annan plats. Till postvisualisering hör vidare att ”välja” fotografiet, att framkalla, kopiera och
beskära det, att placera det tillsammans med andra fotografier, samt att eventuellt sätta text till
det. Det kan vidare betyda att fotografen i efterhand kan placera sig i bildjagets position, som den
förste betraktaren. Under senare år postvisualiserar Strömholm sina gamla negativ. Det tidigare
diskuterade fotografiet i Vännerna från Place Blanche av en pojke som betraktar leopardkvinnan
med en palissad mellan honom och henne (bild 43), är ett exempel på en bild som Strömholm
upptäckt långt efter tagningen.

Efteråt kan ett fotografi för Strömholm bli alltmer innehållsrikt vid betraktandet. Reklam-
bilden för en utdragssoffa på en bildörr (bild 66) var vid tagningen bara något ”konstigt” för
Strömholm. Sedan blir fotografiet gåtfullt; ”...varför är det inte hon som sitter och läser? Vad
gör hon om dagarna? Eller är hon kvar inne i soffan? Bilden blir allt mer och mer innehålls-
rik och paret blir mer och mer levande. De får personliga egenskaper.”

32
Vid tagningssitua-

tionen gäller det för Strömholm först och främst att ”säkerställa negativet”, vilket kan ses
som målet med den instrumentella tagningsakten. Efter tagningen däremot blir Strömholm,
i egenskap av den förste betraktaren, den som skapar konstverket. Ur negativet som original
skapar han en konkretisering. Utöver att från ett original skapa ett exemplar så innebär post-
visualiseringen vidare att ett nytt original skapas i och med att realisationen av negativet
också innebär avsevärda modifikationer. På kontaktkopian till ovan nämnda fotografi kan
vi se delar av marken, bilfönstret, motorhuven, samt möbelfirmans namn. Vid  postvisua-
liseringen har dessa delar genom beskärning av det avbildade rummet förflyttats till det
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emotiva referentiella rummet. Strömholm och Sundberg hävdar i artikeln ...att göra bilder. Om
den fotografiska bildens djupa förankring i bildkonsten att ”Konsten att kopiera är förvisso att tolka
negativets innehåll. /.../ Kopieringen är en valsituation där man betonar eller bryter loss element
som finns i negativet. Negativet är ett konstverk, med förmåga att föda andra konst-verk.”

33

Den mest subjektiva av alla litterära genrer är kanske dagboken. En diskursanalys av en
dagbok visar dock att den som skriver dagboken är en annan person än den som upplever
det som det berättas om. Den som skriver berättar i nutid om något som redan hänt, medan
”jag” i dagboken är den som det skrivs om, den som är med i förfluten tid då det som det
berättas om äger rum. Det sker en separation mellan berättare och hjälte i två olika positioner.
Om det som skrivs är i imperfekt finns en rums- och tidsmässig skillnad mellan skribenten
som efteråt skriver om sin upplevelse. Bachtin skriver:

Om jag berättar (eller skriver) om något som just hänt mig befinner jag mig som berättande (eller
skrivande) om denna händelse redan utanför det tid-rum där händelsen inträffade. Det är lika omöjligt att
absolut identifiera sig, sitt ”jag” med det ”jag” om vilket jag berättar, som att lyfta sig själv i håret. Hur
realistisk och sann den gestaltade världen än är, kan den aldrig kronotopiskt identifieras med den gestaltande,
reella världen, där författaren — gestaltningens skapare — befinner sig.

34

Om så är fallet är jag inte jag, eller snarare; jaget är splittrat i två skilda positioner. När
Strömholm som förste betraktare efter tagningen ”väljer” fotografiet fungerar han som den
som skriver i dagboken i relation till den som det skrivs om. Den som skriver dagboken
motsvarar fotografen som postvisualiserar ett fotografi.

Previsualisering är snarare eftersträvansvärt än givet. Postvisualisering kan vara en minst lika
viktig metod i konstnärlig fotografi som previsualisering. Postvisualisering kan i sin tur leda
till att fotografen i en retention föreställer sig hur fotografiet ursprungligen var taget, vilket
möjliggör att denne vid nästa tagning strävar efter att previsualisera en liknande bild. På det
sättet kan ett fotografiskt förhållningssätt successivt byggas upp som är baserat på post- och
previsualisering, som en variant av vad Pragskolan kallar konkretisation.

 
Strömholm diskuterar

i sina aforismer en sådan relation mellan fotografens post- och previsualisering när han häv-
dar att “jag skildrar inte det jag ser utan det jag såg”.

35

Splittringen i fotograf och bildjag tudelar sändarens position i Strömholms fotografi. I rörel-
sen mellan pre- och postvisualisering finns en spänning mellan sändare och mottagare som
ytterligare komplicerar fotografens subjektposition i relation till den ursprungliga indexika-
liteten. Betydelsen av den ursprungliga närhetsrelationen mellan emulsion, motiv och fotograf
förminskas. En parallell till denna process är konstnären som målar sitt verk för att sedan ta
ett steg tillbaka, eller t.o.m. ställa undan målningen en tid, för att sedan betrakta vad som
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åstadkommits och då eventuellt se något nytt i sitt potentiella verk. Därefter kan målandet
fortsätta i syfte att korrigera det som konstnären (som betraktare) inte var nöjd med. Den
kreativa fotografiska akten tycks alltså bestå av att i en process successivt närma och slutligen
foga ihop uttryck och innehåll till ett tecken. Å ena sidan i en vision av ett innehåll och å andra
sidan i ett instrumentellt gestaltande av ett uttryck. Processen äger rum från pre- till post-
visualisering.

36

Observera att det jag kallat postvisualisering inte nödvändigtvis behöver utföras av fotografen
själv som den förste betraktaren. Även andra betraktare kan postvisualisera. Betänk Atgets
posthuma framgångar som fotograf. Hans syn på sin egen fotografi var att den var kultur-
historisk snarare än konstnärlig. Men surrealisterna postvisualiserade, eller med ett begrepp
från Jan Mukarovsky, konkretiserade hans verk genom att placera det i en surrealistisk kontext.
Man skapade ”surrealisten” Atget. Att av konstnären icke avsedda effekter blir konstnärligt
betydande är inte ovanligt i konsthistorien. Ett exempel är antika statyer, som blivit hand-
gripligen ”postvisualiserade”, med avbrutna kroppsdelar som följd. Som sentida betraktare
upplever vi ofta inte att det konstnärliga värdet minskas av skadorna, utan snarare tvärtom.
Ruinromantiken är ett annat exempel. Den anonyme porslinsarbetare som tillverkat Marcel
Duchamps pissoar kan heller inte anses som skapare av pissoaren, sedd som ett konstverk.
En modern tids uppskattning av John Constables skisser, var inte i linje med hans egen
intention. De var i hans ögon bara ”skisser” och inte ”verk”.

37
 Atgets verk blev konst mot

fotografens vilja, medan piktorialisternas verk inte blev konst, trots deras pretentioner på
det. Konsekvensen av resonemanget blir att betraktaren i hög utsträckning kan bidra till att
skapa konstverket.

När det gäller Strömholm tycks inte sällan hans kopister postvisualisera negativen. I Picture
Show, nr. 1/1986 berättar Håkan Elofsson att han sökt fritt bland Strömholms kontaktkartor
och kopierat de bilder han så önskat. Tidigare inte kopierade negativ publiceras i numret.

 38

Han berättar i ett annat sammanhang att han aldrig sett Strömholm kopiera någon gång och
menar att han har ”noll koll fullständigt” när det gäller teknik. Strömholm vet hur han vill att
bilden ska se ut, men han kan själv inte nå dit.

39
 Örjan Kristenson hävdar vidare att Strömholm

aldrig kopierat sina fotografier själv.
40

I radioprogrammet Tagningsögonblicket lägger Håkan
Elofsson fram sin syn på en delvis annorlunda konkretisation av en typisk ”Christerbild” än
den Strömholm själv vill främja. Elofsson talar sannolikt i det följande om en mjukare kopia
av fotografiet (bild 37) av den blinda flickan från Hiroshima eller om ett fotografi från ett
annat negativ från samma tagning:

Det är ju min teori om att kopiera Christers bilder./…/ att Christers bilder ofta är så hemska/…/
Det gjorde jag för att skydda mig själv./…/Jag klarade inte av att göra dom lika hemska som han ville ha
dom. Men att man kopierade dom lite vackert va, lite förrädiskt. För att när man väl har kommit in och
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tittat på den här vackra kopian /…/då är det för sent – trapped. Då har det hunnit gå ända ned i magen,
va. Då är det ingenting som bara studsar mot ögat. Man konstaterar: ’Å, fy för fan’, och så går man vidare,
va. Utan då hinner det ända ned. Och det tycker jag är jävligt viktigt. För det är dom värda dom här
bilderna. Dom är så starka, va. Den här [han talar om en hårdare kopia av samma negativ] tycker jag är
en sån som man säger ’Å, fy för fan’.

41

Elofsson manar de andra kopisterna, som arbetar med att ta fram fotografierna till utställ-
ningen 9 sekunder av mitt liv (1986), att kopiera lite mjukare för att inte stöta bort människor
som inte delar Strömholms erfarenheter av svåra situationer. ”Då kan man vara lite olydig
mot Christer och göra dom så här istället, mjukare, behagligare.” Elofsson diskuterar flick-
ans ansiktsuttryck i termer av vädjan. Strömholm däremot hävdar att han mer tror på att
uttrycka protest genom en hårdare kopiering. Även kopisten Moona Björklund kan som
tidigare nämnts uppfatta Strömholms bilder på ett annat sätt än Strömholm själv gör.
Diskussionerna antyder att det hos olika kopister föreligger olika uppfattningar om hur
Strömholms bilder bör konkretiseras, vilket på sikt kommer att leda till, och sannolikt redan
lett till, att olika typer av ”Christerbilder” konkretiseras på olika sätt. Fotografierna i Poste
Restante är plastiskt uppbyggda på hårda kontraster, medan de i Konsten att vara där har en mer
förfinad gråskala. Skillnaden är, som Sjölin påpekar i en recension, inte endast förklarlig av
förbättrad reproduktionsteknik.

42
Örjan Kristenson, som kopierat Konsten att vara där, har

sannolikt haft inflytande över förändringarna. Semiotiskt sett är ett negativ en ”temporally
bound type”. Sonesson skriver om temporally bound typicalities att ”the type is constituted in
time by a particular subject at the same time as he creates the first token /…/. This is of course
the case of the original painting in relation to all its reproductions, and of the photographic plate
in relation to all the copies made of it.”

43
I Strömholms fall kan vi dock inte bara tala om en type-

tokenrelation, en relation mellan ett original och dess kopior. Nya postvisualiseringar av samma
negativ utförs i samband med nya utställningar och böcker. De utförs i nya kontexter och av
olika kopister, vilket innebär att en ny type, ett nytt original, skapas i och med att realisationen
av negativet medför ett antal modifikationer jämfört med negativet, men även med tidi-
gare realisationer. Negativet  har, precis som noter till ett musikstycke, inget i sig erkänt konst-
närligt värde, endast kopian. Det innebär att också kopisterna är medskapande i verket, men i
Strömholms namn. Örjan Kristenson liknar kopieringsarbetet med dirigentens dirigerande av
ett orkesterframförande. Han kan lyfta fram olika effekter i bilden genom kopiering. Genom
att placera bilder bredvid varann kan han ”orkestrera” en utställning.

44
I dessa fall innebär

postvisualisering att Strömholms verk egentligen har flera sändare, trots att det räknas som
Strömholms ”verk”.

Kopplingen till Strömholms personlighet är dock inte entydig när det gäller hans egen förståelse
av sin fotografi. Strömholm invänder inte mot att hans bilder tolkas olika av olika betraktare.
Han berättar i en intervju att ”Det gäller för mig att utan ord överföra känslor så att du får en egen
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uppfattning av bilden.”
45

 Strömholm tillägger:

Det beror på så många faktorer hur just Du uppfattar en bild. Det beror framför allt på din öppenhet
och egen vilja att se — att uppfatta, att känna. Men det beror också på yttre påverkan i kompositionen,
lättlästheten, de egna minnesbilderna, presentationssätt, d v s den fotografiska tekniken och bildens tydlighet.
Det beror också på hur du taktilt avläser en bild, hur du uppfattar t ex mjuka - hårda material o s v.

46

Det kan föreligga en konflikt i att å ena sidan så starkt hävda sändarorienteringen, privat-
jagets och konstnärsjagets betydelse för hans fotografi, samtidigt som Strömholm, som fram-
går ovan, vill ge betraktaren en så viktig roll. Sundberg har problem med detta i en artikel i
Picture Show, nr. 1/1986. Han diskuterar bl.a. Strömholms caféinteriörer från utställningen På
baren 1961 med fotografier av människor i situationer mer eller mindre främmande för
varann. Sundberg ser fotografierna som möten inför det oundvikliga uppbrottet. Man kan i
fotografierna avläsa händernas och ögonens språk, men ”avståndet mellan människor skapar
alla språk”.

47
 I artikeln placerar Sundberg fotografierna i ett livsvärldssammanhang där gester

och ögonkontakt avläses och den möjliga fortsättningen på situationen tar formen av en
förväntan — ”så kommer det att gå”. Sundberg avlägsnar sig således från Strömholms bio-
grafi och psykologi och ser bilderna i ett vidare perspektiv där de blir möjliga för en betrak-
tare att tillägna sig på egna villkor. De sätts som kontextuella implikationer av Sundberg in i
olika sammanhang utanför bildens avbildade rum. Han avlägsnar sig från fotografiets grund-
läggande uttryck och innehåll till samtidens aktuella frågor. Det riktas i hans tolkningar
kritik mot kristendom, äktenskap och kategoriska könsroller och tolkning-arna blir på det
sättet en del av det offentliga samtalet. Konklusionen blir dock paradoxal  när han till sist ger
betraktaren i uppdrag att ”skapa Christer Strömholm”.

48

Om vi tar Strömholms uppfattning på allvar om vikten av att betraktaren bör sträva efter
att uppleva bilden på sitt eget sätt kommer det emellertid att få konsekvenser för Strömholms
egen roll i betraktarens upplevelse av fotografiet. Det kan uppstå en spänning mellan sub-
jektpositionen i det emotiva respektive det konativa referentiella rummet. Om Strömholm
överlåter åt betraktaren att tolka fotografiet kan det betyda att hans egen intention delvis
hamnar i bakgrunden. Sannolikt är det en förutsättning för att betraktaren ska kunna uppleva
”la condition humaine” att Strömholms såväl privatjag som fotografjag inte är detsamma
som hans fotografiers bildjag. Om betraktaren skulle vara tvungen att ”skapa Christer
Strömholm” skulle bilderna förlora ”la condition humaine”. Efter att ha upplevt fotografiets
piktorala innehåll i det avbildade rummet kan betraktaren välja vilket referentiellt rum han
eller hon vill placera sig i, det emotiva eller i det konativa. Endast genom att i den
mottagarorienterade akten momentant sätta såväl kausalrelationen till objekten som Strömholm
som fotograf  ”inom parentes” kan bilden bli en angelägenhet för den betraktare som i det
konativa referentiella rummet kan uppleva ”la condition humaine” såsom en angelägenhet för
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sig själv. Verkets obestämdhetsställen kräver en konkretisation av bildjaget. Den understöds
också av ett krav på kontemplation och av att betraktaren själv förväntas förhålla sig till det
konstnärliga verket. I den meningen är betraktaren, i bildjagets position, medskapande.

Därigenom kan fotografierna förflyttas från den fotografiska världen till konstvärlden och
vidare till betraktarens egen livsvärld, och där fungera i en retorisk relation. På det sättet blir
bilderna inte endast belägna i konstvärlden, utan förutsätts penetrera betraktarens egen
livsvärld och dess regelbundenheter. Det kan ske genom att betraktaren, som befinner sig i
avbildbarhetsrummet, mentalt förflyttar sig till det konativa referentiella rummet. Ett konativt
bildjag förutsätter att fotografen momentant är osynlig i sitt eget verk.

Bildens mottagare kan alltså delas i två. Å ena sidan finns en konkret betraktare, som befinner
sig i betraktarens rum, avbildbarhetsrummet, dvs. i en utställningslokal eller hemma i soffan
betraktande en bok med fotografier. Det finns vidare en annan betraktare, ett konativt bildjag,
till skillnad från sändarens emotiva bildjag. Det går till så att den konkrete betraktaren mentalt
förflyttas till ett konativt referentiellt rum, ett rum som kan föreställas strax utanför det
avbildade rummet. Det konativa bildjaget kan i en sådan position se in i det avbildade rum-
met som om det vore ”verklighet” och placera sig så att det som denne ser är det som bilden
avbildar. Så kan ske i vissa typer av bilder, men kanske är fenomenet tydligast belyst inom
filmvetenskapen där man diskuterar betraktarens olika positioner. Med sin kropp befinner
sig filmbetraktaren i projektionsrummet, i en biograffåtölj. Mentalt befinner sig dock
betraktaren i en fiktiv position i relation till den avbildade handlingen, strax bredvid den
plats som visas i det avbildade rummet. Sett utifrån detta bildjags synpunkt tenderar fotogra-
fens position i film att utplånas, för att istället ersättas med en rollfigurs position. Samtidigt
kan bildjaget uppleva sig själv som denna andra person. Därigenom blir vi medagerande i
filmens sociala relationer. Den blick bildjaget får ta del av ”ägs” ibland av en rollfigur, som
vi ofta i föregående bild i filmen också kan betrakta utifrån.

49
I upplevelsen av en spelfilm,

men även av många av Strömholms fotografier, förutsätts det att det verkliga och ursprungliga,
emotiva referentiella rummet, där kameror, regissör eller fotografen Strömholm befinner
sig, en stund sätts inom parentes. I Strömholms fotografier är dock oftast den person som
kan förmedla blicken frånvarande. Därför måste vi själva som betraktare ställa oss i bildjagets
subjektposition, utan stöd av spelfilmens rollfigur.

Enligt Pragskolan skapar och avläser man en bild i relation till den norm som är aktuell vid
dess produktion eller reception. Den interpersonella subjektpositionen i Strömholms fotografi
kan ses som en förstärkning och precisering av vad en sådan norm innebär. Den relativa åt-
skillnad som uppstår i emotiv och konativ bildförståelse avser den norm som förståelsen i
produktions- respektive receptionssituationen förhåller sig till. Fotografen har sökt en tänkt
respons, har ställt in sig på en viss nivå eller norm som hos betraktaren kan utvecklas till en
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tänkt konkretisation. Han förbereder platsen för bildjaget. I bildkommunikationssituationen
kan betraktaren fylla upp denna plats och därigenom skapa ett konativt bildjag. Sändare
och mottagare kan idealt sammanfalla till en persona, ett kalibrerat bildjag som kan ses som ett
samarbete mellan parterna. Häri ligger upprepbarheten och överlappningen i kommu-
nikationsakten. Bildjaget är såväl den konkrete fotografens som den konkrete betraktarens
alter ego. Bildjaget kan vidare ses som ett särfall och en existentiell variant av den överlappning
eller det minimum av gemensam kod som Moskva/Tartuskolan och Sonesson menar måste
komma tillstånd för att kommunikation ska kunna äga rum.

50
 De båda parterna sammanfaller

dock inte i övrigt. Å ena sidan kan betraktaren bli lurad i en fälla. Men å andra sidan tycks
denne i sin konkretisation kunna få ”sista ordet”. Den konkrete fotografen och den konkrete
betraktaren är fortfarande främlingar för varann och är heller inte tematiserade. Endast de
relevanta delarna av det som kommuniceras sammanfaller. Den konkrete betraktarens livs-
värld kommer endast sekundärt att ställas i relation till bildens retorik. Sekundärt kommer
också fotografen som indexikalitet till bilden att kunna suggereras i det emotiva referentiella
rummet.

Sonesson diskuterar den konativa bildfunktionen i Bildbetydelser och menar att den är verksam
i bilder som har centralperspektiv, eftersom det föreskriver en ideal position från vilken
bilden bör upplevas. Vidare menar han att ett infällt anamorft perspektiv i en bild, t.ex. i
Ambassadörerna av Hans Holbein d.y. (1533, National Gallery, London), realiserar en kona-
tiv funktion, eftersom betraktarens position måste förändras för att kunna betrakta den
anamorfa delen av verket, dödskallen. 

51
I Strömholms fotografi äger denna förändring rum

i rörelsen mellan betraktarens och bildjagets respektive positioner. Betraktaren förflyttas då
mentalt från avbildbarhetsrummet till det konativa referentiella rummet och tar där del av
bilden utifrån den förberedda positionen där bildjagets självförståelse gestaltas. Bildjaget
placeras på den plats där denne direkt konfronteras med den i Strömholms verk så vanligt
förekommande uppsatta gränsen. I den meningen är den konativa funktionen av stor bety-
delse i den fotografi som är isolerande och döljande, medan det förefaller som om den spelar
mindre roll i ett ”genomskinligt” referentiellt betonat fotografi. Om en bild med referentiell
funktion företrädesvis visar (att människan betraktar) världen, så visar en bild med konativ
funktion att människan betraktar (världen). Den konativa bilden är en tematisering av den ena
sidan av relationen mellan människa och värld.

Ett sådant främmandegörande grepp tvingar bildjaget att uppleva fotografiets gåtfullhet,
vilket kan leda till en obehagskänsla. Gåtfullheten ligger i att det i dess centrum bara är den
sekundära ”bilden” som visas och att något oansenligt döljer ett annat viktigare objekt som
är mer eller mindre in absentia. För att ”förstå” fotografiet måste betraktaren temporärt
lämna sin egen livsvärld och sin kropp som befinner sig i avbildbarhetsrummet, för att gå in
i den inskrivna subjektpositionen. Sändarens meddelande till betraktaren är en uppmaning att
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ge upp den egna livsvärldens för givet tagna ordning, samt att förstå sin egen existentiella
utsatthet och isolering. Om så sker kommer en intersubjektiv konsensus att uppkomma, vilken
innebär att de båda aktörerna i kommunikationen gemensamt delar upplevelsen av ”la condition
humaine”, men var och en för sig. Innebörden i Gunnar Ekelöfs formulering — ”Det som är
botten i dig är botten också i andra” är just en sådan symmetri. Väljer betraktaren däremot att
avvisa fotografiets erbjudande kommer asymmetrin i relationen att kvarstå. Sändaren kommer
att behålla information som inte förmedlas vidare. Bildens sändarorientering, med dess krav på
betraktaren att inta en viss roll, avfärdas och kommunikationen (uppfattad som gynnad tolkning)
misslyckas.

Fotografiets implicita budskap om subjektpositionens och bildjagets existentiella isolering
rimmar paradoxalt nog illa med den kommunikativa aktens sändarorientering. Upphävan-
det av asymmetrin kan ske hos mottagaren, men i en gynnad tolkning bara på sändarens
villkor. Den gynnade tolkningen är ofta inbyggd i konstvärldens sändarorientering, som
innebär att konstnärens intention förväntas sammanfalla med verkets betydelse. Mottagaren
måste i en gynnad tolkning ackommodera till bildens implicita förväntan. Samtidigt uppma-
nas mottagaren att ta sitt öde i egna händer genom att bekämpa livsvärldens tröghet och
överge sina varseblivningsvanor. I de diskuterade fotografierna finns således en intressekon-
flikt mellan sändare och mottagare. En motsägande och komplex social relation finns inbyggd
i fotografiet; en auktoritär sändarorientering parad med en demokratisk appell — ”Du måste
bli fri!”. Sändarens ’jag’ är ett förklätt ’du’ som kan bli mottagarens ’jag’. Kommunikationen
är visserligen en dialog, men med sändarorientering; med en inbyggd maktposition där
sändaren utövar ett tryck på mottagaren, vars frihet blir reducerad. Betraktaren blir ”satt på
plats”.

Å ena sidan förutsätter Strömholm bildens angelägenhet för betraktaren i det att han ge-
staltar ”la condition humaine”, en under delar av 1900-talet eftersträvansvärd medvetenhet.
Han antar att en sådan medvetenhet potentiellt finns hos betraktaren. På det sättet finns i
Strömholms förhållningssätt en form av mottagarorientering eftersom han, precis som
Ekelöf, tänker sig allmängiltigheten i bildjagets isolerade belägenhet. Å andra sidan formar
sig betraktaren till den bild sändaren har av honom eller henne. Betraktaren måste för att
nå ”la condition humaine” lämna sin intersubjektiva livsvärld och kliva in i en subjektiv
partikularitet som innebär brist och begränsning. Mottagaren gör därför en ansträngning
eftersom denne befinner sig i en relativt genomskinlig livsvärld. Trots att bildkommunika-
tionen är sändarorienterad så är mottagaren paradoxalt nog aktiv i det momentana över-
skridandet av livsvärldens ordning. Ansträngningen är lika med en övergång från Parsons´
stadium två, realism och skönhet, till stadium tre, expressivitet, i hans utvecklingsteori som
behandlar konstförståelse. Bilden visar inte längre en situation i livsvärlden, utan är en
kommunikation mellan två parter om en delad upplevelse. Parsons talar i stadium tre, det
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expressiva stadiet, om en elektrisk ledning mellan sändare och mottagare.
52

Bilden visar inte
endast hur någonting ser ut, utan gestaltar snarare hur någonting upplevs.

Inledningen av en kommunikativ akt, då parterna inte känner varann, kommer att vara riskfylld.
I inledningsskedet krävs en förhöjd sensibilitet av betraktaren eftersom oklarhet då fort-
farande råder om ett verks obestämdhetsställen. Sändarens och mottagarens respektive dis-
kurser kommer att mötas i en förhandling. Fler aspekter av bilden måste tas med i beräk-
ningen, bl.a. tecknets substans och till och med materia blir viktig. Betraktaren måste för-
handla med verket och om ett antal kvalificerade betraktare genomför sådana förhandlingar
kommer verket i förlängningen eventuellt att kunna placeras i en genre.

53
Om man betänker

att såväl konstnärlig fotografi som Strömholms verk erövrat en framskjuten plats i svensk
och europeisk fotografi och konstvärld kan man förutsätta att asymmetrin mellan sändare
och mottagare successivt utjämnats, bl.a. genom att mottagaren införlivat sändarens normer.

54

Det initiala kommunikationsproblemet kan lösas genom att en genre utkristalliseras som
utöver piktoraliteten ger en ytterligare förståelsehorisont som förbereder för reception av
denna typ av fotografiska konstverk.

Medan fotografen ”drar ifrån”, med hjälp av isolering förflyttar delar av det avbildade rum-
met till det ”verkliga” och emotiva referentiella rummet, så strävar betraktaren efter att
”lägga till”, att tolka bilden i en konkretisation. Om en genre uppkommer innebär det dock
att receptionen underlättas. Mottagarens aktivitet och sensibilitet kan successivt komma att
minskas, eftersom det är lättare att assimilera vad andra redan assimilerat och därigenom
förberett läsvägar för. Någon ackommodation krävs inte längre. Som en följd av utvecklan-
det av en genre finns därför skäl att anta att fotografiets subjektposition ofta inte intas och
att Strömholms verk tas emot som konstverk — som fotografier av Christer Strömholm,
som surrealistisk eller socialrealistisk fotografi. Om så är fallet kommer betraktaren att kunna
distansera sig till bilden, stanna kvar i avbildbarhetsrummet och beundra ett fotografi som
ett utmärkt exempel inom sin genre, snarare än att i subjektpositionen ta till sig dess existen-
tiella budskap. Man kommer i en sådan situation vidare att se bilden som mer emotiv än
konativ, eftersom fotografen som indexikalitet kommer att bli viktigare som sändarposition.
Strömholm blir uppburen. Retoriken i livsvärlden ersätts i ett sådant fall med verkets centrala
position i den fotografiska världen eller konstvärlden, vilket kan minska fotografiets retoriska
effekt. Vad som i livsvärlden är retoriskt behöver inte vara retoriskt i den fotografiska världen
eller konstvärlden och tvärtom.

Å andra sidan innebär en sådan distansering en utveckling av betraktarens förhållningssätt.
Bilden blir inte endast placerad i en relation mellan sändare och mottagare, utan i ett vidare
sammanhang, i en konstvärld eller en fotografisk värld, vilket måste ses som en förbättring
av verkets position, såväl som av betraktarens konstnärliga förståelse. Det skulle innebära att
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förståelsen förflyttas från stadium tre till fyra i Parsons stadieteori och att en bedömning av
verket kompletterar en enklare preferens. Att själv genom studier bli delaktig i konstvärlden är
bl.a. vad stadium fyra i Parsons´ utvecklingsteori omfattar.

55

I konstnärliga sammanhang betonas ofta konstnärens dominans över verket. Konstverket
ses som historiskt förankrat i konstnärens subjektiva och intentionella värld. Ovanstående
diskussion av relationen mellan flera verksamma sändare och mellan sändare och mottagare
komplicerar dock synen på konstnär eller fotograf  som enda verksamma subjekt i konst
eller fotografi. Vi kan inte tala om ett enda självmedvetet subjekt som flödar över och ge-
nomtränger fotografiet, utan snarare om ett antal subjektpositioner som i olika sammanhang
kan intas av såväl sändare som mottagare. Konstverk förutsätter ofta förutom flera sändare
också en aktiv mottagare, vilket betyder att dialogiciteten blir viktig. Bildkommunikation blir
i det perspektivet en komplicerad och dynamisk relation i ständig rörelse mellan frihet och
villkor. I åtminstone viss typ av bildtolkning krävs det att betraktaren bortser från konstnären
eller fotografen för att själv kunna placera sig i bilden och på det sättet förstå den. Så tycks
vara fallet med en mottagarorienterad reception av Christer Strömholms fotografi, som också
tycks vara en av de av honom själv sanktionerade sätten att närma sig hans verk. Fotografen
blir i det perspektivet osynlig i sitt eget verk.

Jag har diskuterat den interpersonella funktionen i Strömholms fotografi i termer av ett
suggererat sammanfall av den emotiv-referentiella och den konativ-referentiella axeln i en
komplicerad kommunikationsprocess som ställer upp semiotiska villkor för att den existentiella
positionen ska kunna realiseras. Först den elementära piktoraliteten, därpå den ursprungliga
indexikaliteten mellan motiv, fotoner och emulsion. I förlängningen av den ursprungliga
indexikaliteten finns fotografen, som en indexikalitet till kameran, som också har inbyggda
globala transformationsregler. Ovanpå den elementära piktoraliteten kan också ett konativt
referentiellt rum skapas där betraktaren blir ett bildjag. Vi kan inte tala om ”subjektiv fotografi”
eller ”inlevelse” utan att också göra reda för ett antal semiotiska villkor, som kan ses som en
serie länkar som möjliggör den kommunikativa akten.

Strömholm använder sig ofta av biografiska inslag i såväl artiklar som fotoböcker. Sett utifrån
konstens sändarorientering och det starka konstnärssubjektet är detta förväntat och ifrågasätts
knappast. Det är inte det konstnärliga verket, hävdar dock Bachtin, utan istället t.ex. en bio-
grafi om författaren som kan göra också författaren till en hjälte. Han menar när det gäller
författarens roll att ”It is only upon finishing artistic contemplation, i.e., only when the
author no longer actively guides our seeing — it is only then that we objectify our author-
guided selfactivity /.../ in the form of  a certain person.“

 56
 Författaren är följaktligen, trots

att han skapat verket, i viss mening inte själv delaktig i det. En biografi kan dock sekundärt göra
också författaren till en hjälte, vilket är det som äger rum i den relation som uppstår
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mellan biografierna och Strömholms fotografi. Eftersom paratexten i de flesta av hans böcker
är biografisk kommer privatjaget och konstnärsjaget att överföras till fotografierna på grund
av indexikaliteten mellan textens och fotografiernas respektive uttrycksplan. Strömholm själv
kommer på det sättet in så att säga bakvägen till sina bilder. Texten som rema kommer att
säga något om fotografierna som tema. Relationen är emellertid sekundär till bildens innehåll,
eftersom bild och text semiotiskt sett i grunden är två olika texter med två olika innehåll. På
grund av närhetsrelationen kan de förenas. Den biografiska paratexten tillsammans med den
generellt sett förberedda subjektpositionen i konstvärlden — sändarorienteringen — för-
ankrar fotografierna i Barthes mening. De blir till uttryck för fotografens eller privatper-
sonens personlighet. Att han varit nazist i sin ungdom, verkade som kurir under spanska in-
bördeskriget, deltog som frivillig i finska vinterkriget och mot tyskarna i Norge under andra
världskriget, arbetade åt norska underrättelsetjänsten, samt att hans far begick självmord
1934 när Christer var 16 år gammal, kommer i förlängningen att bli till en del av innehållet
i hans fotografier.

57

Strömholm hävdar att han inte så ofta använder titlar till sina fotografier därför att han vill
låta betraktaren själv avgöra vad denne ser i bilden. Han vill att betraktaren ska tänka och
känna själv och vädjar till dennes eget minne.

58
Men i det sammanhanget bör man betänka att

en titel till ett fotografi och den ofta förekommande biografin i samband med presentatio-
ner av Strömholms fotografi fungerar på liknande sätt när det gäller relationen mellan bild
och text. De är paratexter, texter placerade i anslutning till hans fotografi, som projicerar
språkets innehåll på bilden. Det finns vidare ett stort antal publicerade intervjuer med
Strömholm. Också intervjuerna kan fungera på detta sätt, med den skillnaden att de kan vara
in absentia i betraktningssituationen.

59

Paratextens retoriska roll i de diskuterade böckerna tycks vara att föra över information till
fotografierna så att också fotografens och privatpersonens liv blir en del av konsten och
följaktligen, precis som fotografierna, fiktion. Att så är fallet antyds i Arbetaren, nr. 11/1986
som ägnar Strömholm utrymme i form av en svit bilder samt 30 ”paragrafer”, dels baserade
på en intervju och dels på citat ur texter om Strömholm. I artikeln är det provokatören och
mannen som leker med myten om sig själv som förs fram. Det hävdas vidare att vissa påstår
att vad som skrivs om Strömholm inte är sant. Intervjuaren frågar honom vad som är vikti-
gast i en historia, att den är sann eller att den är bra. Han svarar ”Att den är bra.”

60
Av ut-

talandet kan man dra slutsatsen att Strömholms biografi avses att vara en del av verket, samt
att paratexten och fotografierna står i en avsiktlig retorisk relation till varann. Att så är fallet
minskar delvis relevansen i Strömholms påstådda intresse för mottagarens egen förståelse
av hans fotografi. På utställningen Indicier 1996 fanns framför Strömholms bildsvit
Passionsdramat i utställningslokalen en magnifik stol, sannolikt placerad där för att han som
den mest kvalificerade betraktaren själv skulle kunna betrakta sina fotografier. När privatpersonens
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liv semiotiseras, och därmed ges speciell uppmärksamhet, hoppar också konsten över gränsen
till konstnärens liv.

Katalogen till utställningen Privata bilder har en
omslagsbild (bild 108) föreställande en närbild av
Strömholm som håller händerna för ansiktet. I
fotografiet, som är lite suddigt och konnoterar
automatiskt tagna passfotografier, kan man inte se
den avbilade personens ansikte. I ett passfotografi
är det dock just ansiktet som förväntas identifiera
personen och bekräfta en identitet. Ett passfoto-
grafi, som tillsammans med namnet, styrker iden-
titeten, är kanske det mest privata dokument som
kan tänkas. Lasse Söderberg har dock påpekat att
bilden kan ses som att det privata göms undan.

61

Man skulle kunna tro att utställningens namn,
Privata bilder, är ironiskt menad. Det föreligger allt-
så en motsägelse mellan utställningens namn och
det diskuterade fotografiet. Avsikten tycks vara att
visa att den förväntade entydiga autenticiteten i
passfotografiet och i det privata inte är fullt ut
kompatibel med individualiteten. Ju mer individuell
man är, desto mindre blir man vad man är. ”Jag =
icke jag”. Innebörden av ”moi = non moi” (Tristan Tzara) var för dadaisterna att upphöjandet
av individualiteten innebar ett samtidigt förkastande av personlighetskulten.

62
 Individualite-

ten befinner sig i en process och kan inte fångas i en entydig identitet, i ett egennamn eller i
ett passfotografi. Att lämna sig själv är en del av projektet att förena subjekt och objekt och
att uppnå integration med totaliteten. Det sammanhållna jaget som alltid är detsamma in-
för sig själv, är den mask och det försvar som gör jaget osårbart för invasion. Det är detta jag
som hindrar människan att gå bortom gränsen, den gräns och den opposition som är det
genomgående temat i Strömholms fotografi; mellan det inneslutna och inneslutande, mel-
lan det döljande och dolda, mellan det manliga och kvinnliga, mellan livet och döden, mellan
subjekt och objekt.

På samma sätt, hävdar Söderberg, finns det fotografier av Strömholm där han endast kan
skymtas i halvdunkel. Ett exempel är det grovkorniga självporträttet av Strömholm som
finns på baksidan av boken Christer Strömholm (bild 109).

63
Ur ett mörkt töcken framträder

ett ansikte av en man med mustasch som nära ansiktet håller en kamera. En liknande bild
(bild 110) finns på omslaget till Konsten att vara där. Men nu är det ansikte som dyker upp ur

Bild 108. Ur: Privata bilder 1978
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förmörkelsen dolt av kameran. Eftersom Strömholm här avbildas med kameran i hand är
det alltså konstnären/fotografen Strömholm vi ser under en tagning. Båda fotografierna är
följaktligen metasemiotiska. Men Strömholm är som konstaterats instrumentellt arbetande

Bild 109. Ur: Christer Strömholm 1986
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under tagningarna. I dessa fotografier framträder han dock som dold på det typiska sätt
föremål eller människor i hans bilder är otydliga för betraktaren. Paradoxalt nog tycks det
som om bildjaget betraktar en emotiv fotograf, som är dramatiserad. Som om själva bilden
försvunnit och motivet kan se direkt tillbaka till vad som sker i tagningsögonblickets emotiva
referentiella rum; från det potentiella avbildade rummet till den plats där fotografen står.
Om bilden ses som en spegelbild ökas integrationen, motiv och fotograf sammanfaller. Om
vi tänker oss att ett konativt bildjag betraktar bilden uppstår en kortslutning. Det konativa
bildjaget blir identisk med Strömholm och ser fotografen som sin spegelbild.

Bild 110. Ur: Konsten att vara där
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Strömholm tycks säga: ”Du som ser detta är jag”. Det är ett romantiskt konstnärsporträtt som
stämmer illa med en annan metasemiotisk bild av Hans Emanuelsson i tidskriften Foto där den
avbildade Strömholm befinner sig i en tagningssituation tillsammans med en transsexuell på en
Parisgata (bild 111). Han är på bilden ”fältmässigt” iklädd arméjacka, på det sätt som citatet ovan
beskriver tagningarnas funktionalistiska karaktär.

64
Konstnärssjälvporträtten överför alltså ”la

condition humaine” också till fotografen, som enligt Bachtin egentligen förväntas vara
utomtextuell. Bachtin skriver om självporträttets ”omöjlighet”:

In a painting we always feel its author (artist), but we never see him in the way that we see the images
he has depicted. We feel him in everything as a pure depicting origin (depicting subject), but not as a depicted
(visible) image. Even in a selfportrait, of  course, we do not see its depicting author, but only the artist’s
depiction. Strictly speaking, the authors image is contradictio in adjecto. The so-called author’s image
is, to be sure, a special type of  image, distinct from other images in the work, but it is an image and has
its own author who created it .

65

Från att ha varit ”a principle of  seeing” har fotografen Strömholm blivit ”an object that is
seen”. Från att ha varit ”a work” har hans konst blivit ”history”.

66
Fotografen har skapat bil-

den av sig själv som ”hjälte” genom att inträda i sitt eget verk. Skapandet av konstverket
har blivit själva konstverket. Han är inte längre dramaturg, utan har istället givit sig själv en roll

Bild 111. Hans Emanuelsson. Ur: Foto, Januari 1982
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i dramat. Det tycks som om Christer Strömholm inte kan acceptera att fotografen är en annan än
bildens bildjag. Dessa fotografiska självporträtt fungerar på samma sätt som biografierna; de
påför såväl privatliv som konstnärssubjekt till hans fotografi. Fotografens utanförskap i relation
till fotografiet försöker han följaktligen att motverka med ett retoriskt grepp. Hos Strömholm
tycks det alltså finnas en dubbel rörelse; å ena sidan en konstnärlig strävan efter att utplåna
subjektet, å andra sidan en strävan efter att förstärka det.

Iscensättningen av livet ger Strömholms verksamhet en karaktär av labyrint. Han framträder
själv som en persona under sin tidiga pseudonym Christer Christian.

67
Under pseudonymen

Per Sonne sökte han till Fotohögskolan i Göteborg, som startade höstterminen 1982, för att
demonstrera att intagningskraven var felaktiga. Per Sonne påstod sig vara 26 år och hade tre
år och elva månaders fotografisk praktik, medan högskolan krävde fyra års praktik. Han
uppgav sig tala svenska, franska och amerikanska, men han kunde inte uppvisa betyg på
genomgångna kurser, utan endast intyg på sina språkkunskaper.

68
De tio arbetsproverna fick

en högst blandad bedömning. Endast en i intagningsgruppen, konstvetaren Jan-Gunnar Sjölin,
gav högsta poäng till Per Sonnes arbetsprover.

69
Han kom dock inte in.

70
Ännu en pseudonym

i Strömholms värld är konstnären Fabian Tommyrot Bidlake, Per Sonnes styvfar. I Konstrevy,
nr. 2/1968 har Grégoire Müller skrivit en presentation av Bidlake där det framgår att Bidlake
tillsammans med Strömholm genomfört ”monumentala fotografiska reportage” som
projicerades på husväggarna i Tokyo.

71
I numret finns vidare ett brev ställt till Müller från Bidlake

och Strömholm berättar också om sitt samarbete med Bidlake i Tokyo 1961. Senare ställde
Bidlake ut på ett galleri i Lund. Konstverken var framställda av konstnären Erik Dietman och
arrangörer av Bidlakekonceptet var Strömholm, Dietman och Olle Granath.

72
I dessa tester av

institutioner finns hos Strömholm en likgiltighet för det privata egennamnet och en
mytologisering av livet där autenticitet blandas med fiktion.

73
Tillsammans undergräver

oklarheterna det privata jagets hegemoni och komplicerar föreställningen om vad som är
autentiskt. Den effekt som uppstår med ett sådant grepp är dubbel. Å ena sidan ökas
fotografiernas autenticitet, men å andra sidan blir också privatlivet och hans biografi till en
fiktion. Anonymiteten vad gäller namn betonas även genom den militäriska förkortning av
namnet som Strömholm använder — CHR.

Somliga artiklar där Strömholm medverkat i är oklara när det gäller vem som har skrivit vad.
En artikel i Fotocentrums Bildtidning, nr. 1-2/1984 är baserad på ett samtal med Strömholm
och innehåller partier av en berättelse i imperfekt och i jagform som man förmodar att
Strömholm berättat för skribenten. Berättelsen handlar om tiden i Paris kring 1950-talet, om
de många svenskarna som då fanns i Paris och om den intellektuella och internationella atmo-
sfären. Men insprängt finns även partier skrivna i presens och i jagform som man förutsätter att
Strömholm själv skrivit. Artikeln är dock signerad Johan von Friedrichs. De båda greppen har
autentisk karaktär. I presens skrivs t.ex. ”Jag sitter på ett fuktigt hotellrum i Paris. Fönsterrutorna
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är immiga. Place Contrescarpe ligger inbäddat i ett parisiskt vinterdis. Klockan är två på efter-
middagen. Jag har sovit över lunchen.”

74
Friedrichs skriver vidare som Strömholms ’jag’:

Jag har med mig kameran som vanligt. Nu när man är ”känd i gänget” är det mer accepterat att man
plåtar. Jag känner att jag de senaste åren mognat som fotograf. Jag vågar mer och deklarerar gärna öppet att
jag fotograferar. Ett ensamt par några bord bort fascinerar mig. Jag får bildvittring, överväger, reser på mig
och går fram och tar några snabba bilder. Det här med snabbheten är viktig. Det gäller att se bilden,
inregistrera den och i samma ögonblick ta den. Jag vet ungefär hur 35an och normalen tecknar och ser därför
sällan i sökaren när jag skjuter. Men jag höjer ändå kameran i ansiktshöjd och visar öppet att jag tar en
bild. Jag är noga med att hålla kameran rak och försöker se till att inte bakgrunden ser konstig ut. Jag tar
en bild till.

75

På samma sätt förhåller det sig med de biografiska avsnitten i Picture Show, nr. 1 som är
skrivna av Ture Åslund, men i jagform.

76
Ytterligare ett exempel är Moona Björklunds till

och med för hand signerade artikel Christers åttafaldiga väg i Divan, nr. 1/1996.
77

Den innehåller
kortfattade självbiografiska notiser i jagform. I Strömholms och Pär Rittsels Christer Strömholms
bildskola i Foto 1982 är artiklarna upplagda i jagform, men det uppges i första artikelns in-
gress att det är Strömholm som berättar för Rittsel. Ingenstans i brödtexten framgår det att
det är en intervju som omfattar två parter. I Aktuell Fotografis Christer Strömholms fotoskola 1988
är däremot artiklarna signerade av antingen Rune Jonsson eller Strömholm, så att det klargörs
vem som skrivit vad.

I artikeln Boulevarden i Vännerna från Place Blanche har Strömholm berättat för Johan Ehrenberg,
men artikeln är helt igenom skriven i jagform, som om Strömholm skrivit den själv. I boken
finns även en artikel betitlad Vi vill framför allt lämnas ifred där det hävdas att Strömholm
samtalat med Jacky, en av de transsexuella. Artikeln verkar vara mer litteratur än sakprosa.
Den är starkt bearbetad och mindre autentisk. Det sägs t.ex. att prostitutionen ”ingår lik-
som i den stora helruttna bilden av asfalten.”

78
 Den inleds med att ett jag har synpunkter på

vad prostitution är. Man får lätt uppfattningen att det är Strömholm som är jaget. Längre in
i artikeln talas det om ”oss” och ”vi”; ”vår början var ett helvete” och ”Ensamma sökte vi
oss till storstaden. Ensamma sökte vi oss till vad vi ansåg vara ”de våra””

79.
Läsaren inser då

att det är Jacky som talat hela tiden. Endast Jackys del av samtalet redovisas i en monolog i
stället för en dialog. I Timo Sundbergs och Strömholms samarbete signerar de ofta tillsam-
mans, men man får intrycket att det i huvudsak är Sundberg som skriver. Den slutsatsen kan
man dra eftersom Sundberg själv i Picture Show, nr. 1 hävdar att Strömholms:

...talade och skrivna meningar är ofta kantiga, utvräkta som kategoriska imperativ, eller kortfattade
beskrivningar. Orden är också som vampyrer; de suger musten ur oss, utan att egentligen få någon mening.
Christers order, uppmaningar och kortfattade rapporter är egentligen ett försök att reducera meningarna till
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signaler. De ska fungera som bilder.
80

I boken Christer Strömholm klargörs detta när man jämför språkbruket i den av Strömholms
själv signerade texten Ett bra förhållningssätt och den av Sundberg och Strömholm tillsam-
mans signerade ...att göra bilder. Om den fotografiska bildens djupa förankring i bildkonsten. Ett bra
förhållningssätt är upplagd i form av ”stolpar” med ofta förekommande versaler och med
normativa påståenden som för tankarna till de aforismer ( t.ex. ”Döda fiskar flyter medströms”)
som Strömholm fortlöpande formulerar. Den artikeln tycks Strömholm själv ha formulerat.

81

Artikeln ...att göra bilder. Om den fotografiska bildens djupa förankring i bildkonsten är däremot en
löpande text som inte har Ett bra förhållningssätts korthuggna karaktär. Också ...att göra bilder.
Om den fotografiska bildens djupa förankring i bildkonsten , som Sundberg och Strömholm signerat
tillsammans, är skriven i jagform så att man förutsätter att det är Strömholm själv som skrivit
den. Det finns alltså oklarheter när det gäller Strömholms språkliga identitet. Inte sällan är
artikelns ’jag’ en annan person än skribenten. I relationen intervjuare och intervjuad är inter-
vjuarrollen utplånad till förmån för det jag som talar. I denna avancerade form av ”spök-
skriveri” inverteras intervjuarens relation själv – andra och den intervjuade, den andre, blir
ett själv som kontrollerar texten. Strömholm talar genom andra och andra talar genom honom.
En liknande komplexitet finns också hans relation till kopister, retuschörer och övriga
medarbetare.

82
 Han blir fler.

83

I de anekdoter som ofta berättas i artiklar om Strömholm framhålls att han är ett födgeni
som inte drar sig för att dupera andra. Anekdoterna förstärker uppfattningen om honom
som myglare. Ett exempel är en intervju av Sundberg i Bildtidningen, nr. 1/1986 där han be-
rättar om sin verksamhet som kulturkändisfotograf  i Paris tillsammans med en brasiliansk
journalist. Journalisten plagierade äldre artiklar om kändisar. På grundval av dessa andra
artiklar sammanställdes en ny artikel. Journalisten bad om ett sammanträffande med den
omskrivna kulturpersonligheten för vissa korrigeringar av en artikel. Strömholm följde med
och fotograferade. Journalisten skulle enligt överenskommelse med Strömholm vid den tredje
tagningen stå bredvid kändisen. Detta fotografi var den bild som skulle publiceras och det
skulle på så sätt garantera artikelns autenticitet och öka dess chanser till publicering. Artikeln
berättar också om hur de fattiga skandinaviska konstnärerna pungslår nykomlingar i gänget
och om hur innehavaren av Chez Maurice, där gänget håller till, genom stöld skaffar vin och
även billiga råvaror till mat. Det var därför han kunde ge så förmånliga krediter till kunderna.
Ett annat exempel är anekdoten om hur Strömholm och Antonio Bandeira ”spöktecknade”
åt Wols (se kap. 12).

Ytterligare ett perspektiv på problematiken är alltså Myglaren (1966), en film av Jan Myrdal
och Rune Hassner. Strömholm spelar där huvudrollen, en svensk byråkrat som trots att han
mycket vederhäftigt diskuterar utredningar och storstilade projekt under utdragna middagar
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egentligen intresserar sig mest för själva middagarna och kvinnorna. Myrdal hävdar att rollen är
skriven åt Strömholm, därför att den passade honom. Det var därför han var så ”bedövande
trovärdig” i rollen. Också här glider alltså fiktion, privatjag och konstnärskap samman därför att
filmen är en ”redigerat dokumenterande underdrift av verkligheten” där inga skrivna repliker
förekommer.

84
 Myrdal skriver ”Vi har arbetat med för allmänheten okända ansikten, människor

som inte spelar utan till stor del är sig själva. ‘Rollerna’ har legat ganska nära de medverkandes
egen verklighet och miljö – eller den verklighet de känner.”

85
Fiktion och verklighet, roll,

skådespelare och privatperson glider i filmen samman eftersom Strömholm deltagit i filmen
genom att spela sig själv. Här finns större skäl att, som man gör i filmtrailers, tala om att
”Strömholm är myglaren”. Man kan fråga sig i hur hög utsträckning mytbildningen om fifflet
och den halvkriminella verksamheten planterats ut i efterhand för att retroaktivt stödja myten
om myglaren.

När Odulf  karakteriserar fotografen på Hufvudstadsbladet i Helsingfors Petrus (Pekka) Otto
von Wrede i romanen Skymningen gör dårarna oroliga skriver han:

Han talade sällan om krigsåren, utan uppträdde som militärer brukar, var den som han beslutat sig för
att vara, bortsett från vem han egentligen var, det som tyskarna kallade ”Körperpanzierung”. Han hade ett
kroppspansar av trevlighet, såg ofta glad ut och lät vänlig när han svarade i telefon.

86

Det finns skäl att anta att citatet i förlängningen kan referera till Strömholm själv eftersom
romanen har självbiografiska drag. Journalisten och författaren Åsa Moberg, som levt tillsam-
mans med Odulf, skriver i sin självbiografi Simone och jag att:

Tor-Ivan började som stillbildsfotograf, men han hade vid denna tidpunkt slutat fotografera. Han ville
istället få världen att upptäcka Christer Strömholm. Det var som om han genom att göra Christer till en
respekterad kulturpersonlighet ville ge hela den ringaktade fotografkåren konstnärlig upprättelse.
Hans sätt att arbeta för att lansera Christer gav mig inblick i begynnelsen av ett kulturellt mytbygge. Jag fick
inifrån följa den process där en framgångsrik konstnär formas till den offentliga bilden av sig själv. Man kan
förakta detta ”image-byggande”, men faktum är att all offentlig storhet, all ära och berömmelse, består av
sådant. För de kända personernas skull får man hoppas att deras liv också har andra mer privata sidor, men det
ligger i sakens natur att omgivningen inte känner till den delen. Det måste finnas någon prestation i botten,
men arbetsinsatsen som sådan har aldrig räckt för att göra sin upphovsman berömd.

87

Man får en bild av att Strömholm iscensätter såväl sitt eget liv som sitt konstnärskap i en pakt
tillsammans med inflytelserika personer. Vi kan inte veta vad som är sant respektive falskt
och vem som är vad. Viktigare tycks vara att åstadkomma ett ”bra rykte”. I en sådan myto-
logisering spelar även Jan Myrdal med, oavsett om han vill det eller ej. Alla kommentatorer kan
användas av Strömholm, som med sin egen, såväl som sina fotografiers obestridliga auktoritet,



317

behärskar de respektive kontexterna. I en storartad famnande rörelse tycks allt och alla involveras
i ett fiktivt universum som skulle kunna karakteriseras som Strömholms värld. Parasitiskt kan
han överleva alla andra och via alla andra. På Strömholms fotografi projiceras retoriskt i ett
bekantgörande en kraftfull personlighet som avsevärt vidgar dess betydelse och skapar en
biografisk legend. Därmed inte sagt att det egentliga konstnärskapet, fotografierna, inte skulle
överleva utan mytbygget.

Peter Weiss berör kontrasten mellan Strömholm själv som ”en krigets man”, ”en landsknekt”
samtidigt som bilderna avbildar ”människan utanför”. Weiss tillägger ”Han är, så välanpassad
som han kan verka, en absolut outsider, som just på grund av sitt läge utanför kan bedöma
och analysera samhällets funktioner.”

88
I utställningskatalogen till utställningen Privata bilder

1978 skriver Pär Rittsel om motsägelserna hos Strömholm; nattmänniskan och ”den effektive,
precise Christer, rapp i rösten som en löjtnant”, om Strömholm som fotolärare som ”omgav
sig med en air av mystik och mytbildning” och som samtidigt ”drev fram denna mängd av
goda fotografer”.

89
”Motsägelserna, kompromisserna, dragningarna” hör, enligt Rittsel, ihop

med ”myglarens överlevnadskonst” och de sammanfaller till ”en gestalt, vars sätt att umgås
med omvärlden utformats för att skydda de inre ärren efter de tre krigen”.

90

Helhetsbilden blir därför motsägelsefull. Å ena sidan finns alltså ett hävdande av subjekt-
positionen, å andra sidan är denna position högst oklar. Kanske ska man dra slutsatsen att
motsägelserna och mytologiseringen samt lögnerna parade med sanningarna ska ses som ett
individualitetsförsvar. Att ta ”ansvar” för sig själv, och att samtidigt ”utsätta sig” innebär att
erkänna att människan fungerar olika i olika kontexter, att egennamnet är ett förtryck genom
att det ger henne en entydighet som inte passar individualiteten, som är något annat än det
privata och betydligt mer komplext. Peter Luthersson har diskuterat Baudelaire, Ezra Pound
och dadaisterna i detta perspektiv.

91
Han hävdar att en sådan individualitet, i motsats till den

privata, är utmärkande för modernismens subjektposition som helhet.

Ytterligare ett perspektiv på Strömholms subjektivitet är relationen till dem han avbildar.
Han har som pedagog i Sverige lanserat en fotografisk metod som innebär att relationen
mellan fotograf  och modell är nära och baserad på samarbete. Fotografen tänkes vinna mo-
dellens förtroende genom att öppet framträda som fotograf, bl.a. genom att inte använda
teleobjektiv för att på det sättet komma nära. Fotografen visar för den porträtterade de fo-
tografier som tagits, denne blir intresserad och stödjer i förlängningen fotografen så att
tagningarna blir så lyckade som möjligt. Strömholm argumenterar i en intervju av Lars Hall
i katalogen till utställningen Privata bilder på Camera Obscura 1978 mot smygfotografering.
24-timmarsporträttet däremot är en form av porträttagningar som innebär att fotografen
och den avporträtterade umgås under ett dygn och att fotografen då har tillåtelse att fotogra-
fera vad han vill.

92
En delvis avvikande uppfattning om denna problematik kan man få genom



318

att studera de teser på detta tema som Strömholm förde fram på Kursverksamhetens fotoskola
och som Per-Erik Åström refererar i Picture Show, nr. 1:

Att vara fotograf  innebär att ta ställning.
Ansvar, insikt och personligt deltagande är de tre viktigaste egenskaperna hos en FRI fotograf.
Undvik teleobjektiv— gå närmare inpå istället.
Det är viktigare att hitta sig själv än att göra skarpa kort.

93

I Christer Strömholms bildskola i Foto hävdas vidare att ”Man måste på något sätt leva med det,
skaffa sig personliga hållpunkter när man ska dokumentera något av betydelse för en själv.
Därur föds den personliga metoden.”

94
Grundtanken för Strömholm tycks vara att skapa

fotografier som fotografen själv kan stå för. Det som förs fram i metoden är dock fotografens
frihet, snarare än den avporträtterades integritet. Strömholms metod blir sålunda ett grepp för
att kunna överträda de proxemiska trösklar som finns mellan människor och kan inte, eftersom
han så starkt betonar sin egen subjektposition, främst ses som ett sätt att värna om den av-
porträtterades personlighet.

95
Metoden innebär att Strömholm kan få så god kontakt med de

transsexuella att han tillåts fotografera dem också som män. Sett i relation till de transsexuellas
sexualpolitiska liberaliseringssträvanden förefaller det möjligt att betrakta dessa fotografier som
en variant av ”fotografisk imperialism”. Begreppet avser här det sätt som t.ex. nyhetsfotografer
vid stora katastrofer kliver över proxemiska trösklar när de avbildar människor i utelämnade
situationer. Därmed kan de som avbildas uppfatta det som att deras integritet kränks. ”Fotografisk
imperialism” bör dock i Strömholms fall inte uppfattas som nedsättande. Den kan snarare ses
som ett erkännande av kommentarens tyngd i relation till temat och av det värde som självständigt
verk Strömholms fotografi har erövrat.

Författaren och artisten liksom fotografen behöver en mask som gör honom ofarlig i sam-
manhanget, eftersom den som är deltagande i skeendet är blind i den meningen att endast ett
perspektiv intas.

96
Masken består av fotografens heterosexualitet, samt kameran som denne

håller upp framför ansiktet. Avståndet mellan fotograf  och modell kan dock övervinnas
med hjälp av det förtroende som uppstår genom att fotografen visar sina fotografier. Paradoxalt
nog är det skillnaden mellan fotograf  och modell som gör att fotografen kan komma nära
och som gör att den konativa närheten mellan den transsexuella i det avbildade rummet och
bildjaget senare kan äga rum. Fotografen har vid tagningen varit i samma rum som model-
len, men i interaktionen intog de olika roller. Fotografen var i viss mening utanför skeendet
och hotade därför inte den transsexuella. När modellen ”svarat” sker exponeringen och
därefter har fotografiet klyvt tid och rum. Nu har fotografen dragit sig tillbaka. Fotografen,
liksom författaren, är allestädes närvarande i verket, men osynlig. Kvar ensam finns den
avbildade personen. Fotografen ersätts istället med bildjaget som kan upprätta en indexikalisk
närhetsrelation (eller snarare en distans) till den avbildade personen. Distansen har att göra med
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den metasemiotiska kommentaren; att bildjaget kan uppleva det kvinnliga som en mask framför
det dolt manliga. Ett ”samtal” äger rum, men det innebär varken inlevelse eller jämställdhet
mellan bildjag och den transsexuella, över- och underordning kan inte uteslutas. Bildjaget ser
från sin egen plats den andre som extra-text eller icke-text.

97

Lasse Söderberg berättar i Paletten, nr. 3/1986 att Strömholm så fort de på sina resor åkte
förbi en kyrkogård, ett hus i ruiner eller ett dött djur, ville stanna. ”Jag förvånade mig ibland
över hur fullkomligt ogenerat han stegade fram och knäppte bilder av människor mitt i deras
misär utan att de nämnvärt reagerade, om de ens märkte det.”

98
Han menar att det inte är

medkänsla, utan snarare fascination, som Strömholm upplever inför motivet.

Mycket talar alltså för att fotografens syfte inte entydigt är att ge en positiv bild av de trans-
sexuella, utan snarare att gestalta ”la condition humaine”; såväl bildjagets som de transsexu-
ellas gemensamma främlingskap. Jag och du är ett vi endast i det att vi delar våra respektive
avstånd till varann. Mot bakgrund av de isolerande och döljande bilderna i Strömholms
œuvre finns skäl att anta att avsikten med fotografierna av de transsexuella är att demonstre-
ra att de, precis som andra människor, men kanske i högre grad, visar en framsida (i deras fall
det kvinnliga), men döljer en baksida (i deras fall det manliga). De visar en mask och döljer
en hemlighet. Vi kan följaktligen inte nå varandra annat än genom att erkänna att vi är främ-
lingar för varann. Det finns i ett sådant perspektiv ingen genomskinlig livsvärld.

Sammantaget blir bilden såväl av privatpersonen och konstnären Strömholm som hans
œuvre mångtydig och svårgripbar, men Sam J. Lundwalls karakteristik av Strömholm som
en person som ”egentligen inte tror på någonting, och som när programtextens panegyrik
söker sig upp mot allt högre och djärvare överdåd sitter i Österlen och räcker lång näsa åt
alltsammans” tycks ha visst fog för sig.

99
Å ena sidan hävdas vikten av en stark personlighet,

inte minst i de didaktiska sammanhang han framträder i. Å andra sidan tycks hans verk och
verksamhet baseras på en föreställning om personlighetens splittring och på att människor
spelar olika roller i olika sammanhang. Någon genuin personlighet står inte att finna. I stället
för en tydlig personlighet framträder en väv av beroendeförhållanden, av pakter och retoriska
grepp. Det förblir dock ibland oklart vem som använder sig av vem i väven. På en fråga om
hur man i sin fotografiska praktik, mot bakgrund av den ovan diskuterade splittringen, ska
kunna vara personlig, svarar Strömholm att det kan man bara vara ”genom att inte vara min
person ... genom att inte vara som jag”.

100
Att Strömholm inte själv fullt ut följer sin egen på

Kursverksamhetens fotoskola lanserade metodik, kan tyda på att fotoläraren och fotografen
är två för honom olika roller.

101
Strömholm skriver att ”Ansvar, insikt och personligt deltagan-

de är de tre viktigaste egenskaperna hos en FRI fotograf.”
102

Men till vad förpliktigar ett så-
dant uttalande sett i relation till den genomförda analysen av personlighetens roll i kommu-
nikationsprocessen? Vem är det som är ansvarig och vem är egentligen bildens sändare? Är det
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privatpersonen Strömholm, konstnären Strömholm, kopisterna, en fiktiv persona eller är det
rent av bildjaget eller betraktaren? Är det kontexten i form av ETC-gruppen, Peter Weiss, Tor-
Ivan Odulf eller Jan Myrdal?

Konstnären kan inte vara densamme som bildjaget på samma sätt som författaren inte kan
vara densamme som bokens berättare eller hjälte. Subjektpositionen i bilden är skapad av
fotografen, men inte identisk med honom. Den dramatiserade jag-för-mig-själv-positionen
är en del av en konstvärld som erbjuder en diskurs i form av en ”stor berättelse”; en berättelse
om individens splittring, om alienation och isolering under 1900-talet. Den moderna sub-
jektpositionen kan vidare ses som en garanti för att inte drunkna i anonymitet och för att
kunna lyfta fram det partikulära som en särskild kvalitet.

Det finns en osäkerhet i kommunikationen därför att man inte vet vem man kommunicerar
med och vem man som betraktare är eller snarare blir i kommunikationsprocessen. En sådan
osäkerhet undergräver och deformerar den interpersonella funktionens roll. Det talar för att
den metasemiotiska funktionen är dominanten i Strömholms verk; den axel kring vilket
verket vrider sig, som bestämmer och transformerar de övriga komponenterna. I den komplexa
mix av funktioner, fiktionsgrader och retorik och i de konstnärliga greppens hierarki upptas
den mest prominenta platsen av den metasemiotiska funktionen. Den gör det referentiella
otydligt, det estetiska konstlöst och fult, och försvårar den interpersonella kommunikationen.

Noter

    1. Strömholm, C. & Sundberg, T., ”...att göra bilder. Om den fotografiska bildens djupa förankring
i bildkonsten” i Strömholm, C., Christer Strömholm, Malmö: Kalejdoskop, 1986, s. 29.
    2. Ibid., s. 43.
    3. Ibid., s. 30.
    4. Ibid., s. 46.
    5. Strömholm, C., Konsten att vara där, Stockholm: Norstedts, 1991, s. 20. I en artikel av Johan von

Friedrichs i Fotocentrums Bildtidning berättas det att det var i samtalen med Tor-Ivan Odulf  som
Strömholm insåg att kameran var ett fantastiskt verktyg att berätta med. De analyserade bilder av
Cartier-Bresson, Doisneau, Boubat, Brassaï och Ed van der Elsken. Det var anonymiteten hos
Cartier-Bresson de fastnade för, men Strömholm själv saknade upplevelsen av att man deltog,
närheten, i hans bilder (Friedrichs, J. von, ”Christer Strömholm På baren 1961” i Fotocentrums bild-
tidning, nr. 1-2/1984, s. 4).

    6. Citerat efter Montier, J-P., Henri Cartier-Bresson and the Artless Art, London: Thames & Hudson,
1996, s. 80.



321

    7. Cartier-Bresson, H., The descive moment, New York: Simon & Schuster, 1952, opag.
    8. Ibid.
    9. Odulf, T-I., ”Före fotograferingen” i Strömholm, C., Poste Restante, Stockholm: P.A. Norstedt &

Söners Förlag, 1967. En text baserad på samma material, men i en annan redigering finns också
i Odulf, T-I., ”Hemligheten bakom Christer Strömholms bilder” i Foto, juli 1967, s. 16ff.

  10. Odulf, T-I., ”Före fotograferingen” i Strömholm, C., Poste Restante, Stockholm: P.A. Norstedt &
Söners Förlag, 1967, § 9. 1938 publicerade han dock artiklar i den nazistiska tidningen Stormfacklan
(se kap. 10.7, not 71). I oktober 1938 genomförde Strömholm tillsammans med en grupp ur
Nordisk Ungdom ett inbrott i Clartés lokaler i Stockholm, vilket medförde att han och ett antal
andra ungdomar uteslöts ur rörelsen av Sven Olov Lindholm 10/1 1939 (Svensson, P., Frostviken,
Stockholm: Bonniers, 1998, s. 108f och 176).

  11. Åslund, T., ”Barndom/Childhood, Berlin/Berlin, Kriget/The War” i Picture Show, nr. 1/1986,
Stockholm: ETC Production, opag.

  12. Jonason, A., inledande biografi i Strömholm, C., Konsten att vara där, Stockholm: Norstedts, 1991,
s. 5ff.

  13. Strömholm, C., ”Ett bra förhållningssätt. ”Stolpar” inför ett föredrag på Konstakademin maj
1983” i Strömholm, C., Christer Strömholm, Malmö: Kalejdoskop, 1986, s. 6.

  14. Citerat efter Tellgren, A., a.a., 1988, s. 20f.
  15. Strömholm berättar i radioprogrammet Tagningsögonblicket att när han 1963 i en spansk by fotogra-

ferade ett litet barn innesluten i en liten bur som var omgiven av tuppar minns en situation i
Örebro i sin egen barndom på 20-talet. Han hade lämnats ensam på en gård, och en för honom,
som ett litet barn, jättestor kalkon närmade sig. Han upplevde den som ett jättemonster (Sundberg,
T. & Strömholm, C., Tagningsögonblicket, 1986-03-23, Sveriges Radio).

  16. Odulf, T-I., Sundman, P.O. & Weiss, P., a.a., 1966, s. 20.
  17. Strömholm, C., a.a., 1978, s. 58f.
  18. Döljandet kan ses som en variant av främmandegörande och av den ”medvetet försvårade formen”

(Sklovskij, V., a.a., 1971, s. 51).
  19. När Strömholm och Peder Alton diskuterar bilden av pojken och nätstrumpan i termer av ”lille

Christer” vidgar de i slutändan perspektivet. Alton skriver: ”Efter en stund kan jag inte låta bli att
tillägga:
— Samtidigt som den säkert kan gälla för...blixtsnabbt fyller Christer i resten:
— Vem som helst, för oss allihopa!” (Alton, P., ”Christer Strömholm” i ETC, nr. 8/1982, opag.).

  20. Strömholm, C. & Rittsel, P., ”Christer Strömholms bildskola” i Foto, februari 1982, s. 40f.
  21. Strömholm, C., a.a., 1997, opag.
  22. Sonesson, G., Bildbetydelser, Lund: Studentlitteratur, 1992, s. 183.
  23. Också i bilden av gallret framför en butik (bild 27) är det referentiella rummet infällt i det avbil-

dade rummet. Det referentiella rummet är således inte längre referentiellt. I bilden av bilen
(bild 33) speglas himlen i bilens plåt.

  24. Titeln på utställningen 9 sekunder av mitt liv (1986 på Moderna Museet i Stockholm) antyder ett
liknande intresse för det temporala i ”tagningsögonblicket”. På nio sekunder kan man ta 30 bil-
der per sekund med en slutartid på 1/30-dels sekund och utställningen innehöll 270 bilder.

  25. Sonesson, G., Semiotics of  Photography. On Tracing the Index, rapport 4 från Semiotikprojektet,
Lund: Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet, 1989.

  26. Sundberg, T. & Strömholm, C., Tagningsögonblicket, 1986-03-23, Sveriges Radio.
  27. Birkeland, A. & Kimré, B.Å., a.a.
  28. Bakhtin, M.M., a.a., 1990, s. 26.



322

  29. Ibid., s. 207.
  30. Bachtin skulle emellertid inte hålla med om detta. Han hävdar att ett fotografi inte kan ge oss en

annan persons synvinkel, eftersom ett fotografi endast är en reflexion, utan intention och skapare.
Däremot ett målat porträtt kan det. Han gör alltså skillnad mellan teckning och målning och fo-
tografi på samma sätt som Barthes m.fl. (Bakhtin, M.M., a.a., 1990, s. 34ff.).

  31. Samtal med Strömholm i Höganäs 1995-10-03.
  32. Strömholm, C. & Rittsel, P., ”Christer Strömholms bildskola” i Foto, februari 1982, s. 37.
  33. Strömholm, C. & Sundberg, T., ”...att göra bilder. Om den fotografiska bildens djupa förankring

i bildkonsten” i Strömholm, C., Christer Strömholm, Malmö: Kalejdoskop, 1986, s. 29.
  34. Bachtin, M., ”Kronotopen” i Bachtin, M., Det dialogiska ordet, Gråbo: Anthropos, 1988, s. 163f. Se

också Bakhtin, M.M., a.a., 1990, s. 151 och Dines-Johansen, J. & Larsen, S.E., Tegn i brug, Odense:
Amanda, 1994, s. 86.

  35.  Strömholm, C., a.a., 1997, opag. Här kan man också anknyta till Strömholms tal om minnets be-
tydelse (Waern, C., a.a., s. 23) och hävdandet att ”en bild kommer från en annan bild” (Birkeland,
A. & Kimré, B.Å., a.a.).

  36. Se Ragnar Josephsons diskussion av kreativitetens två aspekter, ingivelsen och gestaltandet. I det
ena fallet föds formen ur visionen. I det andra fallet växer verket fram i en metodisk process
(Josephson, R., a.a., s. 24ff).

  37. Vilket betyder att Constables skisser blivit verk i konstvärldens tredelning skiss – verk – kopia.
Verken i sin tur har blivit kopior.

  38.  Elofsson, H., artikel utan titel i Picture Show, nr. 1/1986, Stockholm: ETC Production, opag. Se
också Teleman, S., a.a., s. 92. Några kopister som arbetat åt Strömholm är Gunnar Smoliansky,
Håkan Elofsson, Moona Björklund och Örjan Kristenson.

  39. Strömholm, J., a.a.
  40. Kristenson, Ö., ”Mitt samarbete med CHR”, web-dokument, 1999-09-16, [http://home.sverige.net/

konsthallen.hishult/Tidigare/Stromholm/Orjan.html].
  41. Sundberg, T. & Strömholm, C., Tagningsögonblicket, 1986-03-23, Sveriges Radio. Även följande

citat är från detta program.
  42. Sjölin, J-G., a.a., 1992.
  43. Sonesson, G., a.a., 1998, s. 97.
  44. Kristenson, Ö., a.a.
  45. Waern, C., a.a., s. 23.
  46. Ibid.
  47. Sundberg, T., artikel utan titel i Picture Show, nr. 1/1986, Stockholm: ETC Production, opag.
  48. Ibid.
  49. Browne, N., ”The Spectator-in-the-Text. The Rhetoric of  Stagecoach” i Nicols, B., ed., Movies and

Methods, vol. 2, Berkeley, Los Angeles, London: University of  California Los Angeles Press, 1985,
s. 468. Dessutom kan vi utifrån ibland identifiera oss med en viss rollfigur.

  50. Lotman skriver t.ex.: ”But there is another condition necessary for dialogue: namely /…/ their
[deltagarnas m.a.] capacity to overcome the semiotic barriers that must inevitably arrive.” (Lotman,
Y., ”Dialogue mechanisms” i Lotman, Y., Universe of  the Mind. A Semiotic Theory of  Culture, Lon-
don, New York: I.B. Tauris, 1990, s. 143).

  51. Sonesson, G., Bildbetydelser, Lund: Studentlitteratur, 1992, s. 105.
  52. Parsons, M.J., a.a., s. 72.
  53. Det är den genren som Sontag diskuterar i termer av det sköna som blivit det fula och som in-

troducerades av fotograferna kring Bataille som en ”mörk surrealism”.



323

  54. I Sverige tycks det i konstvärlden endast vara Ulf Linde som fortfarande är motståndare till att se
fotografi som möjlig konst. Se mer därom i Linde, U., ”Mot fotografiet” i Artes, nr. 2/1989, s. 88ff,
också publicerad i Linde, U., Svar, Stockholm: Bonniers, 1999, s. 127ff. I artikeln ”Det är det det
är” skriver Linde: ”Ser man ett fotografi har man alltid en känsla av att ha kommit för sent; som
om man bara hörde ekot av ett ljud och inte själva ljudet. /…/ Först i en bra teckning kommer vad
som syns, vad teckningen föreställer, ur den tid som är ens egen.” Han omfattar följaktligen tan-
ken på att fotografiet är ett index (Linde, U., ”Det som är det är. Om att lära sig att teckna” i
Linde, U., Svar (Lars Nygren ed.), Stockholm: Bonniers, 1999, s. 88).

  55. Parsons, M.J., a.a., s. 114ff.
  56. Bakhtin, M.M., a.a., 1990, s. 207.
  57. Jonason, A., a.a., s. 7 och 11ff. Carl-Adam Nycop berättar i Bära eller brista. En tidningsmans  me-

moarer att Strömholm 1942 fungerade som informatör åt honom och att Strömholm verkade som
dubbelagent i de skandinaviska kretsar som formade en Vikingbataljon i Waffen-SS (Nycop, C-
A., Bära eller brista. En tidningsmans memoarer 1909-1944, Stockholm: Bonniers, 1970, s. 210).

  58. Claesson, L. & Hedberg, H., a.a., s. 14.
  59. När Peder Alton med Strömholm diskuterar alla de historier som cirkulerar om honom menar

Strömholm att det är journalisterna som skriver historierna därför att de inte förstår sig på hans
bilder. Han hävdar: ”så tog de sin tillflykt till historierna, till allt detta som finns runtomkring
mina fotografier men som egentligen inte har ett dugg med dem att göra.” (Alton, P., ”Christer
Strömholm” i ETC, nr. 8/1982, opag.). Det finns dock skäl att tillägga att ”historierna” inte bara
finns i tidskriftsintervjuer, utan också ofta i hans böcker. Sannolikt är de mer auktoriserade av
Strömholm själv i böckerna än i tidskriftsintervjuerna.

  60. Claesson, L. & Hedberg, H., a.a., s. 14.
  61. Söderberg, L., ”Anteckningar om fotografen Christer Strömholm” i Paletten, nr. 3/1986, s. 15.
  62. Luthersson. P., Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens egenart, Stockholm/

Lund: Symposion, 1986, s. 345.
  63. Bilden var också med på samlingsutställningen av fotografiska självporträtt 22 svenska fotografer

1986 och finns också publicerad i Fotograficentrums bildtidning Bild, 32, nr. 4/1986, opag.
  64. Strömholm, C. & Rittsel, P., ”Christer Strömholms bildskola” i Foto, januari 1982, s. 37. Ytterligare

ett porträtt i Foto, april 1982, s. 62 visar en yngre Strömholm i helbild bärande på en storformats-
kamera med bälg, iklädd keps, läderväst och grova skor med rågummisula. Fotografierna fungerar
på samma sätt som biografierna. De påför konstnärssubjektet på bilderna.

  65. Bakhtin, M.M., a.a., 1994, s. 109.
  66. Bakhtin, M.M., a.a., 1990, s. 207. Bachtin skriver: ”The author can not and must not assume for

us the determinateness of  a person, for we are in him, we enter into and adapt to his active seeing.”
  67. Se t.ex. [Strömholm, C.] Christer Christian, ”Resande tillskärare av murytor. Christer Christian

presenteras” i Foto, nr. 9/1952, s. 16ff  och Hård af  Segerstad, U., Bildkomposition, Stockholm:
Nordisk Rotogravyr, 1952.

  68. Åström, P-E., a.a., 1986, opag.
  69. Uppgiften om den bedömning som gruppen för bedömning av arbetsprover genomförde kommer

från professor Jan-Gunnar Sjölin, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds Universitet.
  70. De fotografier som Per Sonne (personne på franska betyder ingen alls) sökte in på visades sedan i

Strömholms namn på utställningen på Camera Obscura 1982 (Åström, P-E., a.a., 1986, opag.).
  71. Müller, Grégoire, ”Fabian Tommyrot Bidlake” i Konstrevy, nr. 2/1968, s. 67f.
  72. Enligt ett samtal med Strömholm i Höganäs 1995-10-03. Erik Dietman har använt F. T. Bidlake

i ett flertal sammanhang, bl.a. i utställningar. Se mer därom i Granath, O., Erik Dietman. Enstöring



324

fiskar stör, Stockholm: Atlantis, 1987, s. 60f och 158.
  73. Ett förhållningsätt som också Erik Dietman omfattar. Även Dietman använder döljandet som

grepp i sina objekt inslagna i gasbinda och plåster. Han har kallats Le Roi du Sparadrap, Plåstrets
konung. Se Granath, O., Erik Dietman. Enstöring fiskar stör, Stockholm: Atlantis, 1987 och Granath,
O., ”Erik Dietman” i Erik Dietman. Enstöring fiskar stör, Moderna Museets utställningskatalog nr.
215, Stockholm: Moderna Museet, 1987. Dietman har också många personliga anknytningar till
Strömholm.

  74. Friedrichs, J. von, a.a., s. 4.
  75. Ibid., s. 6f.
  76. Åslund, T., a.a., 1986.
  77. Björklund, M., ”Christers åttafaldiga väg” i Divan, nr. 1/1996.
  78. Strömholm, C., ”Vi vill framför allt lämnas ifred” i Strömholm, C., Vännerna från Place Blanche,

Stockholm: AB Tiprod (ETC Förlag), 1983, opag.
  79. Ibid.
  80. Sundberg, T., artikel utan titel i Picture Show, nr. 1/1986, Stockholm: ETC Production, opag. Att

på detta sätt jämställa bilder med signaler innebär att bilden semiotiskt sett starkt reduceras. En
betydelse av begreppet signal är en ”följd av angivna tecken med speciell överenskommen betydelse,
t ex en order, påkallande av uppmärksamhet, anvisning e d.” (’Signal’ i Focus, bd 12, Stockholm:
Esselte Focus, 1989, s. 19). En signal kan också i Shannon och Weavers kommunikationsmodell
vara det som ligger mellan sändaren och mottagaren. Den är meddelandets fysiska form, och
saknar information eftersom den ännu inte tolkats av mottagaren. I tal ljudvågor och vid radio-
sändning elektromagnetiska vågor (Weaver, W., a.a., 1959, s. 98). Signal kan också vara ”ett särfall
av tecken, t.ex. ett uttryck som mekaniskt (utanför medvetandet) framkallar ett innehåll (alla
tecken i behaviouristisk semiotik) eller ett tecken som meddelar sin egen oavsiktlighet. Inom
tekniken är signal en storhet som beskriver tids- och rumsvariationer hos en fysikalisk storhet.”
(’Signal’ i Nationalencyklopedin, bd 16, Höganäs: Bra böcker, 1995, s. 430). Ingen av dessa betydelser
av begreppet signal täcker bildens semiotiska teckenstatus.

  81. Se Strömholm, C., a.a., 1997.
  82. Även hans aforismer bearbetas av assistenter (Sundberg, T. & Strömholm, C., Tagningsögonblicket,

1986-03-23, Sveriges Radio). Timo Sundberg skriver i efterordet till Strömholms samling av afo-
rismer Kloka ord att de kloka orden är ”levda, tänkta och kalligraferade svart på vitt, spontant och
utan tillrättalägganden.” (Sundberg, T., ”Ord efter 101 kloka ord” i Strömholm, C., a.a. 1997). I
filmen Blunda och se redogörs för den process aforismerna förkastas eller omarbetas i ett antal
olika steg för att sedan kategoriseras i 36 olika områden. Mot den bakgrunden förefaller talet om
en spontan verksamhet utan tillrättalägganden som tveksam (se Strömholm, J., a.a.).

  83. I radioprogrammet Tagningsögonblicket vänder sig Strömholm till sina medarbetare och säger att
”Ni själva måste vara inne i min kopiering. Och helhetsintrycket måste vara så att det ser ut som
om det är en människa, ändå, som har gjort alltihopa.” (Sundberg, T. & Strömholm, C., Tagning-
sögonblicket, radioprogram sänt 1986-03-23, Sveriges Radio). Detta trots att det vid det tillfället var
sex personer inblandade i att ta fram bilder till utställningen 9 sekunder av mitt liv. Kopisten Moona
Björklund menar ”att jag måste göra mej harmonisk för att komma in i dej./…/Det är jättesvårt
att nå dej.” (ibid.).

  84. Myrdal, J., ”Rune Hassner med ständigt laddad kamera” i Film & tv, nr. 1/1995, s. 17. Myrdal
citerar sig själv i artikeln. Han skriver:  ”Myglaren är ingen skriven film. De deltagande säger inte re-
pliker. Myglaren är en dokumentär film om en (fiktiv) verklighet. En verklighet som dock icke är mer fiktiv
än att den blir svår att skilja från den officiella verkligheten. Scenerna utspelas i verkligheten. Men situationen



325

har en bakgrund. En som aldrig återkommer i repliker eller skeendet på duken. Så som i verkligheten. Både
inför lunchen i filmen och i scenen där Bo Holmquist intervjuar Myglaren i Aktuelltstudion diskuterades
den (fiktivt) verkliga situationen. Man kan säga att Myglaren därigenom mer kommer att likna ett ”affärs-
spel” eller ett ”krigsspel” än ett drama. Figurerna i Myglaren rör sig inom denna fiktiva verklighets
ramar såsom de kunde ha rört sig (och troligen skulle ha rört sig) om den fiktiva verkligheten varit deras
officiella verklighet. Grunden för ett sådant arbete är att författaren upphör att vara författare (replikskrivare),
att filmaren upphör att vara kameraman. Arbetet måste bli gemensamt. /.../ De fiktiva talen blir oanständiga
och parodiska först i det ögonblick när åhöraren inte längre kan veta om de är fiktiva eller verkliga. Alltså först
när de blir parodiska.” (Myrdal, J., a.a., 1995, s. 19).

  85. Ibid., s. 21.
  86. Odulf, T-I., Skymningen gör dårarna oroliga, Stockholm: Författarförlaget Fischer & Rye, 1989, s. 13.
  87. Moberg, Å., Simone och jag; tankar kring Simone de Beauvoir, Stockholm: Norstedts, 1997, s. 18f.
  88. Strömholm, C., a.a., 1965.
  89. I kommentarerna om löjtnantens effektivitet och outsiderpositionen återkommer fotografens

och bildjagets respektive subjektpositioner. Kanske kan man se Rittsels kommentar om ”den
effektive, precise Christer, rapp i rösten som en löjtnant” tillsammans med Weiss´ syn på Strömholm
som ” en absolut outsider” i relation till den opposition mellan förbud och transgression som
enligt Bataille inte medger en successiv liberalisering. Här kan man också se ett samband med
Batailles syn på det heterogena som omfattar såväl trasproletärer som ledare (se kap. 8.3).

  90. Strömholm, C., a.a., 1978, s. 2.
  91. Luthersson. P., a.a., s. 107ff.
  92. Strömholm, C., a.a., 1978, s. 58f.
  93. Åström, P-E., a.a., 1986, opag.
  94. Strömholm, C. & Rittsel, P., ”Christer Strömholms bildskola” i Foto, januari 1982, s. 32.
  95. Proxemiken studerar det sätt som personer relaterar sina kroppar till varandra i rummet och det

avstånd respektive den närhet som tillåts inom olika kulturer och i olika sammanhang. Se mer
därom i Hall, E.T., The hidden dimension, New York: Doubleday 1966.

  96. Bachtin diskuterar de masker som narren och dåren tar på sig och deras betydelse för utvecklandet
av romanen. Han skriver ”Här fann man en form för människans existens – en icke deltagande
deltagare i livet, den evige spionen och återspeglaren av det/…/offentliggörandet av också speci-
fikt icke offentliga livssfärer, t ex sexualsfären, [är] en uråldrig funktion hos narren.” (Bachtin,
M., ”Kronotopen” i Bachtin, M., Det dialogiska ordet, Gråbo: Anthropos, 1988, s. 79).

  97. Begreppet extra-text är en utvidgning av kultursemiotikens relation mellan text och icke-text. Se
mer därom i Sonesson, G., ”Ego meets Alter. The Meaning of  Otherness in Cultural Semiotics”,
Lund: Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds Universitet, 1999. Utkommer i Semiotica,
specialutgåva, Bernard, J., ed.

  98. Söderberg, L., a.a., s. 17.
  99. Strömholm, C., a.a., 1978, s. 2 och s. 58.
100. Samtal med Strömholm i Höganäs 1995-10-03.
101. Motsägelsen tyder på att teorin hos vissa konstnärer sällan tycks vara kompatibel med praktiken.

Genette skriver om Marcel Proust: These contradictions and compliances would dissuade us, if there were
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CHRISTER STRÖMHOLMS VERK OCH REPRODUKTIONSÅLDERN

Jag har tidigare berört den retrospektiva retoriken i Strömholms fotografi tillsammans med
Walter Benjamins synpunkter på surrealismens syn på ”bourgeoisins ruiner”. I artiklarna
Liten fotografihistoria (1931) och Konstverket i reproduktionsåldern (1935/1936) lägger Benjamin
fram en radikal estetik vad gäller konstens relation till produktivkrafternas utveckling och till
demokratiseringsprocessen. I argumentationen är Eugène Atgets fotografi central. Benjamins
analys i dessa artiklar avviker i hög utsträckning från hans syn på ”bourgeoisins ruiner” ge-
nom att ge akt på relationen samtid och framtid i stället för att, som tidigare berörts, betona
relationen samtid och förfluten tid. Inställningen i Liten fotografihistoria och Konstverket i
reproduktionsåldern är att de moderna produktivkrafternas framsteg när det gäller reproduktion
av bilder är oumbärliga för samhällets demokratiska utveckling, medan aurabegreppet till-
sammans med äldre tids framställningssätt anses alltför ålderdomliga. Antecipation föredras
framför retrospektion.

Benjamin ser i Liten fotografihistoria det sena 1800-talets fotografi som en nedgångsperiod där
piktorialism ersätter den tidiga fotografins modernitet. Frågan för Benjamin gäller inte längre
enbart den fråga som piktorialismen ställde; om fotografi är att betrakta som konst, utan
snarare i vilken mening konst är att betrakta som fotografi. Genom att vända på resonemanget
blir konstbegreppet inte längre den konstant eller den prototyp kring vilken alla andra bilder
kretsar. Istället uppfattar han konst som en ålderdomlig bildfunktion som fortfarande, i
motsats till fotografiet, framställer unika konstverk. Fotografen ses som en modern tekniker
och Benjamin diskuterar den ”plumphets hela auktoritet” som ligger i den småborgerliga
föreställningen om konst som undandrar sig tekniska bedömningar. Han karakteriserar fo-
tografiteoretiker som ”fetischistiska” och ”teknikfientliga” eftersom de ger ”fotografen sitt
stöd inför just den domstol vars kompetens han satt ur spel.”

1
Benjamin anser att det finns

ett samband mellan fotografiet som konstruktionsart och det moderna samhället. Måleriet
uppfyller inte kravet på ett sådant samband. Han diskuterar de konstnärer som lämnat måleri
till förmån för fotografi:

Många av dem som varit riktningsgivande för den senaste utvecklingen på detta fotografiska område har
börjat som målare. De har vänt måleriet ryggen efter fåfänga försök att upprätta ett sammanhang mellan
deras uttrycksmedel och livet av idag./.../ De fotografer, som inte av några opportunistiska överväganden,
inte av en tillfällighet, inte av bekvämlighet gått över från den bildande konsten till fotot, de utgör idag
avantgardet bland sina kolleger därför att de genom sin bakgrund i viss mån är garderade mot det moderna
fotografiets största riskmoment, det konsthantverksmässiga inslaget.

2

15
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Han diskuterar vidare ”det optiskt omedvetna” i film och fotografi. I detta begrepp visar
han att den teknologiska utvecklingen medför att vi kan se mer än tidigare. T.ex. i ultra-
rapidsekvenser, extrema närbilder, extremt höga slutartider och fotografier tagna i mikroskop
kan vi få syn på saker vi tidigare inte varit medvetna om. Vi känner igen Dalis föreställning
om ”a secret reality” (se kap. 6) i fotografiet när Benjamin skriver:

Hur konstskickligt fotografen än går till väga och hur medveten modellen än är i sitt poserande, så
känner åskådaren det oemotståndliga behovet att i en sådan bild söka den lilla gnistan av tillfällighet, av
här och nu, med vilken verkligheten så att säga genomglödgat den bildmässiga stiliseringen — finna den
oansenliga punkt mitt i ett isolerat och längesedan föregånget ögonblick där framtiden lever så starkt att vi
i återblickens perspektiv märker det ännu i denna dag.

3

Tilläggas bör i detta sammanhang att Barthes´ begrepp punctum troligen är hämtat från
Walter Benjamins essä Liten fotohistoria. Av citatet ”— finna den oansenliga punkt [min
kursivering] mitt i ett isolerat och längesedan föregånget ögonblick där framtiden lever så
starkt att vi i återblickens perspektiv märker det ännu i denna dag” framgår det att samma
fenomen avses. Det är intressant att notera att medan Benjamins diskussion om det optiskt
omedvetna presenteras i ett antecipatoriskt sammanhang med avseende på produktivkrafter-
nas utveckling, så ses Barthes begrepp punctum som en utstrålning från referenten som
säger att ”detta fanns en gång”. Barthes perspektiv drunknar i saknaden av förfluten tid. Det
är rekonstruerande eller i varje fall retrospektivt.

Antecipationen visar sig för Benjamin t.ex. i hur nya landvinningar förebådas i äldre teknik.
En målning är tänkt att betraktas av en eller av ett fåtal personer. När en stor publik under
1800-talet på Salongen samtidigt betraktar målningar är trängseln framför målningarna ett
symptom på måleriets kris, vilken löstes av filmen, som utan problem i biografsalongen kan
betraktas kollektivt. Dadaismen försökte skapa plötsliga chockeffekter i sina collages som i
filmen uttrycks som växlingar mellan olika kamerainställningar och byten av skådeplatser.

4

Porträttmezzotintens valörer förebådar fotografiets tonskala. Det är följaktligen för Benjamin
inte endast tekniken som skapar nya kulturformer, utan tvärtom också förväntningar inom
kulturen som anteciperar ny teknik. Utvecklingen av konstens produktivkrafter påverkar
dock överbyggnaden och Benjamin sammanfattar förändringarna som ”aurans förfall”.

5
I

reproduktionen försvinner verkets här och nu, dess autenticitet, äkthet och den historiska
vittnesbörd som det är förknippat med. På grund av att äktheten inte är möjlig att repro-
ducera har försöken att skapa differentiering och gradering av äktheten varit viktiga för
konsthandeln.

6
 Föremålets auktoritet råkar i gungning när det lösgör sig ur traditions-

sammanhanget. Upprepbarhet ersätter engångighet och varaktighet.

Tingen och konstverken kommer i reproduktionsåldern närmare betraktaren, vad jag kallar
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bekantgörande. Benjamin skriver: ”...att få tingen att rumsligt och mänskligt komma närmare
ligger de nuvarande massorna precis lika lidelsefullt om hjärtat som tendensen att över-
vinna det unika hos varje företeelse genom att tillgodogöra sig en reproduktion av den.”

 7
 En

reproduktion av ett konstverk blir hanterbar och tillgänglig för ett stort antal människor
eftersom det kommer betraktarna till mötes, snarare än att de måste söka upp verket. Han
menar vidare att det reproducerade konstverket i reproduktionsåldern allt oftare redan från
början är avsett att kunna reproduceras och han påtalar den tidsvinst som fotografiet innebär
och som möjliggör för filmen i visningssituationen att ”hålla jämna steg med talet”.

8

Aurans förfall innebär att det unika i konstverket, dess engångskaraktär, försvinner efter-
som man i massreproduktion kan göra flera kopior av varje original, vilket medför att teck-
nets materiella bärare kan skifta. Auran i kultobjektet, som var konstverkets ursprungliga
magiskt-religiösa funktion, var beroende av dess unicitet i en här- och nusituation. Unici-
teten, som semiotiskt sett innebär att verket är ett tecken för sig själv, innebär vidare att
betydelsen inte endast ligger i bilden som piktoralt tecken, utan i föremålet som unikt ob-
jekt. Verkets egen historia kan frammanas in absentia i dess skiftande indexikaliteter. Också
teckensubstansen och materialiteten inkluderas. Dess temporala spridning uppfattas som
viktigare än den spatiala. Kultobjektet har endast en funktion och befinner sig på en enda
plats, i motsats till ett konstverk med utställningsvärde som kan befinna sig på flera ställen.
Funktions- och cirkulationsart sammanfaller alltså i Benjamins föreställning om auran. Kult-
värdet, som var objektets ursprungliga magiskt-religiösa värde, ingår fortfarande delvis i
konstverket, men ett annat värde, utställningsvärdet, ingår också. Det har såväl magiskt-reli-
giös som estetisk funktion. Kultvärdet har dock med tiden sekulariserats på så sätt att det
ersätts med den autenticitet som konstnärssubjektet garanterar. Medan guden inspirerat kult-
bilden har konstnären skapat konstverket. Såväl kultens och kultbildens som konstvärldens
och konstverkets respektive ”skapelseberättelser” innebär att förfluten tid frammanas. Vad
guden och konstnären skapat blir föremål för en auratisk retrospektion. Benjamin vill dock
sätta äldre begrepp som skaparkraft, genialitet, evighetsvärde och hemlighet ur spel i konst-
teorin eftersom de är kopplade till fascismen.

9
 Utställningsvärdet innebär vidare att det estetiska

värdet förenas med andra värden, t.ex. politiska och sociala. Han hävdar att den funktion
som är aktuell för oss, den konstnärliga, ”framstår som den som det förefaller sannolikt att
man senare kommer att betrakta som parentetisk.”

10
Aurans förfall innebär för konstverkets del

att utställningsvärdet dominerar över kultvärdet i reproduktionsålderns moderna konstverk. Intres-
set riktas mot antecipation i stället för retrospektion. Verkets effekt blir viktigare än dess ursprung-
liga intention. Mottagarorienteringen blir viktigare än sändarorienteringen. I Atgets fotografi domi-
nerar enligt Benjamin för första gången utställningsvärdet över kultvärdet.

11
Han skriver:

När emellertid människan drar sig tillbaka från fotografiet, då framstår utställningsvärdet för första
gången såsom överlägset kultvärdet. Att ha förevigat denna process, det är den ojämförliga betydelse som
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tillkommer Atget, som fångade gatorna i Paris omkring 1900 i folktomma vyer. I hög grad med rätta har man
sagt om honom att han fotograferade dem som en brottsplats. Också en brottsplats är folktom. Den fotograferas
för sina indiciers skull. De fotografiska bilderna börjar hos Atget att bli till bevismaterial i den historiska
processen. Däri ligger dess dolda politiska betydelse. Här ställs redan ett krav att man ska tillgodogöra sig dem
i en bestämd bemärkelse. De är inte särskilt lämpade för fritt svävande kontemplation. De oroar betraktaren;
han känner på sig att han måste söka en bestämd nyckel till dem.

12

Nyckeln är den kamp som fördes i det avslutande 1800-talet mellan fotografi och konst,
mellan den råa kapitalismens hastiga nedrivande av värden och konstens försök att som l’art
pour l’art eller piktorialism återupprätta gamla aristokratiska, men även humanistiska, värden.
Benjamin skriver att:

staden i dessa bilder är utrymd som en våning, som ännu inte fått någon ny hyresgäst. Det är i dessa
prestationer som det surrealistiska fotografiet bereder marken för ett hälsosamt främlingsskap mellan omvärld
och människa. Det skapar ett friare synfält för den politiskt skolade blicken som offrar alla intimiteter för
att frilägga den signifikativa detaljen.

13

Atgets fotografi avslöjar för Benjamin det moderna samhället i det att varans herravälde och
det påföljande främlingskapet där blottläggs. De samhälleliga krafterna omvandlar föremålen
till bytesvärde från att ha ägt bruksvärde. Det är i ödsligheten som Benjamin ser Atgets be-
tydelse som fotograf, i det sätt som gatorna och inte människan blir det centrala i hans mo-
tivvärld. Atgets fotografi generaliseras av Benjamin på så sätt att ödsligheten i vissa bilder
blir till ödsligheten i samhället.

 14
På det sättet berör Atgets fotografi för Benjamin två stadier

i den kommunikativa moderniteten. Inte endast flanörens kommunikativa relationer i stads-
miljön och på boulevarden, utan också de nya mekanografiska mediernas kommunikativa
potential; det vi idag kallar informationssamhället.

Den nya blicken såsom den framträder i Atgets fotografi fäster inte uppmärksamheten på
intimiteten och den ombonade privatsfären som den reaktionära borgerligheten flytt in i för
att skydda sig mot anonymiteten i det nya industriella samhälle som de själva bidragit till att
skapa. Kitsch och salongskonst blir för den ett surrogat när aurans förfall och en ny
varseblivning där ”sinnet för det likartade i världen” i reproduktionsåldern för massorna
blivit det centrala i kulturen. Atget visar enligt Benjamin ”det likartade” i fotografier av ”en
lång rad med stövelläster”, ”de parisiska bakgårdarna /.../ där dragkärrorna står uppställda
på led”, ”de avätna borden och den smutsiga disken” och ”bordellen på rue...nr 5 på vars
fasad siffran 5 förekommer i jätteformat på fyra olika ställen”.

15

Också i fotografin kan Benjamin iakttaga hur det borgerliga samhället döljer sin framfart
genom att det obekanta görs bekant, eller snarare då det som är ålderdomligt rekonstrueras
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i samtiden. Han berör fotografins nedgångsfas, då ”konstnärligheten” återvänder och man
började att retuschera och använda staffageobjekt, t.ex. små bord, balustrader, postament
och pelare som i fotoateljén stod på en matta. I Atgets fotografi däremot har bekantgörandet,
kultvärdet och det magiskt-religiösa innehållet, med sin ouppnåelighet och samtidiga närhet,
gett vika för utställningsvärdet i vilket, som Benjamin hävdar, andra potentiella funktioner
väntar.

16
Idealiseringen av människan ersätts med ödsligheten i stadsmiljöerna och aurans

förfall i fotografiet, där apparaten vid tagningen inte kan besvara blicken.

Det är främst fotografiets roll i ett socialt och politiskt
sammanhang som intresserar Benjamin. Han berör inte
de specifikt bildsemiotiska frågeställningarna. I Atgets
butiksexteriörer kunde dock Benjamins tolkning tänkas
fortsätta. I det sätt som butikerna exponerar sina varor i
hans bilder genom sinsemellan disparata föremål ( t.ex. i
Le Geant. Fête du Trône, bild 112) som inte har något
jämförbart bruksvärde i livsvärlden, eller genom ett flertal
föremål av samma sort (t.ex. i skoaffären i Sur le marché des
Carmes, Place Maubert, 1910-1911, bild 113) gestaltas ”det
likartade i världen” och varans utbytbarhet.

17
I reproduk-

tionsåldern är skohandel en kollektiv fråga, åtminstone
sett utifrån skofabrikantens och skoförsäljarens synpunkt,
i motsats till skomakarens. Föreställningen om varans ut-
bytbarhet uppstår ur olikheten i de varor som exponeras
därför att de i viss mening är lika i det att de uppbär ett
visst pris och kan relateras till varann oavsett bruksvärde.
Exponeringen av varor gestaltas i Atgets fotografi av en
människa som dock ställts inför fenomenet utan att själv
vara kund. Man kan föreställa sig att den kund som be-
traktar en skyltning av skor i egenskap av konsument ser
endast ett par skor, det par han eller hon tänker köpa.
Den långa raden av skor blir som sådan ointressant. Ano-
nymiteten upplevs då inte påtagligt. Men för Atget är det
just skyltningen eller själva exponeringen av skorna som
är det intressanta. Därav avståndet och främlingskapet.
Här kan man jämföra Atget med flanören såsom Benjamin
beskrivit honom ”Flanören är den som iakttar marknaden.
Hans vetande är nära besläktat med konjunkturernas hem-
liga vetenskap. Han är den av kapitalisten utsände spanaren
i konsumenternas rike.”

18
Bild 113. Eugène Atget, Sur le marché des Carmes, Place Maubert

Bild 112. Eugène Atget, Le Geant fête du Trône
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De avbildade skyltdockorna i Atgets fotografi representerar människor, t.ex. Coiffeur, Boulevard de
Strasbourg, 1912 , Coiffeur, Avenue de´l Observatoire, Corsets, Boulevard de Strasbourg, 1912 (bild 114)
och Magasin, Avenue de Gobelins, 1925.

19
Konsumenterna kan därför lätt se sig själva i de kläder

som dockorna bär. Dockorna är här i sitt rätta element och demonstrerar plaggens utseende på
tänkta bärare. Även om en docka är en torso, och därmed ”stympad”, kommer dess självegenskaper
inte att beaktas av den betraktare som ser dockan som en människa. På så sätt skapas intimitet
för kunden och varan kan snabbt i kundens fantasi få bruksvärde eller affektionsvärde, vilket kan

ses som ett bekantgörande av varan. För Atget som
fotograf och betraktare fanns dock inte den
möjligheten. Skyltdockorna framträder just som
skyltdockor i hans bilder därför att det är hela
skyltfönstret, hela skyltningen han visar. En kund
däremot uppfattar ofta inte helheten därför att
denne gör urval på grundval av sina preferenser
som konsument, kanske inriktad mot endast en
vara och vidare ett potentiellt köp. Atget däremot
såg varan som vara och för honom finns i första
hand inte människan eller han själv som
skyltdockans innehåll eller referent. Istället är det
skyltdockan som sådan som framträder. Han
behåller sitt utanförstående perspektiv därför att
han är fotograf, vars huvudsakliga uppgift är att
betrakta. Men kanske också därför att han avbildade
skyltfönstret och varorna som den institution som
beställt bilderna ville att det skulle se ut.  Kanske
också som butiksinnehavaren ville se sin exte-
riör, i det fall han hade möjlighet att sälja foto-
grafiet till denne.

Ett fotografi av en skyltdocka innebär således att minst två tecken måste avläsas av betraktaren.
I bildtecknet ser vi en skyltdocka och i skyltdockan som ett tecken ser vi en människa. När
Atget fotograferar skyltdockan kommer dock dockan att ryckas ut ur sitt sammanhang och
dess teckenfunktion kommer att minska i betydelse. Dessutom kommer tecknets riktning
märkligt nog att ändras. Dockan kommer att omsemiotiseras, vilket betyder att uppmärk-
samheten kommer att riktas inte bara mot dockans teckeninnehåll, utan också mot dockan
sedd som docka. Dess självegenskaper och dess materialitet kommer istället i förgrunden,
inte bara därför att bilden fotograferas och därmed isoleras, utan också eftersom bilden sur-
realistifierats. Människoegenskaperna i den har blivit mindre naturliga och mer bundna till

Bild 114. Eugène Atget, Corsets, Boulevard de Strasbourg, 1912
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förfluten tid. Representationen bromsas och tecknet estetiseras genom att konnotations-
mängden ökar.

Avsikten med dockorna var ursprungligen att vi i dem skulle se oss själva. De skulle föreställa
människor. I Atgets fotografi kan vi däremot, efter det att de surrealistifierats och förflyttats
från livsvärlden, gå den motsatta vägen i teckenrelationen. Skyltdockornas självegenskaper,
uttrycksplan och materialitet uppmärksammas, medan det i pseudoidentiteten bara är män-
niskoegenskaperna som tematiseras. Pseudoidentiteten, som är en uttrycks- och innehålls-
relation, förvandlas till en metaforisk tema- och remarelation där dockan upptematiseras
och blir rema i relation till människan, som förblir tema. De dockaktiga självegenskaperna,
t.ex. stelheten och orörligheten, överförs till människan, vars främsta egenskaper, t.ex. att
vara levande och i rörelse nonchaleras. Hon förtingligas i en retorisk figur — människan är en
docka. Retoriken äger rum via de egenskaper som såväl dockan som människan har, t.ex. att
vara tredimensionell, ha armar, ben och ögon osv.

20
I pseudoidentiteten såg vi bara männi-

skan, inte dockan. Dockan har blivit en mer självständig kategori i förhållande till människan
och blir således mer betydelsefull. I den tidigare teckenfunktionen, som en pseudoidentitet,
utplånades den. Det i bilden sekundära tecknet, skyltdockan, har blivit mer livlöst. Metaforens
innehåll blir det motsatta jämfört med innehållet i pseudoidentiteten.

Den här diskuterade retoriken kan vara en anledning till att surrealismen intresserar sig för
Atgets fotografi och för skyltdockor. Det är dock svårt att se Atgets fotografier som
uppåtstigande tecken i Bretons mening. Man kan säga att de gör motstånd mot Bretons
uppåtstigande retorik. Däremot är Batailles nedåtgående retorik mer passande. En oxymoron
uppkommer som en konträr opposition i och med att det levande och döda ställs samman i
en retorisk figur.

Om vissa av Atgets fotografier visas i surrealistiska tidskrifter och inkorporeras i surrealis-
men uppstår en retorik som är centrifugal i betydelsen att konstbegreppet vidgas när olika
teckentyper och bildfunktioner blandas. Men man kan också säga att förtingligandet i
fotografierna är en centripetal retorik, eftersom människan i ett sådant grepp reduceras. Sett
i Benjamins perspektiv finner vi alltså att Atget är den förste som låter utställningsvärdet bli
viktigare än kultvärdet och häri ligger hans antecipatoriska retorik och centrifugalitet. Samti-
digt finns i förtingligandet i bilderna en centripetal tendens som dock av Benjamin tycks
uppfattas i ett metaperspektiv. Bilderna är inte förtingligande; istället handlar de om förting-
ligandet.

Sammanfattningsvis berör Benjamins diskussion av konstverket i reproduktionsåldern
främst Sonessons fjärde retorikdimension och präglas av en heltäckande antecipatorisk centri-
fugalitet som faktiskt kan karakteriseras som profetisk mot bakgrund av när artiklarna är
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skrivna. Vad gäller konstruktionsart så problematiserar han måleriet, men också fotografins
konsthantverksmässiga aspekter. Även bildens funktion diskuteras när han drar upp riktlin-
jerna i utvecklingen från kultvärde till utställningsvärde och bildens vidare samhälleliga
funktioner. Cirkulationsarterna befinner sig i utveckling när han i fotografiet iakttar att bilden
som negativ redan från början, i produktionsledet, innehåller reproduktionsmöjligheter.
Originalet förlorar i betydelse eftersom det inte finns något original som har speciell konstnär-
lig betydelse. Också när det gäller bildretoriken har han en centrifugal uppfattning i fram-
skrivandet av montaget som grepp. Han diskuterar mottagarorienteringens och interaktivi-
tetens förtjänster framför den ensidiga sändarorienteringens. Benjamins diskussion av repro-
duktionsåldern och Sonessons fjärde retorikdimension kommer att kunna belysa Strömholms
fotografi, men också Atgets. Deras respektive fotografi tycks befinna sig i ett spänningsfyllt
förhållande till dels konstvärld och dels fotografins värld.

I maj 1983 höll Strömholm ett föredrag på Konstakademin som föreligger i ”stolpar” i
boken Christer Strömholm. Där redogör han för sin syn på fotografens förhållningssätt och
drar upp riktlinjerna för den konstnärliga fotografins framtid. I den del av föredraget som
behandlar den framtida utvecklingen av fotografin menar Strömholm att de stora förändringar
som digitaliseringen av bild innebär kommer att få konsekvenser även för den konstnärliga
fotografin. Den manuella kamerabilden och fotografi som hantverk kommer att få ett nytt
och större värde, fr.a. kommer den att på grund av exklusivitet att vinna i respekt och definitivt
separeras från press- och mediesektorn. Detta kommer att innebära att den bildskapande
fotografen definitivt blir bildkonstnär och den digitala bildproduktionen kommer att skötas
av ”DATAENHETERNA”. Strömholm avslutar med farhågor om att den ”personliga-
manuella-fria fotografiska bilden” i framtiden kommer att vara hemlös, och ställer frågan
om vi då förverkligat ”AKADEMIN FÖR FRI FOTOGRAFISK BILD”???”.

21

Strömholm kopplar här konstnärlig fotografi till den kemisk/optiska processen, medan press-
och informationsbilder kopplas till media och den nya elektroniska bildbehandlingen.
Betraktelsesättet är i linje med artikeln ...att göra bilder. Om den fotografiska bildens djupa för-
ankring i bildkonsten av Strömholm och Sundberg i samma bok. Fotografi ses där som en del
av grafisk konst och negativet ses som ett konstverk med förmåga att föda andra konstverk.
Fördelen med negativet, till skillnad från t.o.m. titanplåt, är att det är outslitligt. Dessutom är
det ett original som mångfaldigandet utgår ifrån:

Grafikens idé är mångfaldigande. Bilder ska kopieras utifrån ett original. Originalets hållbarhet för
stora upplagor av kopior, utan kvalitetsförsämring är den grafiska konstens grundproblem, från träsnitten,
gravyren i metall, etsningen, litografin fram till fotografin. Det fotografiska originalet, negativet är lösningen
på problemet. Det förslits inte på något sätt. Från negativet kan ett oändligt antal bilder framställas. Den
fotografiska metoden är alltså principiellt överlägsen alla tryckmetoder.

22
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Tanken är alltså att konstnärlig fotografi kräver negativ/positivprocessen och den optisk/
kemiska processen såsom den utvecklats inom fotografin. Negativet är originalet som står
i direkt förbindelse med fotografens skapande akt. Det är beviset på att fotografen/
konstnären varit närvarande vid tagningen. Elektroniska processer och digital bildbehandling
har således enligt Strömholm och Sundberg ingen plats inom konstfotografi, eftersom det
i dessa processer inte finns något original och ingen skapande akt, men också därför att
fotografen där är underordnad en beställare. I del tre av artikelserien Christer Strömholms
fotoskola ger Strömholm goda råd till läsekretsen.

23
Det val av utrustning fotografen gör

måste grunda sig i den egna karaktären. Strömholm betonar fotografens egen vilja att
fotografera. Bild hör inte ihop med ekonomisk lönsamhet. Vidare åberopar han kopians
arkivbeständighet och talar om en ”personlig kopia”, en kopia som praktiskt taget inte kan
reproduceras. Att via teknik översätta synintryck i färg är ointressant ur konstnärlig synpunkt,
”helt enkelt därför att ett färgsystem är utan egna tankar. Det är bara en kemisk pro-
cess.”

24
Färgfilmen ger en förfalskad verklighet och kan inte betraktas som konstnärlig.

Dessutom är färgbilder inte arkivbeständiga. Gamla kameror är ”pålitliga kompanjoner”,
medan batteridrivna helautomatiska kameror minskar möjligheterna för fotografen att
själv fatta beslut. Strömholm riktar också en kraftig kritik mot fotografiska utbildningar
som försummat den konstnärliga aspekten och betonar teknik, lönsamhet och försörjnings-
problem. För högskolorna gäller det att utbilda kameraskötare till industrin, till press-, företags-
och reklamvärlden.

På 1950-talet var inställningen av tid och bländare ett problem för amatörer, eftersom kame-
ror inte hade automatik och strålgångsmätning. Därför var de flesta fotokurser i studieför-
bundens regi tekniskt inriktade, berättar Rune Jonsson i del fyra av Christer Strömholms foto-
skola. Det utmärkande för Kursverksamhetens kvällskurser var att det var bildens form och
inne-håll som lyftes fram bredvid det tekniska, vilket var i enlighet med Fotoformgruppens
estetik. När Rune Jonsson talar med de gamla eleverna menar de att Kursverksamhetens
fotoskola satt spår hos dem i form av ökad bildmedvetenhet.

25

Fotografiets relation till bildkonsten är temat på Strömholms artikel i del fem av artikel-
serien. Här kommer relationen mellan produktivkrafterna och konsten samt konstnärsrollens
framväxt under renässansen i fokus. Argumenten liknar dem i Sundbergs och Strömholms
artikel i boken Christer Strömholm. Skillnaden mellan kameraskötaren och bildskaparen markeras.
Slumpen avvisas som bildskapare i linje med föreställningen om previsualisering. Kameran
som verktyg har dock några egenskaper som gör den speciellt lämplig för att skapa bild med:
den är tidsenlig, närvarande, har känsla och förståelse för ljuset; ”Minnesskisserna kan med
yrkesskicklighet bli bestående bilder, en upplevd del av livet”.

.26
Kamerainnehavaren har dock

inte följt med i utvecklingen och använder inte kameran som ett konstnärligt verktyg.
Strömholm riktar också kritik mot Statens Konstråd som inte köper in fotografisk konst.
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Deras argument är enligt Strömholm att de av princip inte gör inköp av något som åstad-
kommits med hjälp av en apparat.

Strömholms kritik av samtidens fotografi samlar sig till ett angrepp på de moderna pro-
duktivkrafterna på bildområdet. Fotografen ska inte vara en apparatskötare, utan en skapare.
Här ställs det instrumentella mot en estetisk och emotiv funktion. Det är den manuella
svart/vita och optisk/kemiska processen som bör användas. Färgfotografi är inte att re-
kommendera, eftersom färgprocessen är ”teknisk”. Inte heller en helautomatisk kamera
rekommenderas, medan en äldre kamera kan bli som en vän. De manuella kvaliteterna i den
i övrigt mekanografiska processen framhålls. Digitaliseringen av den fotografiska proces-
sen gör att konstnärens och fotografens auktoritet hotas eftersom negativet som original
upphör att gälla. Kontrollen över situationen vid tagningen och konstnärssubjektets indexi-
kalitet i relationen till emulsionen försvinner, eftersom postvisualisering alltmer ersätter pre-
visualisering. Strömholm anser vidare att konstnärliga fotografiska bilder egentligen inte går
att reproducera. Endast den fotografiska kopian är att betrakta som ett konstverk. Fotografen
kan inte arbeta åt kommersiella företag och inte heller åt institutioner, eftersom oberoendet
där inte kan bevaras. Strömholm kan inte tänka sig att arbeta åt någon annan, inte heller kan
han acceptera arbetsdelningen eller varumarknaden. Det är dock bara i teorin Strömholm
inte accepterar arbetsdelning. Sedan länge använder han sig som nämnts av kopister, retu-
schörer och andra medarbetare vid bildframställningen.

En analys av Strömholms kritik av de moderna produktivkrafterna visar att den är för-
kapitalistisk och romantisk-utopisk till sin karaktär. Han är motståndare till uppdelningen av
intellektuella och manuella färdigheter, till utbytbarheten av den moderna yrkesmänniskans
relativt opersonliga kompetenser, och ser en opposition mellan människa och maskin. Vi
kan uppfatta en tidsmässig konsekvens i resonemanget om vi läser Strömholms artikel i ut-
ställningskatalogen till utställningen Subjektive fotografie 1951. Där ställer han teknikens ut-
veckling mot fotografi som en självständig bildkonst som ”fri och oberoende vill forma sin
egen väg.”

27
Han menar att ”yrkets tillgänglighet skapade fotografer på löpande band.”

Tekniken, materialet och pressens utveckling bidrog till ”den nu rådande bildmässiga sterili-
teten”. Tekniken beskrivs som ”ett tomt skal” och det fotografiska materialet är ”döda före-
mål”. ”Man glömde det viktigaste ...människan.” Han tillägger att ”Fotografin är ung, sökande
och sjudande av livslust” och att det är ”konsten att SE som är utgångspunkten för allt
skapande”. Artikeln avslutas med tanken på apparaturens underordnande under människan:
”Det är människan som ska tala med teknikens medel.” Samtidigt som Strömholm vid den
här tiden använde Rolleiflex och Leica anklagar han följaktligen den moderna bildteknolo-
gin som en orsak till ”den nu rådande bildmässiga steriliteten”. Redan i inledningen av sin
karriär var intresset för fotografi alltså kombinerat med en kritik av produktivkrafternas
utveckling.
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Vi har konstaterat att indexikaliteten mellan konstnär/fotograf  och negativ är viktig för fo-
tografiets tillskrivna autenticitet. Strömholm och Sundberg skriver ”Negativet fångar det liv
som konstnären sedan renässansen med olika metoder försökt återskapa på en tvådimen-
sionell yta. Den perspektivistiska sanningen är helt beroende av personens synpunkt.”28

Apparatur och kemi däremot ses som mindre viktiga faktorer. Trots det är valet av utrust-
ning inte oviktig. Man kan ställa ovanstående citat i relation till följande också tidigare
redovisade citat ”Man kan nog säga att mitt sätt att fotografera är beroende av den enkla
men effektiva kamerautrustningen. /.../ Min utrustning måste vara lätt bärbar, snabb att
arbeta med och pålitlig. Min grundutrustning består av en Leica M4 och två objektiv, 35 mm
och 50 mm. Vid behov ett extra kamerahus.”

29
Om det är riktigt, som han skriver i det senare

citatet, att sättet att fotografera är beroende av utrustningen och inte tvärt om, stämmer det
inte med hans argumentation i det första citatet, där det är konstnären och inte apparatur
eller kemi som styr bildens utseende. Det finns alltså en ambivalens här. Å ena sidan är
konstnärssubjektet viktigt för fotografiet, men tydligen å andra sidan även utrustningen.
Man kan kanske ställa det första förhållningssättet i relation till konstnären sedd som den
förste betraktaren, bildjaget som upplever ”la condition humaine” — ”personens synpunkt”.
Det andra förhållningssättet står i relation till den i tagningssituationen instrumentelle fotografen
som har ett förhållande till sin utrustning snarare än till ”la condition humaine”.

” Tri-X, D-76, Leica” sågs som en standardformel för fotografer på 1950- och 60-talen, och
var en förutsättning för den typ av mobil fotografi under svåra ljusförhållanden som
Strömholm ägnat sig åt.

30
Denna utrustning, som Strömholm arbetade med på 50- och 60-

talet, var på den tiden parallell med den då modernaste bildteknologin. Att i konstnärligt
syfte arbeta med en sådan utrustning var vid denna tid en antecipatorisk verksamhet. Men
den senare utvecklingen av den enögda spegelreflexkameran, inbyggd och automatisk
exponeringsmätning, ljuskänsligare färgfilm och vidare digital fotografi ställer småbilds-
kameran med mätsökare såväl som den svart/vita, optisk/kemiska processen som helhet i
periferin. De kapital- och teknologiintensiva delarna av branschen använder spetsteknologi.
Samtidigt finns en lågteknologisk konstvärld där en kirografisk (handgjord) bild anses ha
speciella kvaliteter. I den lågteknologiska konstvärlden ingår konstgrafik som träsnitt,
kopparstick, etsning och litografi som ursprungligen, precis som den fotografiska optisk/
kemiska processen, varit spetsteknologi avsedd för mångfaldigande av bilder. Småbilds-
kameran, extra ljuskänslig 35 mm film och den optisk/kemiska processen som helhet, som
inte längre används som spetsteknologi, tar i Strömholms praktik såväl som teori istället plats
i konstvärlden, men nu som utrustning för framställning av konstgrafik. Fotografen och
konstnären får ta ”det som blivit över” och har samtidigt gjort det till en dygd. Den en gång
moderna reportagefotografin och dess utrustningar har istället blivit en del av konstvärldens
grafik, precis som andra ålderdomliga tekniker som tidigare funnit en plats där efter det att
de förlorat sin status som spetsteknologi. Strömholm har i sina aforismer uttryckt sig så-
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lunda “den manuella kamerabilden kommer i framtiden att växa till en självständig del av
bildkonsten“.

31
Av detta följer att utvecklingen av bildteknologin gör Strömholms en gång

antecipatoriska användning av fotografens utrustning till ett bevarande av äldre bildteknologi.

Ålderdomligheten i tankemönstret ligger dels i sändarorienteringen, som tar sig uttryck i
previsualisering och i betoning av indexikalitet mellan fotograf  och emulsion. Den ligger
vidare i synen på det svart/vita negativet och den fotografiska kopian som autentiska avtryck.
Bilder framställda med den fotomekaniska reproduktionsprocessen, färgfotografier eller
digitala bilder uppfyller inte konstnärliga krav. Följden av den tanken är att utställningen ur
konstnärlig synpunkt ses som bättre än boken som cirkulationsart, trots att boken har möjlig-
het till större spridning, såväl spatialt som temporalt. Utställningen på Moderna Museet
1986 9 sekunder av mitt liv sågs av 32 500 besökande.

32
Den kan betraktas som Strömholms

definitiva genombrott som konstnär och kan även ses som den konstnärliga fotografins vik-
tigaste manifestation hittills i Sverige.

Atget hade ingen kontakt med sin tids piktorialister, ställde aldrig ut sin fotografi och bildade
ingen skola. Men medan det sena 1800-talets fotografiska piktorialism, med sina konstnärliga
pretentioner, under 1900-talet hastigt blivit automatiserad och därmed förlorat mycket av
sin konstnärliga potens, har Atgets fotografi, trots dennes egna begränsade pretentioner,
överlevt och av surrealisterna förvandlats till konst. Den fotografi som arbetade med måleriska
värden, piktorialismen, hade under 1900-talet svårt att få konststatus, trots att den utnyttjade
måleriska grepp och ädelförfaranden. Atget, som däremot arbetade dokumenterande, fick
konstnärsstatus, utan att själv eftersträva den, tack vare surrealismens syn på dokumenterande
konst.

33
Medan det måleriska för surrealismen upphörde att vara konst blev istället det doku-

menterande konst. Det är denna surrealismens förändring av sensibiliteten som lägger grun-
den för Atgets mottagande i surrealismen. Det traditionellt konstnärliga upphörde att vara
konst och det icke-konstnärliga blev konst. Det är också den operationen som för Benjamin
möjliggör att Atgets fotografi ses som ett ”hälsosamt främlingskap mellan omvärld och
människa”.

När det gäller Atget finns alltså skäl för att hävda att konstverkens skapare inte är identisk
med fotografen. Atget behöver således inte ha haft en surrealistisk intention när han tog sina
fotografier. Deras ”surrealism” blir då inte avsiktlig, sett utifrån den som tagit dem. För
kultursemiotiken blir det istället surrealismens syn på konstnären som ett medium eller en
upptäckare och dess syn på fotografiet som dokument (och objet trouvé) som möjliggjort
atgetreceptionen. Paradoxalt nog är det just Atgets instrumentella och dokumenterande in-
ställning till fotografi som gjorde honom konstnärligt intressant för surrealisterna. Att göra
det instrumentella till konst är en del av djärvheten i surrealismens estetik.
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I fotografins historia är Atget den moderna fotografins inledare.
34

Fotografin vandrar som
helhet sakta in på konstens område, i linje med det successiva upptagandet av låga genrer
och föråldrade konstruktionsarter, t.ex. genre- och landskapsmåleri, träsnitt, etsning och
litografi. Den andra sidan av samma fenomen innebär att konsten samtidigt börjar att arbeta
med nya framställningssätt, t.ex. fotografi. När en låg genre eller konstruktionsart upptas
som text i en kultur förlorar den något av det den hade som icke-text och blir något annat än
det den var, den deformeras. Som konst får Atgets fotografi allt svårare att behålla sin karak-
tär av ”documents” och den ”nya blicken” i Benjamins mening förlorar sin skärpa ju närmare
centrum av konstvärlden hans fotografi placeras.

35
 Av Atgets bildarkiv skapar man ett œuvre.

Man ger honom konstens traditionella subjektposition retroaktivt.
36

Av det följer att Benjamins
kultvärde återvänder och Atgets fotografi placeras högt i en hierarki där den förväntas vara
konstfotografi som ska avnjutas kulinariskt i Brechts mening. Det är surrealisterna, genom
återbruket av Atgets bilder, och paradoxalt nog också Benjamin själv genom sin inflytelse-
rika tolkning, som bidragit till att skapa kultvärdet. Processen tycks ofrånkomlig. Benjamin
kallar Atgets fotografi för ett hälsosamt främmandegörande i förhållande till det sena 1800-
talets bekantgörande processer och ser den som en del av aurans förfall. Men auran tycks ha
återvänt till fotografierna. Moderniteten i Atgets verk tycks vara relativ, bland annat eftersom
ett av skälen till surrealismens intresse för hans fotografi kan ha varit att de vid receptionen
var just omoderna och uttjänta. Benjamins föreställning om att de moderna reproduktions-
processerna tar bort auran är därför sannolikt alltför endimensionell.

Traditionellt hör vissa konstruktionsarter, t.ex. måleri, samman med konst, men ett sådant
sammanhang är inte givet. Också fotografi kan bli konst eftersom lågt ansedda konstruktions-
arter, som tidigare var instrumentella, successivt integreras i konstvärlden och kommer att
bli ”unika” om kontexten så kräver, i t.ex. en äkthetsdifferentiering av den typ som Benjamin
diskuterar. I ett tidsperspektiv förlorar även fotografier sin praktiska och referentiella funktion
för att därefter bli disponibla för ett estetiskt betraktande. Atgets surrealistifiering med
påföljande kultvärde visar att Benjamins teori om fotografiets roll i undergrävandet av auran
är alltför ensidig mot bakgrund av Atgets fotografis kvardröjande och till och med ökande
estetiska funktion. Konstvärlden som centripetal kraft kräver fortfarande unicitet och aura
trots att nya konstruktions- och cirkulationsarter gör sig gällande.

37

De tidiga surrealistiska fotograferna tog fasta på möjligheten att publicera sig i tidskrifter
och böcker och vidgade därmed konstbegreppet i en anteciperande centrifugalitet genom
att bejaka produktivkrafternas utveckling, vilket medförde att den spatiala spridningen ökade.
Samtidigt innebär fotografins närmande till konsten, som Benjamin också påpekar, en möj-
lighet att också i fotografiet, genom ädelförfaranden, begränsade upplagor och användande
av konstens cirkulationskanaler, framhäva uniciteten. En sådan inriktning skulle, förutom att
innebära en spatial begränsning av cirkulationen, vara en centripetalitet och en rekonstruktion
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i relation till den temporala retorikens utvecklingsperspektiv. Att tillskriva Atgets fotografi en
aura och att skapa hans œuvre verkar också på samma sätt.

Eftersom samhällets utveckling innebär att kulturer differentieras, bl.a. därför att pro-
duktivkrafterna utvecklas, kommer det moderna att ställas vid sidan av det förmoderna, och
uttryckas som generationsskillnader, klasskillnader samt etniska och kulturella skillnader.
Surrealismen har enligt Benjamin tagit på sig att behandla de kulturprocesser och trans-
formationsproblem mellan kulturer som uppstår när något nytt ställs i relation till det gamla.
Men synen på surrealismen som något entydigt hälsosamt och förfrämligande är dock över
tid diskutabel. Det som surrealismen gör i Benjamins retorik är att låta oss se det gamla i en
retroaktiv akt formulerat genom det nya så att vi inser att de förhoppningar vi en gång hade
inte infriats. Surrealismen ses som en kritik av den bestående livsvärlden och ”drömmen”. Men
retoriken mellan gammalt och nytt kan i surrealismen ta sig också andra former som inte är
i linje med Benjamins kritiska retorik, bl.a. om Bretons uppåtstigande retorik är verksam.

Objekten har först och främst redan innan isolerats av tidens gång — blivit ”bourgeoisins
ruiner”. På grund av de gamla objektens minskade praktiska betydelse kan de istället få en
surrealistisk betydelse, och i förlängningen en betydelse i konstvärlden. De blir surrealistiska
objekt och följaktligen värdefulla konstföremål som hanteras av antikvarien och konstvetaren
på det sätt som samlaren enligt Benjamin hanterar dem. Det förflutna införlivas i samtidens
konstvärld och blir där text i Moskva/Tartuskolans mening. Intresset för det uttjänta kan i
den situationen ses som ett försök att knyta det gamla till det nya som ett införlivande, där
det uttjänta får en ny roll i kontexten som ett dekontextualiserat estetiskt objekt som är
föremål för projektioner.

I en ny och surrealistisk kontext förbinds objekten, som har en aura av nötta föremåls patina
som spår eller minnen (indexikaliteter), med en förfluten tids användning och meningsfullhet.
Auran innebär att tingen blickar tillbaka trots sin avlägsenhet och det innebär vidare att om
auran bevaras så bevaras också kontakten med förfluten tid. Samtiden ger ruinerna en ny
funktion. De blir i Bretons uppåtstigande retorik underbara. Objekten som tidigare betrakta-
des som värdelösa och förbrukade sopor och som förtingligats av de kapitalistiska kultur-
förstörelseprocesserna och därför främmande kan få nytt värde som konst. Det förflutna över-
förs då till samtiden som något som är värt att uppmärksamma, inom surrealismen och på
konstvärdens villkor, med en aura av förfluten tid in absentia. Ur det perspektivet skulle sur-
realismen betrakta ”bourgeoisins ruiner” i ett poetiskt skimmer som blir deras sista chans till
räddning. Det förflutna åskådliggörs som romantiska ruiner eller camp i den samtida världen,
och går följaktligen inte för alltid förlorat.

I det perspektivet kan man se surrealismens återbruk också av Atgets fotografi som ett



341

intresse för ”bourgeoisins ruiner”. Om så är fallet minskar trovärdigheten i såväl Benjamins
framhävande av Atget som centrifugal och antecipatorisk fotograf  som i surrealismens poli-
tiskt främmandegörande funktion. Benjamin tänker sig surrealismen i en politisk funktion.
Konstvärlden själv förhindrar dock en sådan användning, eftersom den ser verket som sådant
som värt att bevara, i linje med samlarens föreställning om samlingens fullständighet. För
Benjamin var Atgets fotografi istället en del av en antecipatorisk temporal retorik; den be-
lyste sociala och politiska aspekter.

Benjamin ser samlandet som ett försök att återupprätta helheten i en värld av ruiner. Samlaren
är en person som rekonstruerar förfluten tid. Benjamin skriver ”Samlarens mest fördolda
motiv låter sig kanske omskrivas så här: han bekämpar bristen på sammanhang./.../Samlaren
/…/ förenar det som hör ihop; han kan på så sätt upplysa om tingen med hjälp av deras affi-
niteter eller kronologi.”

38
När samlaren rekonstruerar förs det ålderdomliga in i samtiden,

men utan att ha kvar sin ursprungliga funktion; samlingen får affektionsvärde. Han skriver
”När man samlar är följande viktigt: att föremålet lösgörs ur alla tidigare nyttofunktioner,
skänker det ännu mer avgörande betydelse. Föremålet blir nu en sann encyklopedi över all
vetenskap i och hos den tidsålder, det landskap, den industri och den ägare det härstammar
ifrån.”

39
Benjamin skriver vidare ”Samlaren är innerst inne förhäxad av att innesluta det

enskilda föremålet i en trollkrets, inom vilket det stelnar, medan en sista rysning (förvärvandets
rysning) drar fram över det. Allt ihågkommet, tänkt och medvetet bildar sockel, ram, postament
och tillslutning åt hans ägodelar.”

40

Mot såväl borgerligt bekantgörande som samlaren som ideal ställer han den surrealistiska
retoriken. Men såväl samlaren som surrealisten rycker ut objektet ur sin tidigare funktion
och ger det ett nytt värde. När Benjamin talar om den ”trollkrets” som det insamlade föremålet
innesluts i, vari ligger egentligen skillnaden i relation till det för honom i Paris, 1800-talets
huvudstad emancipatoriska aurabegreppet eller till surrealismens metodik? Också Benjamin
själv är i boken Paris, 1800-talets huvudstad en samlare, eftersom verket är uppbyggt av citat
och fragment med collagets princip. Skillnaden mellan samlaren och Benjamins egen metodik
ligger sannolikt för Benjamin i samlarens snäva historiska horisont, att dåtiden ska rekon-
strueras i samtiden. Benjamin däremot ställer samman Passagearbetet utifrån sin föreställning
om en dialektisk ”stor berättelse”, i en retroaktiv akt som också har en antecipatorisk funktion.
Men samlaren är inte entydigt rekonstruerande. Samtidigt som samlingen rekonstruerar läg-
ger den också ett nytt värde till det rekonstruerade, affektionsvärdet eller samlarvärdet, som
inte har lika mycket med det ursprungliga bruksvärdet att göra, utan snarare med objektets
samtida sällsynthet. Samlarvärdet i en frimärks- eller myntsamling är baserat på objektets
sällsynthet snarare än myntets valör eller frimärkets porto. Därför finns ett moment av retro-
aktivitet också i samlandet. Det förflutna flyttar in i samlarens rum. Samlaren själv går inte
entydigt in i det förflutnas värld och det insamlade objektet är till för samlingen.

41
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Det är känt att många surrealister också samlade på gamla föremål, t.ex. Breton samlade
förutom på konst också på föremål från utomvästerländska kulturer och Benjamin Péret
samlade på gamla vykort.

42
Också Strömholm är en samlare av märkliga och trasiga loppmark-

nadsfynd.
43

 Surrealisten intar en retroaktiv roll i relation till det uttjänta. Han vill ge det
funna objektet, som på loppmarknaden förlorat sin ursprungliga funktion, en ny funktion. I
sin frikoppling blir det disponibelt. Men föremålets aura bidrar inte bara till surrealistiska
projektioner. Den kan också innebära att objektet blir föremål för en nostalgisk dagdröm om
förfluten tid, där samtiden förlorar i betydelse och där det retroaktiva förhållningssättet ersätts
med idealiserade rekonstruktioner av en förfluten tids paradisiska mytologi. Kärleksfullt väljer
surrealisten objekt ur sin samling och kombinerar dem i en ny kontext. Kommentaren är inte en
kritik, utan en bekräftelse av det förgångnas värde som därigenom förlänas ett förlängt liv.
Samlare och surrealist kan alltså vara såväl retroaktiv som rekonstruerande. Om också surrealisten
ses som en samlare blir bilden av surrealismen delvis en annan än den som Benjamin
diskuterar.

Benjamin menar att surrealismen motverkar den borgerliga historismen, men frågan är om
inte borgerligt bekantgörande under senare delen av 1800-talet, reklamens ”fantasmagorier”
och även surrealismen ibland kan ha mer gemensamt än vad som skiljer. Surrealismens idé
om att projicera föreställningar på objektet innebär i första hand att projicera sitt begär på
det, vilket kan ses som ett förmänskligande av objektet. På liknande sätt förmänskligas och
bekantgörs varan av reklam. Också de borgerliga interiörerna och kitsch fungerar bekantgörande
när funktionen döljs under en yta av välbekant stilimitation. Bekantgörandet fungerar här i
en tidsdimension på så sätt att ålderdomliga stilar rekonstrueras. Det är inte helt säkert att
surrealistisk retorik tar den främmandegörande väg som Benjamin i förtingligandet vill att
den ska ta. Inte heller är det säkert att surrealismen kan fungera antecipatoriskt som Benjamin
hävdar. När det uttjänta lyfts fram ifrågasätts framstegstanken, vilket kan bidra till konservatism.

Benjamin har bl. a. i Paris, 1800-talets huvudstad, jämfört med i Konstverket i reproduktionsåldern
och Liten fotografihistoria, en ovilja att släppa aurabegreppet. Det har sannolikt att göra med
hans syn på den temporala dialektiken mellan paradiset och den messianska tidsåldern. Det
tycks som om han anser att vi retoriskt måste tillbaka till paradiset för att sedan kunna skapa
ett nytt samhälle. Att hamna i paradiset kan dock medföra att man vill stanna där.

44
I dis-

kussionen av kultvärdets utveckling över utställningsvärde till politiskt socialt värde ligger
en successiv uttunning av aurabegreppet där dess kontakt med slöjan och hemligheten blir
allt svagare. Samtidigt tycks övergången från utställningsvärde till socialt och politiskt värde
vara en långsiktig process. Konstvärlden liksom livsvärlden präglas av tröghet. Benjamin
tycks vara medveten om det när han diskuterar aurans rekonstruktion inom ett modernt
bildmedium som filmen. Den ”svarar på hopskrumpnandet av auran med att på konstlad
väg bygga upp en personality utanför ateljén”.

45
Kanske kan man i någon mening jämföra
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filmens, eller för all del rockmusikens, skapande av personligheter med Strömholms an-
vändande av biografier, intervjuer, konstnärsporträtt och varför inte den magnifika stol som
placerats framför den ”ikonostas”, Passionsdramat, som visades på utställningen Indicier på
Kulturhuset i Stockholm 1996. Greppen kan ses som retoriska bekantgöranden av artisten,
rentav som strategier inom marknadsföring. Man kräver symmetri mellan konst och liv, liv
blir konst. Dålig reklam tycks i detta sammanhang ibland förvandlas till bra reklam.

Den tidigare presenterade modellen i form av ett kors (bild 59), som innehåller bl.a. Bretons
uppåtstigande och Batailles nedåtgående retorik, kan kompletteras med en tidsdimension i
ytterligare en korsarm. Olika typer av temporal retorik, inklusive Benjamins, kan placeras i
en modell (bild 115) med livsvärldens jag-, här- och nusituation som origo (eller alternativt
den samtida konstvärldens eller en annan kulturs centrum).

Retrospektion kan i princip verka åt två håll, som rekonstruktion eller som retroaktivitet.
Om man förflyttar förfluten tids föreställningar in i den samtida livsvärlden, eller i den
samtida konstvärlden, blir effekten en rekonstruktion. Detta under förutsättning att samtiden
ses som underordnad eller passiv och inte erkänns, utan istället deformeras i relationen.
Gjutjärnskolonnen, den moderne poeten som ”diktarfurste” och vidare museiföremålet,
eller objektet i samlingen, som blir ett tecken för en förfluten tids svunnen storhet, kan

Bild 115. ”The Great Cross 2”. De vertikala linjerna avser ”The Great Chain of  Being” och dess retorik som även
visades i bild 59. Utöver det visas på den horisontala axeln den temporala retoriken i förhållande till livsvärldens eller
en annan kulturs jag- här och nusituation.
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också fungera som exempel på rekonstruktion. Erinringen, som är rekonstruerande, återskapar
en sammanhängande relation mellan då och nu med utgångspunkt i en orsak som leder till
en verkan. På det sättet inverkar förfluten tid på samtiden. Också om auran kretsar kring
objektet, i form av nostalgiska föreställningar in absentia om förfluten tid, fungerar objektet
i en rekonstruerande retorik. Också samling är ofta en rekonstruktion, även om samlarvärdet
ibland lyfts fram i samlingen.

Om däremot samtida föreställningar ställs mot eller överförs på förfluten tid kan effekten
bli retroaktiv; det förflutna kommenteras eller aktualiseras. Det ses i ett nytt ljus från en
position i samtiden. I den processen erkänns samtiden och förfluten tid kan deformeras eller
modifieras i relation till ett aktivt nu, mot bakgrund av ny kunskap. Så kan ske när det
ofrivilliga minnet, med utgångspunkt från ett samtida fragment eller från en verkan aktuali-
serar en tidigare fördold orsak eller situation. I detta fall inverkar samtiden på förfluten tid.
Om objektet på loppmarknaden eller om ”bourgeoisins ruiner” som en opposition proji-
ceras på förfluten tids drömmar och ambitioner, så ses förfluten tid från nuets perspektiv.
Också Atgets surrealistifiering kan vara en retroaktiv aktualisering. Benjamins analys av Atgets
fotografi är retroaktiv när den belyser varufetischism och förtingligande från en samtids-
situation. Att däremot skapa ett œuvre av hans fotografi och i det se en unik aura är, på
grund av att reproducerbarheten i fotografi redan avsevärt minskat auran, en rekonstruk-
tion av en förfluten tids konstnärliga ideal.

En antecipation som projiceras på den samtida livs- eller konstvärlden uppkommer ur
Benjamins profetiska kommentarer om konstverket i reproduktionsåldern, där framtiden
griper in i samtiden, t.ex. när måleriets kris anteciperar filmen. Om däremot samtidens scheman
inverkar på framtidens stannar det vid ett samtidiggörande som inte främjar förändring.
Benjamins revolutionära romantik kan vidare ses som en kombination av retroaktiv aktua-
lisering och en anteciperande centrifugalitet. Begreppen centripetalitet och centrifugalitet
syftar främst på två olika förhållningssätt inom modernismen, samt icke-spridning respektive
spridning mellan olika konstruktionsarter, funktioner och cirkulationsarter i Sonessons fjärde
retorikdimension. Dessa begrepp kan dock också användas i den temporala retoriken.
Rekonstruktion och samtidiggörande kan då kallas en centripetal retorik medan retroaktivitet
och antecipation kan kallas centrifugal.

Strömholm, som inledde sin konstnärliga verksamhet som konstnär och grafiker, har i en
antecipatorisk och centrifugal akt gått över från handgjord konst till fotografi.

46
Han har vi-

dare deklarerat sitt avståndstagande till piktorialismens rekonstruerande sätt att lösa relationen
mellan fotografi och konst, som bl.a. innebär att använda måleriska grepp. Det är enligt
Strömholm endast som fotografisk bild fotografin kan ses som konst. Han hävdar att ”Foto-
grafi som försöker vara konst är definitivt inte konst, det är kvasikonst.”

47
Strömholms
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fotografiska praktik under efterkrigstiden är temporalt sett antecipatorisk, eftersom han då
använder en fotografisk utrustning som i relation till konstvärldens dåtida bruk av ålderdomlig
bildteknologi var mycket modern. I den meningen förutsätter hans fotografi, som Ulf  Hård
af  Segerstad påpekar, 1900-talets bildteknologiska utveckling. Han skriver ”Den här antydda
genren av fotografi är naturligtvis långt mindre fri än etikett och recept vill göra gällande. /
.../Den har sina tekniska förutsättningar i småbildsteknik, massvisualisering och super-
kommunikation.”

48

Sett utifrån konstens perspektiv innebär Strömholms framgångar att konstvärlden vidgas i
linje med centrifugalitetens princip, eftersom fotografin såsom en konstruktionsart som
tidigare inte ansågs som konst nu i en centrifugal rörelse har integrerats. Oväntade
konstruktionsarter och funktionsarter tillsammans är en retorik i Sonessons fjärde retorik-
dimension. En skillnad mellan Atgets och Strömholms fotografi är dock att Strömholm
redan tidigt ansåg att fotografi kunde vara konst, medan Atget själv inte hade en sådan
uppfattning. Strömholm har själv strävat efter att placera sin fotografi i ett konstnärligt sam-
manhang. Han hävdade redan 1949 att det var fotografin som skulle integreras i konsten.
Det framgår av ett referat av den diskussion som hölls i Göteborg den 24 september 1949
och som återges av Stig Hartman i Nordisk tidskrift för fotografi.

49
 Strömholm kritiserar

”mörkrumsraseriet” och ställer det traditionella  tekniska arbetet mot problemen inom själva
bildytan. Således var hans främsta intresse vid den här tiden fotografiets plastiska plan, med
dess form och valör. Han hävdar vidare att bildkonstnärerna är mer kunniga när det gäller
den samtida konsten än yrkesfotograferna är kunniga i samtida fotografi. Konstnärerna känner
till Braque, Munch, Klee och Dali, medan fotograferna inte känner till Brassaï, Cartier-
Bresson, Blumenfeld, Avedon, Adams, Feininger och Stieglitz. Strömholm har alltså verkat
för ett stärkande av relationen till konstvärlden, vilket också varit såväl konsekvent som
framgångsrikt mot bakgrund av uttalandet redan 1949 att fotografin ska integreras i konsten
och med tanke på separatutställningen på Moderna Museet 1986 som en höjdpunkt i hans
omfattande utställningsverksamhet. Strömholm är en fotograf som arbetar som konstnär,
inte, som t.ex. Cindy Sherman, en konstnär som arbetar som fotograf. Medan Strömholm
varit utanför konstvärlden för att sedan integreras i den, befinner sig Sherman redan i
konstvärlden, men vill ut ur den. Det kan hon göra genom att använda centrifugala grepp i
sin konst.

Konsten tycks ha kunnat återvinna fotografin genom att en i konsten perifer konstruktions-
art integrerats, i linje med integrationen av konstgrafiken, vilket betyder att rekonstruktion
och centripetalitet vunnit över antecipation och centrifugalitet. Föreningen av konst och fo-
tografi tycks i många fall ha skett på konstens villkor, vilket betyder att fotografins centrifu-
gala potential ger vika och deformeras i mötet. Kultvärde har, för att tala med Benjamin, i
Strömholms precis som i Atgets fotografi, vunnit över utställningsvärde. Unicitet har vunnit
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över reproduktion. Fotografiet riskerar i konstvärlden att begränsas i sin distribution på grund
av dess strävan efter att skapa det unika konstverket och de därav följande begränsade
cirkulationskanalerna. Auran tycks kunna återvända även till de moderna produktivkrafterna när
de blivit en smula omoderna.

50
Frågan gäller fortfarande fotografiet som konst, istället för

konsten som fotografi. Rekonstruktion hos Strömholm ligger främst i de sena uttalandena där
han rekommenderar ett fortsatt bruk av den svart/vita och kemisk/optiska processen och i
betoningen av negativets och originalbildens fördelar. I förlängningen innebär det en begränsad
spatial spridning. Ett av Strömholms argument för negativets och originalbildens värde är
hållbarheten, vilket innebär att han, i linje med konstens sätt att verka, sätter den temporala
spridningen framför den spatiala. Samtidigt verkar dock också centrifugaliteten i valet av
cirkulationskanal. Trots sina uttalanden om den fotografiska kopians överlägsenhet har
Strömholm en kontinuerlig produktion av fotoböcker bakom sig, samt en omfattande
publicering av kollektioner och enstaka bilder i fototidskrifter, men även andra tidskrifter, som
bokomslag, i reklam m.m. Han har vidare använt sina fotografier som en del av sexualpolitisk
propaganda och även i andra sammanhang, bl.a. i vänstertidskriften ETC och i boken Vännerna
från Place Blanche. Fotografiernas funktion i dessa sammanhang är centrifugal, eftersom den
estetiska funktionen där gränsar och överlappar den referentiella och dokumenterande, samt
dessutom till propagandafunktionen. Också hans pedagogiska verksamhet vid Kurs-
verksamhetens fotoskola i Stockholm bör betraktas som centrifugal, eftersom den integrerar
konstnärlig och pedagogisk verksamhet. Det var inte endast fotografisk teknik som lärdes ut,
utan fotografisk bild. Inte minst mot bakgrund av den stora mängd framgångsrika fotografer
som kommit fram genom skolan är dess verkan centrifugal. Det fotografiska mediet tycks ha en
inbyggd centrifugalitet som inte så enkelt låter sig motverkas.

En prövning av centripetalitets- och centrifugalitetsbegreppen på Strömholms fotografiska
verk visar dock att centripetaliteten dominerar i bildretoriken. Objektet ersätts med synvinkeln
och helheten ersätts med den isolerade delen eller det döljande perspektivet. Den referentiella
funktionen domineras av den emotiva och den konativa. Den potentiella berättelsen defor-
meras nästan till att endast vara ett tillstånd. Jag-, här- och nusituationen ersätts med en jag-
för-mig-själv-situation. Homogenitet ersätts med heterogenitet. Avbildning ersätts med bild
och motivet ersätts med bildjagets blick. Bekantgörande och uppåtstigande retorik ersätts
med främmandegörande och nedåtgående. Sammanfattningsvis utgör dessa grepp en reduk-
tion av bildens eller fotografiets potentiella betydelsebildning. Man kan med Lotman här tala
om en minusretorik. Sammanfattningsvis innebär detta sannolikt att Strömholms fotografi
fungerar centrifugalt i konstvärlden, medan hans fotografiska retorik fungerar centripetalt i re-
lation till livsvärldens förväntade ordning.
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AVSLUTNING

16.1   Christer Strömholms fotografi i konstvärld, i livsvärld och i semiotik

Diskussionen om Strömholms fotografi har hittills varit oklar på flera punkter vad gäller relationen
till konstvärlden. Hans fotografi har setts som en del av modern fotografi utan att man lagt
djupare konstvetenskapliga eller semiotiska synpunkter på den. Å ena sidan har hans fotografi
placerats i en socialrealistisk kontext och hans reportage om de transsexuella vid Place Blanche i
Paris har blivit prototypreportaget för senare decenniers svenska dokumentärfotografi och har
spelat en viktig roll i den sexualpolitiska kampen. Den socialrealistiska tolkningen av hans
fotografi har betonat motivets och det sociala engagemangets vikt. Å andra sidan har Strömholms
fotografi lanserats under rubrikerna ”subjektiv fotografi” och ”privata bilder”, vilket antyder
personlighetens betydelse i Strömholms verk. Man har sett hans fotografi som uttryck för
Christer Strömholm själv. Dessa två linjer i diskussionen av hans fotografi har löpt parallellt och
tycks inte ha kunnat förenas. Min ambition har därför varit att försöka dra upp riktlinjer för ett
homogent œuvre.

Många av de fotografier av Strömholm som jag diskuterat kommenterar uppfattningen om
bilden som en spegel av livsvärlden. Denna vanliga uppfattning inverteras i hans fotografi.
Livsvärlden ses som en bild eller en teaterpjäs; i alla händelser som en mediering, men ännu
hellre som ett döljande av något som vi inte riktigt kan få grepp om, kanske en monstruös
heterogenitet eller döden; det andra. Strömholm upplever den varseblivna världen som ”bild”
eller som någon annan typ av tecken. Den varseblivna världens regelbundenheter ses i det
perspektivet som något som tar bort viss information från den verkliga verkligheten. Den
grundläggande konceptuella metaforen i Strömholms fotografi är att ”världen är en bild”.
Poängen med att se världen som en bild är att man då kan gestalta relationen mellan
varseblivning och tinget i sig som ett döljande. Som människor är vi isolerade från verkligheten
i ett diskontinuerligt rum som upplevs som ett fängelse. Det är därför Strömholm så ofta i
sin fotografi antyder vad fotografierna inte visar och vad vi inte kan nå fram till. I åtminstone
två av sina aforismer, “Fantasin är det som dina ögon inte ser“ och “Konstnären gör det
fördolda synligt“ formuleras föreställningen om döljandet i Strömholms tankevärld.

1

I motsats till t.ex. passfotografiets förutsatta referentialitet finns i Strömholms fotografi ett
tillbakabildat referentiellt rum. Livsvärldens omedelbart tillgängliga rum, där den semiotiska
ekologin lägger del till del, är inte tillgängligt. Isolering och döljande skapar ”burkkänslan”.
Bilden av det isolerade objektet är retorisk. Eftersom fotografierna med fördel i konstvärlden

16
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placeras i ett surrealistiskt sammanhang kommer en annan relevansprincip än livsvärldens att
befrämjas. De kommer med en sådan operation att kunna gestalta ”la condition humaine”, en
existentiell position som präglas av avskärmad isolering och subjektiv partikularitet. Denna
surrealistifiering av hans fotografi har lett fram till ett förslag till en gynnad tolkning av
Strömholms verk. Den bekräftas på olika sätt av hans fotografier och förbinder dem till ett œuvre.

Att betrakta hans verk i relation till surrealismens konstvärld innebär att de olika delarna av
verket kan homogeniseras. Med en sådan infallsvinkel kan man tydligt se sambandet mellan
såväl de isolerande och döljande som de metasemiotiska bilderna, inklusive fotografierna av
de transsexuella. Särskilt begreppet döljande har jag funnit relevant, inte bara för de under
just den rubriken diskuterade fotografierna, utan för hela Strömholms här behandlade verk.
En sådan iakttagelse är en vinst sett ur Strömholms eget perspektiv, eftersom ett homogent
œuvre därmed blir tydligare. Genom att placera in Strömholms verk i ett surrealistiskt sam-
manhang kommer referentialiteten i hans fotografi att tillbakabildas. Det kommer att bli
svårare att se hans fotografier av transsexuella endast som ett reportage om en utsatt grupp
människor som slåss för sitt människovärde i en viss del av Paris, som dokumenterande
skildringar av en referentiell värld, som social realism. De transsexuella kommer snarare att
ses som avbildade ”objets trouvés”, om inte begreppet vore opassande i sammanhanget, efter-
som vi trots allt talar om människor.

Inte heller kommer man att kunna se hans fotografi enbart som uttryck för hans personlighet.
Jag har diskuterat Strömholms verk i relation till dess egen paratext i form av de biografier
som ofta beledsagar hans fotografier. Biografierna bidrar till att höja privatpersonens och
konstnärssubjektets status inom ett område som fotografi, som i jämförelse med konstvärldens
centrum traditionellt har ett svagare konstnärssubjekt. Biografierna och det stora antalet
intervjuer med Strömholm som publicerats, bidrar till att bekantgöra honom. Han har blivit
såväl känd som populär – en personlighet. Det visar sig dock i undersökningen att subjektets
position i såväl liv som verk är mer komplex än förväntat. Det inbegriper också andra sändare
samt även betraktaren av hans bilder i form av ett bildjag. Att hans fotografi ses som ett ut-
tryck för Strömholm själv blir i det perspektivet ett resultat av de bekantgörande grepp som
såväl Strömholm själv som andra aktörer använder i anslutning till hans verk.

Jag har behandlat Bretons och Batailles tänkande som ett primärt textmaterial för semiotisk
analys. Jan-Gunnar Sjölins diskussion av surrealismens två uppenbarelseformer, det latenta och
det manifesta, antyder en utvecklingslinje i surrealismen, Bretons ”stora berättelse” från döljande
till genomskinlighet. Med hjälp av Lakoff  och Turners konceptuella metafor och the Great
Chain of Being har jag emellertid differentierat surrealismens ”berättelse” i två retoriska riktningar,
den uppåtstigande och den nedåtgående. Det visade sig att Bretons uppåtstigande retorik inte
alltid fungerar tillfredsställande på surrealistisk fotografi och inte heller på Strömholms fotografi,
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som i huvudsak är nedåtgående i sin relation till livsvärldens ordning. De diskuterade fotografierna
tycks ofta göra motstånd mot Bretons paratext vad gäller retorikens riktning. Vid granskningen
visade det sig att framförallt Bataille och fotograferna kring honom kan ställas i en intertextuell
relation till Strömholms verk. Detta via den nedåtgående retoriken och den ”mörka surrealismen”,
eftersom de inom fotografin initierar vad Sontag senare diskuterar som en fulhetens estetik.
Bataille trycker starkt på separation och opposition i sin retorik. Här har jag funnit ett samband
med Strömholms isolerande, döljande och metasemiotiska fotografi.

Skillnaden mellan Breton och Bataille får dock inte överdrivas. Också Bretons surrealism har
ett förhållande till Strömholms fotografi, särskilt vad gäller relationen mellan surrealism och
dokumentaritet och tanken på konstnären som en registreringsapparat och ett medium.
Strömholms föreställning om ”att vara där” bör inte bara ses som ett bevis på det dokumen-
terande fotografiets autenticitet. I själva verket är den ett surrealistiskt krav. Fotografierna i
Nadja präglas av dokumentaritet och innehåller, precis som Strömholms fotografier, andra
tecken och andra bilder. De innehåller brev, teckningar, affischer, plakat och skyltar. Man får
heller inte glömma att Breton och Bataille har samma mål, tanken på att uppnå helhet. Det är
retorikens riktning och metoderna som skiljer dem åt.

2
Föreställningen om det döljande är

bärande i den surrealistiska världsbilden, men på olika sätt hos Breton respektive Bataille.
Fotografer som arbetade med Breton för Nadja, t.ex. Boiffard, rörde sig över hela det surrea-
listiska fältet och arbetade även med Bataille i Documents.

Sontag har, i förlängningen av Walter Benjamins diskussion av surrealismens relation till det
uttjänta och ”bourgeoisins ruiner”, visat att det är det fula och det som är utstött från samhället
som är centralt i fotografins värld. I denna iakttagelse knyter hon också an till Batailles ned-
åtgående och isolerande retorik. Det visade sig att Strömholms verk ansluter till surrealismens
föreställning om det uttjänta och till ”bourgeoisins ruiner”. Benjamins temporala retorik har
av mig separerats i två riktningar, framtidens respektive dåtidens relation till livsvärldens
samtid. Var och en av de båda riktningarna kan ytterligare differentierats i två varianter. Att
tematisera ”bourgeoisins ruiner” innebär i Strömholms fall att han i en retroaktiv akt påvisar att
det som en gång var helt och sammanhållet nu är förbrukat och uttjänt. Den temporala re-
toriken förhåller sig också till centripetalitet och centrifugalitet i konstens respektive fotogra-
fiets relation till produktivkrafternas utveckling på bildområdet och i relation till varandra.
Strömholm visade sig fungera centrifugalt som fotograf, framför allt i inledningen av sin
karriär, eftersom han då använde sig av den tidens modernaste kameror. Däremot fungerar han
ofta centripetalt i sina senare kommentarer om fotografins roll i relation till konst och
bildteknologi.

Surrealismen är dock inte den enda möjliga intertextuella relationen. I Till minnet av mig själv och
i Poste Restante finns ett antal fotografier som konnoterar neorealism. Armans neorealistiska
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assemblages Accumulations är kvantitativa anhopningar av föremål av samma klass. I Till minnet
av mig själv finns ett fotografi av en hög av gamla nycklar och ett annat av en glasad låda fylld
med knivar och stiletter. En liknande bild, men nu av olika typer av klockor och ur, finns i
Poste Restante. Nycklar, knivar, stilletter och klockor är alla instrument varmed man kan passera
eller förhindra passage av en gräns. Med nyckeln kan dörren öppnas eller låsas och med kniv
och stilett kan man skapa en gräns genom att isolera en del från en annan eller upphäva den
genom penetration. Klockan markerar tidsgränser såväl som tidens kontinuitet. Också i dessa
fotografier är alltså Strömholms föreställning om brist på genomsläpplighet, om gränser och
dess överskridande, i verksamhet.

Sett från det piktorala tecknets perspektiv kan vi i den ”mörka” surrealismen skönja en
rörelse från tecknets form (i semiotisk mening) till dess substans och materia på såväl uttrycks-
som innehållsplanet. Å ena sidan rör sig den ”mörka” surrealismen mot referenten, som är
en substans (och materia) i förlängningen av innehållsplanet. Å andra sidan finns en rörelse
också på uttrycksplanet till dess substans (och materia). En sådan spridning åt båda hållen
innebär att tecknets solidaritet mellan uttrycks- och innehållsform hotas. Samtidigt finns en
utopisk och anti-semiotisk strävan efter att förena de respektive ”verkligheterna”, substans
och materia, på de två planen från det andra hållet. Det är dock semiotiskt omöjligt och kan
fungera enbart med hjälp av en konstteori som projiceras på verken. Föreställningen är en
konsekvens av den omvända livsvärldshierarkin och det centripetala tänkandet. Det tudelade
tecknet med dess allo-funktionalitet kan inte accepteras eftersom materia inte anses som
tjänande. Inte heller tecknets immateriella karaktär som varseblivningsobjekt kan därför vara
intressant. En förutsättning för upplevelsen av primär ikonicitet är vidare att ”Bara det mindre
”prominenta” kan vara uttryck för det mera ”prominenta”.

3
 Det innebär att bildens relation mellan

uttryck och innehåll är ”uppåtstigande” i livsvärldshierarkin, vilket inte är önskvärt i den
”mörka” surrealismen.

Sett utifrån kultursemiotikens perspektiv innebär den centripetala riktningen inom moder-
nismen att man minimerar vad som kan betraktas som text inom den kultur som modernismen
utgör. I den ”mörka” surrealismen finns en strävan att inte bara minimera, utan att ”utplåna”
kulturen genom att i en civilisationskritik hävda att kultur egentligen är natur. I kultursemiotisk
mening innebär dock detta att den natur som stöts ut och samtidigt upphöjs i den inverterade
hierarkin blir till en del av kulturen i den ”mörka” surrealismens estetik. Att inta naturens
ståndpunkt i människans värld låter sig inte göras utan att upphöra att vara människa. ”Utplå-
ningen” av kulturen måste tvunget ske inom kulturens ram och med hjälp av retoriska grepp.

Det spår jag följt i surrealismens och Strömholms fotografi har fört mig från referentialitet
till mediering. Det finns en spänning inom surrealismen mellan å ena sidan automatism och
å andra sidan en problematisering av tecknet. Den spänningen är också märkbar i Strömholms
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fotografi. Från surrealismens syn på det manifesta och automatism, dess syn på fotografiet som
index och sammanfallandet av bild och objekt, via latensbegreppet och Batailles ”mörka”
surrealism, som, utöver tilltro till referenten, också uttrycker tvivel om referentialitetens
möjligheter, har jag nått fram till Strömholms syn på ”verklighet som bild”. Här har Strömholm
tagit ett steg utöver Batailles tänkande. Det tycks som om Strömholm, i motsats till Bataille,
trots allt inser att förmedling ”olyckligtvis” är en ofrånkomlig del av människans semiotiska
villkor. I sina fotografier kommenterar han såväl livsvärldens som tecknets förmedlings-
potential och deras respektive gränser. Illusionen och rollspelet är verkligare än verkligheten.
Kulissen och lögnen är sannare än sanningen. Förmedlingen i den mänskliga tillvaron vänds
till sitt motsatta syfte när det bildmässigas och teatralas roll i varseblivning, livsvärld och i
bild så kraftfullt påtalas. Samtidigt behålls den nedåtgående retoriken. Insikten om styrkan i
det utommänskliga, även inom människan, leder till en förståelse av människan som ett djur
eller ett ting bakom en mask, av livsvärlden som en kuliss och verkligheten som en bild.

Den tilltro som positivismen i slutet av 1800-talet hyste till fakta, och som kom till uttryck i
tilltron till fotografiet som ”the pencil of  nature”, hade paradoxalt nog inflytande på sur-
realismens föreställningar om objektet och konstverkets direktverkan. Fotografiets veten-
skapliga funktion överskuggades av de fantastiska möjligheter det erbjöd. Didi-Huberman
har skrivit att ”The fantasy of  seeing everything (seeing to the bottom of  things, seeing the
soul, seeing the origins and foreseeing ends) in this way came to cloud the scientific use of
photography.”

4
Fotograferna Paul Regnard och senare Albert Londe under ledning av Jean-

Martin Charcot vid La Salpêterie tog mellan 1875 - 1900 en serie fotografier av hysteriska
kvinnor i dokumenterande syfte. Samtidigt ”skapade” man hysterin genom patienternas tea-
trala gester.

 5

När konsten på 1960-talet lämnade högmodernismens ytmässighet återvände man inte till
den referentiella bilden av livsvärlden. Istället lyftes metaperspektivet fram, t.ex. i popkonst
och superrealism. På liknande sätt kan man säga att Strömholm gjort. Han lämnade for-
malismen, men återvände inte till det referentiella fotografiet, utan utforskade istället tecknens
värld. Strömholms fotografi står därför i ett intertextuellt förhållande även till dessa konst-
riktningar och vidare till postmodernismen, eftersom bildavbildningar och studiet av roller är
vanligt förekommande även där. Av det skälet, men även andra, kan postmodernismen ses
som endast en ny fas av modernismen.

6

Strömholm som konstnär kommer att kunna placeras in på en framträdande plats i en konst-
närlig tradition och inte längre ses som ett udda geni. Min förhoppning är att Strömholms
verk ska kunna placeras i en surrealistisk kontext inom europeisk modernism och inom den
svenska efterkrigskonsten, men också som en del av en betydligt längre grotesk tradition. Det
retoriska perspektivet placerar vidare hans fotografi i centrum av den sexualpolitiska de-
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batten, i centrum av diskussionen om humanism och anti-humanism inom modernismen
och om frågan om vad som ska betraktas som verkligt. Hans verk är vidare centralt i diskus-
sionen mellan modernism och postmodernism och över huvud taget när det gäller konstens
relevans i informationssamhället.

Föreställningen om döljandet är bärande också i den romantiska groteska traditionen. Där är
avståndet mellan yta och djup i människans värld central. I den romantiska grotesken är
vidare natten ett vanligt tema. Strömholms bilder av transsexuella är just nattbilder, tagna
med långa slutartider och i befintligt ljus från skyltfönster, neon och gatlyktor. Den av Sontag
diskuterade fulhetens estetik inom fotografin kan förbindas med det surrealistiska, men
också med det groteska och det från kulturen stympade; det som är uttjänt, samt det låga och
det materiella. Strömholms fotografi avbildar människor som stötts ut från samhället och
föremål som förlorat sin funktion. Synsättet placerar uppmärksamheten på människan och
tingen såsom lösryckta från sina respektive sammanhang, vilket gör såväl människan som
tingen främmande. Grotesken kunde göra sig gällande i grafik och dekoration samt i den
folkliga kulturen snarare än i den konst som kräver decorum. Därför har den haft en fram-
skjuten plats också i fotografi. Kanske just konstruktionsarten och dess begränsade status i
konstvärlden kan ge en förståelse för fotografi som groteskt. Tack vare att förväntningarna
på konst var lägre kunde den groteska retoriken lättare förverkligas. Det är ingen slump att
Strömholm på en förfrågan om vilken konstnär som mest påverkat honom när han började
med fotografi svarade ”Goya”.

7

Sett genom den surrealistiska retoriken, grotesken, den nedåtgående retoriken på the Great
Chain of Being eller i förhållande till den inverterade livsvärldshierarkin, blir såväl fotogra-
fierna av de transsexuella som de transsexuella själva omsemiotiserade. Därför kan den ned-
åtgående retoriken, som är osynlig i den socialrealistiska tolkningen, oväntat framträda.
Därigenom kan Strömholms fotografier av de transsexuella inte bara lättare intertextuellt
placeras tillsammans med hans övriga œuvre, utan också bredvid t.ex. Batailles retoriska
tänkande. Det räcker dock inte med att placera hans fotografi i ett stilsammanhang eller
ett konstteoretiskt sammanhang i konstvärlden. Min avsikt har varit att visa att fotografiet
har en ikonicitet, men att den fotografiska bilden inte endast syftar till att visa hur det ser
ut på en viss plats vid en viss tid, utan snarare att bilden själv kan ha ett retoriskt innehåll.
Den fotografiska bilden suger inte endast upp sitt innehåll från motivet. Bildjag, fotograf
och betraktare skapar betydelsen, tillsammans med de transformationsregler som är in-
byggda i kameran.

Tolkningen av ett konstverk kan, som Danto hävdar, vara beroende av andra aspekter än
själva konstverket, framför allt av konstvärldens teorier, men också av dess hierarkier och
struktur. När jag diskuterat Bretons och Batailles estetik i relation till Strömholms fotografi
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är det som teorier i konstvärlden jag försökt använda deras tankar. När ett objekt eller en bild
förflyttas från livsvärlden till konstvärlden blir de föremål för tolkningar. Danto skriver:

...indiscernible objects become quite different and distinct works of  art by dint of  distinct and different
interpretations, so I shall think of  interpretations as functions which transform material objects into works
of  art. Interpretation is in effect the lever with which an object is lifted out of  the real world and into the art
world, where it becomes vested in often unexpected raiment. Only in relationship to an interpretation is a
material object an artwork...

8

Danto diskuterar vidare som ett exempel monokroma röda rektangulära målningar som ser
likadana ut, men som har sex olika betydelser, t.ex. Kirkegaards humör, Röda torget, ett stads-
landskap från Moskva, Nirvana, en buddhistisk bild osv.

9
Utanför konstvärlden är färg på en

duk kanske bara färg på en duk, men i konstvärlden tolkas den. Enligt Danto tycks i citatet
livsvärlden vara möjligt att förstå direkt, utan tolkning. Konstverk i konstvärlden däremot
behöver tolkning för att förstås. Att han felaktigt anser att livsvärlden inte kräver tolkning
gör dock inte att han behöver ha fel i sin syn på konstvärlden som en plats för tolknings-
strategier. Dantos syn på konstvärldens betydelse för tolkning får dock inte överdrivas,
åtminstone inte när det gäller bild. Som Sonesson visar byggs mening i bild först upp som
varseblivningsenheter. Om en bild har en position i en konstvärld kan det inte enbart vara
den positionen som skapar bildens innehåll. Positionen tillför istället ytterligare betydelse.
Intertextuella oppositioner i bilder är följaktligen regulativa, inte konstitutiva.

Eftersom föreställningar om livsvärlden är det som betraktaren först projicerar på en bild,
kan en analys av en bild i grunden inte genomföras utan livsvärldsscheman. De flesta andra
bildbetydelser kan betraktas som retoriska i förhållande till livsvärldens. Därför är livsvärlden
den grundläggande norm som bilden måste stå i en dialogisk relation till. Det är endast via
bildens innehåll, en projektion av livsvärldsscheman, som vi kan nå dess plats i konstvärlden,
eller något annat diskursivt universum. En bild kan lämna livsvärldens diskursiva ordning
och träda in i konstvärldens eller utöver det få ikonografisk betydelse. Men den kan inte
oberoende av livsvärldens diskurs direkt stå i relation till konstvärlden. Om så vore fallet
skulle piktoraliteten sättas ur spel och viktig information skulle förloras. Danto diskuterar
den tolkning som ett icke-föreställande verk eller ett objekt omfattas av innanför konstvärlden.
Hans exempel är ofta inte piktorala, för vilket ju den primära ikoniciteten råder. Om exemplet
är piktoralt så tar han dock det piktorala för givet och inriktar istället tolkningen mot verkets
titel eller ideologier i konstvärlden.

10
Samtidigt vet vi att ett stort antal konstverk också är

bilder. Av det skälet kan inte konstvärldens egna teorier eller en viss ideologi sedd som kon-
text ge en uttömmande betydelse av en bild. Bildens elementära piktoralitet och retorik
ligger oftast före konstvärldens kontextuella implikation. Därför kan en tolkning utifrån en
teori i Dantos´ konstvärld vara såväl otillräcklig som ibland direkt missvisande.
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Retorik i bild kräver dock ibland mer information för att riktningen i överföringen ska kunna
klargöras som en gynnad tolkning. Det kan t.ex. vara kontexten som styr riktningen, en ideologi
som finns i konstvärlden, i genrens eller konstnärens intentioner eller rent av i bildens titel.
Finns ingen särskild konvention kan en metafor enligt Sonesson fungera åt båda hållen. Men då
blir betydelsen olika i de två metaforer som uppstår.

11
Därför kan man säga att retoriken är

potentiell i tecknet. Samtidigt måste man också kunna tänka sig att en surrealistisk bild kan göra
motstånd mot en viss tolkning. Bilden kan ha en egen retorik, en egen gynnad tolkning, som
osynliggörs av en annan tolkning eller konkretisation.

Bretons och Batailles texter ger förankring till surrealistiska fotografier och har en idéhistorisk,
eller snarare en intertextuell, roll i relation till dem. Man kan dock inte förklara fotografierna
utifrån Bretons eller Batailles estetik annat än sekundärt. Det skulle kunna vara ett uttryck
för panlingvisticism om Breton och Batailles verk används för att dölja en surrealistisk bilds
egen betydelse, eftersom en text- och bildsammanställning, ett ord/bildkombinat, ofta är en
maktrelation till textens fördel.

12
För att klargöra den surrealistiska bildens egen betydelse

måste Bretons och Batailles texter ses som paratexter; texter placerade i anslutning till surrea-
listiska verk, före det de ses som metatexter, texter som handlar om dessa bilder. Breton och
Bataille är en del av den studerade konstvärlden och står i ett indexikaliskt förhållande till de
studerade verken. Men det ger dem inte automatiskt tolkningsföreträde. I en sådan operation
historiseras Breton och Bataille och tolkningsföreträdet relativiseras.

Enligt Lakoff  och Turner finns det i livsvärldens tänkande en egen retorik. De konceptuella
metaforerna verkar som kognitiva tankemönster. En sådan tanke stöds av Bachtins studier
av den folkliga karnevalskulturen och det folkliga tänkandet; som gör upp till ned, fram till
bak och yttre till inre. Det innebär att uppåtstigande och nedåtgående retorik, samt kanske
även temporal retorik inte främst är språklig och ideologisk. Tvärtom kan man kanske uppfatta
”stora berättelser” och ideologier förankrade i språkliga system som utvecklade varianter av
grundläggande retoriska rörelser. Retorik på the Great Chain of  Being och retoriska
förskjutningar i den temporala ordningen föreligger redan i breda folklager. Denna retorik i
de spatiala och temporala ordningarna har jag försökt att systematisera i de två korsformade
figurerna.

Konsekvensen av en sådan iakttagelse blir att man inte behöver förklara retorisk konst enbart
med hjälp av surrealistiska eller andra ideologier i konstvärlden, byggda ur språkliga och
konstteoretiska system eller ”stora berättelser”, utan istället ur livsvärldens egen retorik,
vilket utvidgar området för tolkningen av bildens egen retorik. Det visar att konstvärlden
inte kan fungera isolerat från livsvärlden och kulturen. Därmed inte sagt att ideologi, kontext
eller språkliga yttranden från surrealismen är oviktiga för bildens tolkning. Till varje text
som befinner sig i tid och rum finns ofrånkomligt såväl paratext som intertext. Vad som bör
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studeras är relationen mellan bild och annan text, t.ex. i retorikens riktningar, i dominans och
underordning samt i tema och remarelationer.

Fotografierna har också egna retoriska betydelser vilka kan förklaras på en mer grundläg-
gande nivå med hjälp av Lakoffs och Turners konceptuella metaforik, av rörelserna på the
Great Chain of  Being och av Sonessons retoriska dimensioner snarare än av konstvärldens
kontexter och ideologier. Surrealismen har visserligen ett tolkningsföreträde i kraft av dess
såväl ideologiska som konstnärliga tyngd, och bland annat på grund av dess enorma infly-
tande, även utanför konstvärlden. Många konstnärliga riktningar kan ses som enbart fot-
noter till den. De värden som bilder erhåller i relation till andra bilder eller från andra världar
är dock som tidigare hävdats regulativt, inte konstitutivt. Vi kan anta att den surrealistiska
relevansprincip som Strömholms verk delvis följer inte är okänd i livsvärlden, eftersom
också livsvärlden omfattas av retorik. De konceptuella metaforerna ”världen är en bild” och
”människan är en bild av sig själv”, samt framför allt den nedåtgående retoriken, som mani-
festeras i Strömholms verk, är centrala i den folkliga groteskens degradation. De är följakt-
ligen inte unika varken för konstvärlden, surrealismen eller för Strömholm själv.

Diskussionen av den i språk formulerade ideologiska retoriken hos de här nämnda kriti-
kerna och konstteoretikerna leder fram till ett tvivel på ideologins relevans för fotografiets
egen retorik. Det finns en förberedd språklig dominans i relationen till bilden som t.ex.
uttrycks i Barthes´ begrepp förankring, ancrage. Man förväntar sig att få bildens betydelse
besvarad av ett språkligt yttrande. Alltför lätt förankras bilden av språk trots att den ibland
gör motstånd mot en sådan tolkning. En viss kontext kan deformera ett fotografis ursprung-
liga betydelse eller ibland mer rimliga betydelse sett utifrån en analys av själva bilden som ett
tecken och utifrån relationer mellan dess olika element. Ett sådant motstånd kanske inte
alltid uppmärksammas eftersom vi ser språket som en ”master code” och språklig betydelse
som överlägsen bildens egen. Paratexten kan bli en metatext utan att yttrandet värderas vad
gäller relevans, vilket är en aspekt av panlingvisticism.

Jag har, för att minska risken för panlingvisticism, diskuterat fotografiernas egen retorik i
relation till Sonessons retoriska dimensioner och till livsvärldens egen retorik såsom den
presenteras av Lakoff  och Turner. Det har dock varit svårt att hävda en bildens egen retorik,
eftersom kontext alltid spelar in vid tolkning av ett fotografi som ju befinner sig i tid och rum.
En konkretisation kan innebära att en panlingvisticism gör sig gällande om en språklig eller
litterär text projiceras på bilden. Konkretisationer i form av tolkningar som genomförs via språk
och som förankras utifrån, kanske inte i längden gynnar bild som teckensystem eftersom
de ofta döljer en annan mer uppenbar betydelse. En kontextuell implikation kan vara
en mer långsökt betydelse, och därför av lägre semiotisk halt, i relation till en betydelse som
direkt växer fram ur bildens denotation. Tolkningar med hjälp av speech-actteorin,
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pragmatism, Dantos´ konstvärld och andra kontextuella teorier kan därför vara svåra att
genomföra utan att väsentliga delar av betydelsen faller bort. En bildsemiotisk analys kan i det
perspektivet befria verket från en kontextuell tolkning som lagt sig över det som ett hinder. Det
kan  visa sig nödvändigt att isolera bilden från viss kontext i samband med analysen. Bildsemiotik
är här ett nödvändigt instrument även inom konstvetenskap.

Man kan dock ställa frågan om vilket värde den av mig presenterade gynnade tolkningen av
fotografierna egentligen har mot bakgrund av de potentiella konkretisationernas mångfald,
som kan vara relativt självständiga i relation till såväl konstnärens intention som själva bil-
dens betydelse. En definitiv tolkning av ett verk är vansklig. Därför vill jag se den som en
möjlig, snarare än en given, gynnad tolkning. Vad som ur verkets perspektiv tycks vara kohe-
rent kan i ett vidare konstnärligt eller socialt perspektiv vara inkoherent.

13
Även om de olika

konkretisationerna av t.ex. Myrdal eller ETC-gruppen avviker från fotografiets gynnade
tolkning behöver de dock inte vara ”felaktiga”. Tvärtom så är den socialrealistiska tolk-
ningen av retoriken mellan text och bild i boken Vännerna från Place Blanche också en i någon
mening gynnad tolkning. Ett försök att bestämma en gynnad tolkning utifrån bildens egen
verkan är på sätt och vis poänglös, eftersom fotografiet såsom deltagande i en aldrig avslutad
dialog med bilder, texter och betraktare inte kan ha den eftersträvade slutenheten. Ett konst-
verk som förmår överleva den kontext i vilken det skapats kan utsättas för nya konkretisa-
tioner som skapar verket ständigt på nytt i en aldrig avslutad process. De olika tolkningarna
av Strömholms verk som jag diskuterat är försök att homogenisera hans fotografi i ett vi-
dare perspektiv, i relation till olika ideologier eller till delar av konstvärlden. De är sålunda att
betrakta som normativa och följaktligen retoriska. Att använda Strömholms fotografi för egna
syften, som görs i Vännerna från Place Blanche, innebär att vara medskapande till verket. Man
skulle kunna se det som tolkningar avsedda för samtida eller framtida användning, i motsats till
t.ex. gynnade tolkningar som ofta syftar till att återvinna en förfluten tids mening.

14

Jan Myrdals och ETC-gruppens paratexter till Strömholms fotografi värderas i relation till
bildernas egen retorik. Myrdals avståndstagande och främmandegörande såväl som ETC-
gruppens bekantgörande av hans fotografi ses som retoriska i förhållande till bildernas egen
retorik. Det mest anmärkningsvärda resultatet av analysen är att Strömholms fotografier av
de transsexuella inte utan vidare bekräftar de transsexuellas egen syn på sig själva. Det är inte
förväntat mot bakgrund av att såväl Myrdals som ETC-gruppens och dessutom ett antal
andra kritikers tolkning sammanfaller i denna syn på reportaget från Place Blanche. Tvärtom
visade det sig att fotografierna motsäger den tolkningen eftersom retoriken förutsätter ett
suggererat mer eller mindre dolt manligt skikt som står i opposition till de förväntade kvinnliga
egenskaperna. Att se Strömholms verk i ett sexualpolitiskt sammanhang innebär dock att det
används i en centrifugal estetik som överbryggar konstvärlden.
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I såväl ideologiska som konstnärliga och vetenskapliga sammanhang får ofta paratexten alltför
hastigt rollen av metatext, vilket kan betyda att det analyserade verket omtolkas eller deformeras
i mötet. Ideologi är ofta retorisk, och retoriken är därför inte sällan förväntad. Men i konstvärlden
betyder förankring ofta att kritiker och konstteoretiker via en normativ retorik kan styra
konstverkets betydelse, vilket inte är förväntat, varken sett i relation till det romantiska
genibegreppet, uttrycksestetiken eller till konstnärens förutsatta subjektposition. Därför hotas
såväl konstverkets egen betydelse som konstnärens position av andra aktörer i konstvärlden och
av panlingvisticism. Inom konstvetenskap innebär en liknande operation att paratext invaderar
forskningen och att forskningens objekt, bilden eller verket, osynliggörs i en retorik som projicerar
andra texter, ideologi eller kulturhistoria, t.ex. biografisk information, på bilden eller verket, utan
att man uppmärksammar komplikationen. Det centrala i konstvetenskap såväl som bildsemiotik
bör trots allt i första hand vara bilden och verket, inte kontexten. Sonesson menar att ”varje
kontext inte är något annat än en annan text”.

15

Semiotiken, sedd som metatext, har som strävan att inte vara retorisk. Ambitionen med mitt
arbete har snarare varit att vetenskapligt studera de mekanismer som är verksamma i de
retoriska betydelseprocesserna med hjälp av de begreppsliga instrument som står till buds.
Semiotiken syftar till att beskriva och förklara det semiotiska systemet, inte att omtolka det.
En sådan distansering till samhällets betydelseproduktion förefaller dock svår att i praktiken
upprätthålla, eftersom också semiotik är en del av samhällets totala betydelseproduktion.
Den ideologi som är verksam inom semiotiken kan dock i någon mån motverkas av den de-
batt som förs inom semiotikens ramar. Ett exempel på en sådan debatt är den av mig refererade
diskussionen av fotografiets semiotiska status (kap. 3) som visade att fotografiet inte är ett
index, utan ett ikoniskt tecken med sekundära indexikaliteter.

Jag har använt Strömholms fotografier som ett primärt källmaterial. I bildanalyserna har jag
använt bildsemiotisk metod för att undersöka vad som kan sägas om fotografierna med
hjälp av den. Framför allt Göran Sonessons retoriska dimensioner har i detta sammanhang
varit vetenskapligt fruktbara. Med semiotikens hjälp kunde jag frilägga bildens olika funk-
tioner separat. Efter att ha diskuterat den referentiella och estetiska funktionens relevans i
bildmaterialet lyftes den interpersonella funktionen fram som central. Den möjliggör en
komplex relation mellan flera sändar- och mottagarroller. Ett bildjag kan placeras i en förbe-
redd subjektposition och där suggerera ett sammanfall av den emotiva och konativa funk-
tionen i en existentiell position, la condition humaine, som kanske är specifik för fotografiet.
Jag fann dock att den metasemiotiska funktionen tycks vara dominant i Strömholms verk.
En bildmässighet betonas på olika sätt. Dels genom att en sekundär ”bild” ofta suggereras,
dels genom att bilder och andra tecken, inklusive de transsexuella, kommenteras.

Analysen av retoriken mynnar ut i en bedömning av Strömholms verk utifrån centripe-
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talitets- och centrifugalitetsbegreppen. Hans verk präglas av en centripetalitet som inte är o-
vanlig inom modernismen. Ett sådant konstaterande innebär emellertid att centripetalitets-
och centrifugalitetsbegreppen inte bara prövas på konstvärlden, utan också på livsvärlden.
Centripetalitet i Strömholms bildretorik betyder att livsvärldens tids- och rumsomfång minskas,
dess genomskinlighet motverkas och dess jag- här och nusituation ersätts med en jag-för-
mig-självsituation. Att han använder fotografi i konstvärlden kan dock anses som ett centri-
fugalt grepp, även om fotografiets centrifugala potential i många konstsammanhang riskerar
att tillbakabildas. Även att förena dokumentaritet och konst samt konst och politik är ett
centrifugalt drag.

Har begrepp saknats för vissa potentiella fenomen eller positioner har jag föreslagit egna,
som t.ex. ”bildjag”, som bättre gör reda för dialogiciteten i bildcirkulationen än traditionella
konstvetenskapliga synsätt som orienterar subjektpositionen alltför entydigt till konstnären.
Som forskare kan man inte innan undersökningen påbörjats förutsätta konstnärens allom-
fattande subjektposition. Snarare bör man i sin forskning utreda betraktelsemaskineriet, de
potentiella subjektpositioner som kan finnas såväl inom som utanför verket och som upp-
kommer ur tecknet och ur den dialogicitet som är grundläggande i den mänskliga världen.
Fotografens och andra aktörers intentioner kan ibland osynliggöra tecknets betydelse om
själva tecknet inte uppmärksammas.

16
Fotografens intention förmedlas via bildtecknet. Också

teckensystemet kan dock färga av sig på fotografens intention och deformera den. Därför
innefattar ett teckensystem, en konstart eller en genre inte bara oändliga möjligheter till
kreativitet, utan också villkor och restriktioner. Ju större kännedom man har om tecken-
systemet, desto mer kreativitet kan utvinnas ur det.

Med hjälp av semiotikens syn på livsvärlden och dess retorik kunde vidare en retorisk rymd
och en retorisk tid breda ut sig kring livsvärldens kärna, dess jag- här- och nusituation. Detta
visualiseras av korsen (bild 59 och 115). I detta sammanhang ska begreppet bekantgörande,
som avser den retoriska operation där något främmande blir bekant för oss, uppfattas i
opposition till Sklovskijs begrepp främmandegörande. I relation till det inom fotografi välkända
begreppet previsualisering har jag också försökt ringa in en möjlig innebörd av begreppet
postvisualisering. Den semiotiska Pragskolan diskuterar konstverket som en artefakt som i
en konkretisation blir ett varseblivningsobjekt. En sådan tolkning av postvisualisering innebär
att även andra än fotografen själv kan postvisualisera. Jag hänvisade till Atgets fotografi som
posthumt postvisualiserades av surrealisterna. Även Strömholms fotografi postvisualiseras,
dels av honom själv, dels av t.ex. ETC-gänget och Jan Myrdal, men också av Strömholms
många kopister.

En vetenskaplig granskning av en konstnärlig upplevelse av Strömholms fotografi kan verka
avskräckande på den som är främst konstnärligt intresserad. Den kan tyckas vara reducerande
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på den konstnärliga komplexiteten. Men semiotiken strävar inte efter att ta bort upplevelsen,
snarare kan upplevelsen lyftas fram och förtydligas av begreppsbildningen. Semiotiken hotar
inte upplevelsen, utan handlar om den. Upplevelse och vetenskaplig granskning är två olika
processer, där den senare bygger på och är ett metaperspektiv på den tidigare. Om en bild-
upplevelse inte kan förklaras av semiotiken ligger felet i semiotiken, inte i upplevelsen. Där-
med inte sagt att alla upplevelser av ett verk är relevanta i relation till verket. Upplevelsen
färgas också av ideologi och av betraktarens livshistoria. Tolkningen kan vara närmare eller
längre från verket.

Fotografiernas ”nästan ofattbara virvlar”, som Breton uttrycker det, hoppas jag ha kunnat
göra lite mer fattbara, utan att deras egentligen ”sanslösa surrealism” har gått förlorad.

17
I

mitt arbete hoppas jag ha kunnat visa att bild- och kultursemiotikens begrepp passar att
användas i praktiskt analysarbete, även när det gäller ett så pass gåtfullt verk som Strömholms.
Jag hoppas också att verkets möte med semiotiken har inneburit att viss ny information om
verket har kunnat tillföras.

16.2   Surrealismen, livsvärlden och semiosfären

Semiotiken definierar en privilegierad livsvärld och som en följd kan den definiera en retorik
som står i relation till ett sådant nolläge. Å ena sidan finns alltså en livsvärld som bilden
primärt handlar om, eftersom den avbildar ting och människor. Å andra sidan finns i
konstverket ofta en retorik som främmandegör livsvärldens förväntade organisation. Retoriken
kan verka som rema på livsvärlden som tema. Men retoriken tycks inte kunna påverka
livsvärlden direkt. Att en bild är retorisk innebär inte att livsvärlden förändras som en följd
av retoriken. Det är ofta svårt att tänka sig den retoriska bilden som ”verklig” eller som
bärare av ”sanningar”. Livsvärlden tycks vara trög och svårföränderlig och dess scheman
relativt dominanta. Allt främmande måste passera genom dem. Passagerna mellan livsvärld
och konstvärld innebär en serie transferprocesser och deformationer. Livsvärldens relation
till konstvärlden kan ses som en maktkamp mellan två kulturer där den ena är ”verklig” och
den andra fiktiv. Det är dock inte en jämställd relation. Bara den naive kan tro på konstvärl-
dens seger över livsvärlden, eftersom kampen i grund och botten förs på livsvärldens hem-
maplan. Om den däremot förs enbart på konstvärldens hemmaarena kommer sannolikt en
typ av retorik att vinna över en annan retorik inom konstvärlden. Därför tycks en ”dubbel
bokföring” göra sig gällande. I konstvärlden tycks ett visst retoriskt grepp inte vara förvå-
nande, medan det skulle, om det förekom i livsvärlden, i hög grad förvåna. Därför kan man
i konsten göra nästan vad som helst, men få utanför konstvärlden tar någon speciell notis om
det. Om man däremot skulle göra samma sak i livsvärlden kan det däremot få betydligt
större effekt. Mot bakgrund av skillnaden mellan konst, bild och livsvärld framstår vissa sur-
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realisters jämställande av bild och objekt, med Batailles terminologi, som en ”ikarisk naivitet”.

Surrealismen verkar därför potentiellt på två områden, i konstvärlden och i livsvärlden.
Men frågan är om surrealismen verkligen kan vara hegemonisk i livsvärlden såsom Breton
i sin utopi tänker sig det.

18
Kan surrealismen verkligen bli en ”alternativ livsvärld” när

implementeringen kräver att retoriken integreras i scheman, vanor och tankemönster?  Man
kan undra om surrealismen verkligen är kompatibel med livsvärlden mot bakgrund  av att
Jenny Ehrenberg i längden inte klarade av att leva som Jenny, utan efter sex månader åter bytte
genus, tillbaka till sin tidigare manliga identitet som Johan.

19
Om surrealismen och den

surrealistiska erfarenheten ska införlivas i livsvärlden krävs det att den gör det på livsvärldens
villkor och tar hänsyn till trögheten, som är en av dess utmärkande egenskaper. Det finns i
retoriken ett mått av idealism i den meningen att människans frihet kopplas lös från
nödvändigheten och i blindo kräver det som kanske inte kan uppnås. Utopier och berättelser
som inte förverkligas kan skapa besvikelser.

Livsvärldens begränsningar och regelbundenheter är inte önskvärda i ett surrealistiskt sam-
manhang. Den surrealistiska erfarenheten ger sig ut för att vara universell och vill pådyvla
sin ”alternativa livsvärld” på livsvärlden, vilket är en viktig aspekt av den centrifugala retoriken.
Om man upplever konst som konst i en separat värld utan att överföra den till livsvärlden
kommer den att fungera centripetalt och förlora mycket av sin centrifugala potential. Breton,
Bataille och t.ex. Naville vill följaktligen föra över sin respektive retorik på livsvärlden.
Konstens innehåll är för dem en diskussion om vad som ska betraktas som verkligt. Dess
uppgift är att skapa en bredare uppfattning om vad verklighet kan vara. Den vill påtala att
verkligheten inte är statisk och att ett mer omfångsrikt tids- och rumsperspektiv kan införas.
Retoriken strävar efter förvandling och vill inte acceptera tanken på att skilja mellan verkligt
och overkligt. Därför skulle konst och surrealism inte gynnas av att ses bara som ett schema
bland andra i en kultur, instängd i en begränsad konstvärld. Med skapandet av konstverket
följer en föreställning om subjektets formande kraft och kommande herravälde. Trots det
tycks livsvärldens begränsande villkor och tröghet föreligga som en på konstverket defor-
merande motkraft.

Bataille tycks dock vara mer klarsynt än Breton i frågan om möjligheten att förändra livsvärl-
den. Breton är i sin ”ikariska naivitet” inte är tillräckligt vaksam mot fiktionens illusioner och
mot retorikens ”gnistregn”. Bataille inser fiktionens begränsning och betonar det momen-
tana i den transgression som måste genomföras. Retorik såväl som bild är något annat än
verkligheten och något som egentligen inte är önskvärt. Han vill åstadkomma ”un retour à la
réalité”.

20
 Strömholm däremot räknar med tanken på att människan använder bild och spelar

roller och tycks anse att någon annan position inte är möjlig.
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Å andra sidan bryts livsvärlden ständigt upp av medievärld, konstvärld, ideologi och vetenskap.
Livsvärlden förändras successivt. Bland annat tack vare medierna är antalet fiktionsgrader
idag fler och skiftar med en högre hastighet än tidigare. För att bemästra den situationen
krävs, vad som ingår i J.P. Guilfords definition av kreativitet, ett divergerande tänkande.

21

Element från andra livsvärldar, från konst och medier påverkar vår vardagliga varseblivning.
De gör oss mer benägna att kombinera objekt, sekvenser och föreställningar från olika scheman
och i olika realitets- och fiktionsgrader; gör tänkandet mer divergerande. Är en sådan situation
surrealistisk?

Den tidigare diskuterade frikopplingen från den praktiska funktionen kan äga rum i minst
två temporala situationer. Dels kan objektet i en strategi, som tidigare diskuterats, upplevas
estetiskt som uttjänt föremål, efter det att det fungerat praktiskt som ett bruksvärde.
Strömholms objets trouvés kan därför inkluderas i konstvärlden. Men även ett nytt och
främmande objekt, ett objekt som ännu inte automatiserats och infogats i ett vardagligt
(eller konstnärligt) sammanhang, kan upplevas estetiskt som ett objet trouvé. Ett sådant
objekt kan vara främmande och ha bytesvärde om det presenteras t.ex. som en vara och som
följaktligen kommer från en främmande och annan värld. Varornas bytesvärde är kapitalis-
mens sätt att lösa problemet med transformationen av föremål mellan olika kulturer. Sett
från betraktarens position i den tröga livsvärlden kan det nya objektet fascinera. Det befin-
ner sig i en transitsituation, fortfarande som icke-text eller i periferin. Skyltfönstret kan ses
som en tullstation för den ännu inte kontextualiserade varan. Den ska strax med hjälp av
bekantgörande reklam integreras i vår livsvärld för att kännas trygg att köpa och för att
därefter konsumeras.

Därför är såväl det som är uttjänt som det som är nytt isolerat och kan verka avautomatiserande
och därmed främmandegörande i relation till livsvärlden eller konstvärlden. Den estetiska
funktionen i Mukarovskys mening, som en frikoppling från den praktiska funktionen, tycks
därför kunna verka i varufetischism såväl som i surrealism, såväl i det som är nytt som i det som
är gammalt.

22
Varor har ett bytesvärde och samtidigt en estetisk funktion eftersom vi i t.ex. en

skyltning framförallt betraktar varan, inte använder den. Även Breton har, som Sjölin påpekar, i
Surrealismens andra manifest jämfört föremål som kommit ur bruk med helt nya föremål.

23
De har

det gemensamt att de är disponibla för surrealistisk fantasi eftersom de nya föremålen ännu inte
blivit en del av livsvärldens ordning. Det nya, som inte nödvändigtvis behöver vara, och sannolikt
inte är, just en vara, har en antecipatorisk potential; en förmåga att knyta till sig föreställningar
om framtida möjligheter.

Kan man rent av hävda att det i livsvärldens kärna, i dess jag-, här- och nusituation, finns en
klyfta mellan gammalt och nytt, mellan tröghet och chock, mellan invant och ovant, mellan
objekt och synvinkel och mellan realism och surrealism? I livsvärldens intersubjektivitet är
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relationen mellan ’jag’ och ’du’ ömsesidig. Det jag ser av den andre kan ses också av den andre
hos mig själv. Det är denna ömsesidighet som Strömholm problematiserar i sitt betonande av
gränsen mellan subjekt och subjekt och mellan subjekt och objekt. Också i dessa relationer finns
en klyfta mellan förväntad genomskinlighet och plötsligt tolkningsproblem.

Lever den moderna människan redan i en surrealistisk livsvärld eftersom genuskonstruk-
tivismen i sin retorik medger skapandet av vårt eget genus? Eftersom raser och etniska
grupper blandas genom folkvandringar och sexuella relationer, eftersom kontinenterna när-
mas genom flygets och elektronikens snabba överföringar, eftersom skillnaden mellan då
och nu är så stor, eftersom vi ständigt möter nya och gåtfulla föremål? Är retoriken, genom
frikopplingen från nödvändigheten, en såväl materiell som ideologisk kraft som penetrerar
och syresätter livsvärldens tröga scheman?

Också Lakoffs och Turners syn på den konceptuella metaforens betydelse i livsvärlden anty-
der en mer dynamisk livsvärld. Livsvärlden behöver med Lakoff  och Turner inte enbart ses
som en motsats till den surrealistiska erfarenheten eller det groteska. Den kan istället ses som
retorisk i sig. Kanske är inte trögheten livsvärldens mest utmärkande egenskap? Vi använder
olika scheman för olika aktiviteter, t.ex. i umgänget med familjen, i arbetet, i erotik och i
konstnärliga upplevelser. I olika sektorer av livsvärlden finns olika förväntningar. Relationen
mellan olika scheman, olika konceptuella metaforer och olika livsvärldar och konstvärldar
utgör tillsammans en differentierad helhet. Livet består av rörelsen mellan olika sådana områden
som också centrifugalt eller imperialistiskt kan färga av sig på varann i ständiga främ-
mandegöranden och bekantgöranden. Om så är fallet kan inte relationen mellan surrealism
och livsvärld vara såsom surrealismen själv ofta uppfattar den; surrealismen som text och
livsvärlden som icke-text. Istället bör förhållandet uppfattas som en relation mellan text och
extra-text. Men man måste dock samtidigt betänka att man inte kan ”vara” i den surrealistiska
erfarenheten på samma sätt som man kan vara i livsvärlden.

Föreställningen om semiosfären och den globala byn bör därför inte uppfattas som ett uppgående
i en enda global och genomskinlig livsvärld där alla följer samma scheman. Den bör snarare ses
som en rik och pulserande interkulturell betydelsebildning bestående av utbyten av information
mellan sinsemellan mer eller mindre differentierade kulturer, som en acentrisk kultur.
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Liten ordlista

Abduktion Ett begrepp från Peirce. Det sätt som vi i livsvärlden* får kunskap genom att placera en
företeelse i ett för oss tidigare bekant sammanhang. En slutsats från ett fall till ett annat liknande
fall. Abduktion kan ses som en del av den vetenskapliga och didaktiska triaden induktion, deduktion
och abduktion.

Abduktivt index Ett index som vilar på en redan känd relation.
Allo-funktionalitet Såväl ett tecken som ett verktyg definieras av något annat än sig själv. De präglas

av allo-funktionalitet. Ibland används termen ”alter-funktionalitet” om samma sak.
Ancrage Se förankring.
Antecipation Här ett retoriskt sätt att överföra en föreställning om framtiden till nuet för att göra sam-

tiden mer modern.
Aura Ett begrepp som används av Benjamin. Det avser en relation in absentia* i form av fantasiföre-

ställningar och associationer. Ett konstverk har en aura som utvecklas ur dess unika engångighet
och historiska vittnesbörd. Enligt Benjamin har konstverket utvecklats ur den uråldriga kultbilden
med ”den unika uppenbarelsen av en avlägsenhet”.

Aurans förfall När konstverket reproduceras försvinner enligt Benjamin auran*. Det unika i konstverket,
dess engångskaraktär, försvinner eftersom man i t.ex. fotografi, film och tryck kan göra flera ko-
pior av varje original, vilket medför att tecknets materiella bärare kan skifta. I reproduktionen
försvinner verkets här och nu, dess autenticitet, äkthet och den historiska vittnesbörd som det är
förknippat med.

Automatisering Det sätt som livsvärlden* ibland blir till rutin och upprepningar av scheman* och
mönster. Ett begrepp hämtat från Sklovskij.

Avautomatisering Konstens främst uppgift är att avautomatisera vår varseblivning, att få oss att se
med nya ögon på en företeelse.

Avbildat rum I en bild det rum som vi kan se som en illusion.
Avbildbarhetsrummet Den plats varifrån betraktaren betraktar en bild. t.ex. i ett museum eller i

TV-soffan.
Avbildningsrummet Det rum i en bild som tjänar som illusionens underlag, i fotografi t.ex. består

rummet av papper och silversalter organiserade i olika valörer eller kulörer.
Bekantgörande Reklamens främsta grepp. Att bekantgöra är att förflytta något som i sig är främmande

till den välbekanta livsvärlden*. Motsatsen till främmandegörande*.
Bild I en bild tycker vi att uttrycket är likt innehållet. Färger och former på ett papper eller på en må-

larduk kan vara uttrycket i en bild. Bilden är själv ett ting som står för ett annat ting. Innehållet,
det som bilden avbildar, kan t.ex. vara ett hus eller en människa. Men om vi tänker efter så är den
lilla pappersbilden av en människa på fotografiet inte så likt en verklig människa. Bilden är
mycket mindre, är platt och har varken näsa eller ögon. Det är vår ”fantasi” som gör bilden
”verklig”. Ett konstverk som inte föreställer något som är varseblivbart är enligt semiotiken inte
en bild. Bilden är enligt Sonesson en primär ikonicitet*.

Bildjag Bildjaget är ett textuellt subjekt i form av en i det referentiella rummet*, strax utanför det av-
bildade rummet, förberedd subjektposition, där fotografen (som den förste betraktaren) eller be-
traktaren kan placera sig.
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Bildmässig realitetsgrad Ett begrepp hämtat från Sandström. Avser den inneslutna delen av en
fresk som har bildegenskaper och ger djupverkan. Fungerar tillsammans med den föremålsliga
fiktiongraden*, som omfattar bl.a. skenarkitektur.

Bourgeoisins ruiner Benjamin använder termen om de gamla uttjänta föremål, t.ex. från loppmarkn-
ader, som surrealisterna ofta intresserade sig för.

Centrifugalitet Den centrifugala processen i konstvärlden* strävar efter att inkorporera nya områden
och successivt utvidga sig till områden den först inte omfattade. Den processen skulle kunna sä-
gas omfatta bildens konstruktionsart*, funktionsart* och cirkulationsart*, som enligt Sonesson
är tre olika kategorier ur vilka man kan studera bilder. Centrifugalitet kan också tillämpas på livs-
världens* relationer mellan scheman* och relationer mellan olika livsvärldar.

Centripetalitet Den centripetala processen är inåtgående och strävar efter renhet genom att skala
bort så mycket som möjligt från konsten för att nå dess minsta gemensamma nämnare, de essenti
ella egenskaperna i konstverket som ting. Ett snävt konstbegrepp. Centripetalitet kan också till-
ämpas på livsvärldens* relationer mellan scheman* och relationer mellan olika livsvärldar och in-
nebär då minskad genomsläpplighet på det spatiala och temporala områdena.

Centrum Ett kultursemiotiskt begrepp. T.ex. den plats i konstvärlden som innehas av kanoniska och
förebildliga verk, samt den konst som vid en viss tidpunkt är mest aktuell.

Cirkulationsart Enligt Sonesson en av bildens tre kategorityper. Det sätt som meddelanden cirkulerar
i samhället från sändare till mottagare.

Den-andre-för-mig I en dialogisk relation det sätt som en annan människa ter sig för mig. En relation
mellan ett subjekt och en annan människa som betraktas utifrån av subjektet. Ett begrepp från
Bachtin.

Denotation Den grundläggande teckenrelationen mellan uttryck* och innehåll*.
Dépaysement Enligt Breton surrealismens främsta grepp*. När ett objekt förflyttas till ett annat ej

förväntat sammanhang. Omplacering eller helt enkelt främmandegörande*.
Disponibilitet När ett objekt isoleras från sitt sammanhang i livsvärlden* kan det bli disponibelt för

projektioner av surrealistisk karaktär.
Dominant I den hierarki av grepp* och funktioner* som ett meddelande eller ett konstverk kan ha

finns ofta något som dominerar över och organiserar de övriga greppen och funktionerna, vilket
innebär att de deformeras. Ett begrepp från Jakobson.

Döljande Ett surrealistiskt grepp* som i bild eller annat sammanhang minskar genomsläpplighet eller
försvårar betraktandet av ett föremål genom att placera det bakom något annat föremål, t.ex. ett
skynke. En följd av döljandet är att något dolt kan frammanas mer eller mindre i fantasin och in
absentia*.

Emotiv funktion I ett tecken* när sändarens roll i kommunikationsakten särskilt poängteras.
Emotivt referentiellt rum Det rum i vilken sändaren föreställs befinna sig när bilden framställs. Kan

innehålla fotograf  eller konstnär samt staffli, kameror etc.
Estetisk funktion Den estetiska funktionen innebär att den konstnärliga effekten ligger i betoningen

av själva tecknet*, och särskilt dess uttrycksplan*. I poesi är den estetiska funktionen i arbete när
man förflyttar intresset från ordets innehåll* till dess uttryck*, t.ex. då man rimmar. När det gäl-
ler bild avses t.ex. hur bilden är gjord.

Expenditure Det som enligt Bataille präglas av slöseri och utgivande, t.ex. solens strålning och byggandet
av Egyptens pyramider.

Extra-text Relationen mellan text och extra-text är inom kultursemiotiken den mellan två kulturer
som står i ett dialogiskt förhållande till varann och extra-text är den kultur som betraktas av den
första kulturen.
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Faktoralitet Inom semiotiken en indexikalisk* relation mellan del och helhet, t.ex. i trädet stammens
relation till grenen.

Fatisk funktion Jakobson talar om en fatisk funktion som avser att betona kontakten inom kanalen.
Fenomenologi En filosofisk skola vars främste företrädare är Edmund Husserl och som bl.a. studerar

medvetandets relation till objekten.
Fiktionsgrader Den tredje av Sonessons retorikdimensioner som spänner över vad som uppenbart

visas och vad som endast suggereras, vad som är in præsentia* respektive in absentia*. Dessutom
finns olika fiktionsgrader i bilder som avbildar andra bilder. Utöver bilden finns också den avbildade
bilden, som kommenteras av den första bilden.

Form Inom semiotiken det som på såväl uttrycks- som innehållsplanet krävs för att en viss teckenrelation
ska uppstå. Står i relation till substans*.

Fotografisk imperialism Avser här fotografens sätt att bortse från den avbildades integritet genom
att avbilda denne i en alltför intim eller svår situation.

Fotoner Ljuskvanta som förmedlar en potentiell bild av föremålet till negativets emulsion.
Främmandegörande Sklovskij diskuterar främmandegörande som det främsta greppet* inom moder-

nismen och som en verkande kraft i konst över huvud taget. Främmandegörande innebär av-
automatisering* och den medvetet försvårade varseblivningen, eftersom perceptionsprocessen i
konst är ett mål i sig och syftar till fördröjning. Att främmandegöra är att förflytta något i sig väl-
bekant till en främmande sfär. Jfr. med bekantgörande*.

Funktionsart En av bildens tre kategorityper enligt Sonesson. Ett meddelande kan ha olika socialt er-
kända syften, t.ex. konst, reklam, propaganda eller information.

Förankring, ancrage Med förankring menar Barthes när ett språkligt meddelande används för att
tolka en bild som förutsätts ha ett oklart polysemiskt* innehåll.

Förbud, interdit är motsatsen till transgression* i Batailles värld.
Föremålslig realitetsgrad Ett begrepp hämtat från Sven Sandström och avser en inneslutande del av

en fresk i form av skenarkitektur som har ”föremålskaraktär”, ger ytverkan och som bildar en
fortsättning av det verkliga (kyrko)rummet.

Grepp Enligt Sklovskij är konstverket uppbyggt av en svit grepp som är avgörande för dess konstnärliga
effekt.

Gynnad tolkning Det som avses med gynnad tolkning är att en viss tolkning premieras i själva bilden.
Begreppet används av Morley och Fiske. Eng. Preferred reading.

Heterogenitet Det heterogena är i Batailles tänkande det måttlösa och ojämförbara, det radikalt an-
dra; det som är sitt eget mål och syfte.

Homogenitet Homogenitet som det används av Bataille är när mänskliga relationer styrs av regler
och när de präglas av utbytbarhet. Exempel på det homogena är ett slutet system av kommunikation
eller en ekonomi där debet och kredit går ihop. Andra exempel är arbete och vetenskap. Ses i
motsats till heterogenitet*.

Icke-text I Moskva/Tartuskolans kultursemiotik det som inte omfattas av kulturen genom att uteslutas.
Ses i motsats till text*.

Identitet Ett förhållande mellan två föremål som delar vissa egenskaper.
Identitet/opposition Avser här aspekter av Sonessons andra retorikdimension. Oväntat hög grad av

likhet eller skillnad mellan t.ex. två objekt i en bild
Ikarisk naivitet Batailles sätt att karakterisera Bretons idealistiska retorik. Överdriven antropocentrism.
Ikoniskt tecken En av teckentyperna i Peirces teckentriad baserat på likhet eller identitet. I Sonessons

visuella semiotik kan ett ikoniskt tecken vara antingen ett primärt * ikoniskt tecken, t.ex. en bild,
eller ett sekundärt* ikoniskt tecken.
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In absentia Något som suggereras, men är frånvarande.
In præsentia Närvarande.
Index En av teckentyperna i Peirces triad. Ett tecken baserat på närhet (kontiguitet*) eller del/helhet

(faktoralitet*).
Indexikalitet En i livsvärlden* vanlig betydelserelation baserad på närhet (kontiguitet*) eller del/hel-

het (faktoralitet*). Förekommer också i bilder.
Informe Med informe, formlös, vill Bataille utplåna begreppens och klassifikationens herravälde.

Bataille tänker sig verkligheten som något oformligt och ogripbart medan akademiker istället
med t.ex. begrepp försöker skapa en form som döljer den. Informe liknas av Bataille vid en spin-
del eller en loska. Om man definierar ordet så förstörs dess mening.

Innehåll I ett tecken* den del som ses indirekt, men som är den viktiga delen.
Inneslutande-inneslutet En topologisk relation som isolerar ett inneslutet med hjälp av inneslutandet.
Integration Första dimensionen av Sonessons retorikdimensioner. Avser graden av icke-förväntad

närhet (kontiguitet*) eller del/helhet (faktoralitet*) mellan två föremål.
Interpersonell funktion Begreppet används av Halliday. Avser det sätt som sändare och mottagare

står i relation till varann i en kommunikationsakt. Kan delas i konativ*, emotiv* och fatisk* funk-
tion.

Intertextualitet Ursprungligen ett begrepp använt av Bachtin för att belysa att en text* som refererar
till en annan text, genom reproduktion eller genom modifikation, i dess tolkning är beroende av
denna andra text*.

Isolering Enligt Sjölin surrealismens första grepp*. T.ex. att till ett collage avlägsna kontexten från ett
avbildat föremål. Motsatsen till indexikalitet*.

Jag-för-mig-själv Ett bildjag* som själv ser inifrån kan med Bachtin sägas vara jag-för-mig-själv, me-
dan den som avbildas ses från utsidan och är den-andre-för-mig*.

Jag- här- och nuposition Den egocentriska utgångspunkten för människans relation till livsvärlden*
Kategoriretorik Sonessons fjärde retorikdimension. Avser oväntade kombinationer av  konstruktions-

arter, funktionsarter* eller cirkulationsarter * i ett tecken eller ett sammansatt tecken.
Kod Inom strukturalismen det system som behövs för att ett meddelande ska kunna tolkas.
Konativ funktion Det sätt som betraktarens position i en bild kan förändras vid betraktandet.
Konativt referentiellt rum Det rum utanför det avbildade rummet* som kan föreställas av ett bildjag*.
Konceptuell metafor Lakoff  och Turners metafor* som är oberoende av i vilket medium den före-

kommer.
Konkretisation Mukarovskys term för att påtala mottagarens möjlighet att tolka ett meddelande eller

ett konstverk på olika sätt i enlighet med olika normer* under olika tider.
Konnotation En konnotation är enligt Hjelmslev ytterligare ett meddelande som ligger ovanpå deno-

tationen*, som är uttryck* och innehåll* i tecknet*. Konnotationsspråket är ett språk vars uttrycks-
plan är det andra språket. Tecken som betyder detsamma från denotationens* synpunkt kan be-
tyda något annat från konnotationens synpunkt beroende t.ex. på hur ordet uttalas. Varje gång
jag säger något säger jag också ”jag talar med norrbottnisk dialekt”. När det gäller bild kan det
innebära att ett och samma motiv, men målat i olika stilar eller ismer, med konnotationsspråk kan
berätta för oss att de är oljemålningar eller akvareller eller vilken ism eller stil de tillhör.

Konstruktionsart Enligt Sonesson en av bildens tre kategorityper. Det specifika sätt som uttrycket*
är relaterat till innehållet* i en bild*, t.ex. som fotografi, som teckning eller som målning.

Konstvärlden Konstvärlden kan uppfattas som en institution bl. a. bestående av en uppsättning teorier,
ett antal aktörer och ett antal verk, varav vissa är förebildliga. Konstvärlden har ett innanför och
ett utanför och dessutom centrum* och periferi*.
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Kontiguitet Närhet.
Konventionellt tecken En av teckentyperna i Peirces´ triad. Avser de tecken* där uttryck* och innehåll*

inte är relaterade till varann på annat sätt än genom överenskommelse, t.ex. i språket. Det konven-
tionella tecknet är arbiträrt.

Kultvärde Benjamins begrepp kultvärde avser den ursprungliga kultbilden med dess magiskt-religiösa
värde.

La condition humaine Ett begrepp som sammanfattar en subjektposition som är avskuren från in-
tersubjektiviteten i livsvärlden*.

Livsvärlden All betydelses utgångspunkt. I livsvärlden är världen tagen för given och utvecklas genom
våra förväntningar och i ett tids- och rumsmässigt sammanhang. Det vi ofta kallar verkligheten.

Metafor En retoriskt tecken som ersätter ett tecken med ett annat som har ett liknande innehåll.
Metasemiotisk funktion När man i en kommunikativ situation diskuterar själva kommunikationen

eller språket. I bild när bilden handlar om sig själv eller om andra bilder.
Metatext En text som kommenterar en annan text*.
Metonymi Ett retoriskt tecken* där en företeelse står för en företeelse intill den första företeelsen.
Minusretorik Ett begrepp som Lotman använder om de situationer då ett ymnigt användande av re-

torik nötts ut och man kan åstadkomma en retorik genom att minska konstfullhet och metaforik.
Efter en tid med retorik uppstår en opposition till denna och en anti-retorik uppstår, t.ex. i form
av en typ av realism. Även en sådan minusretorik ser Lotman som en form av retorik eftersom
den då kan ses som en avvikelse från det förväntade.

Mottagarorientering I mottagarorienterad kommunikation har sändaren uppgiften att överlappa de
delar av mottagarens kod* eller norm* som inte stämmer med hans egen och anpassar sig därmed
till mottagaren för att lättare kunna kommunicera.

Nedåtgående retorik När man i ett retoriskt grepp* liknar något betydelsefullt med något mindre
betydelsefullt, t.ex. när en människa liknas vid ett djur eller materia, eller när Gud liknas vid en
människa.

Normer De regler och hierarkier som ordnar en kultur så att vissa företeelser anses viktigare än andra.
Används av Pragskolan.

Obestämdhetsställen Oklara partier i ett konstverk som på olika sätt kan fyllas ut av betraktaren. Ur-
sprungligen ett begrepp från Ingarden.

Objekt I konstvärlden ett konstverk som också är ett föremål. I fenomenologin omfattar en varsebliv-
ningsakt såväl synvinklar* som objekt. I varseblivningen sammanfogas successivt synvinklarna i
enlighet med livsvärldens* förväntningar. Det innebär att vi trots att vi för tillfället egentligen ser
något från en viss synvinkel kommer vi att kunna se ett objekt. Genom att lägga till det som sak-
nas, t.ex. baksidan av föremålet sett från den synvinkel vi för tillfället har, kan vi få en uppfattning
av objektet i sin helhet.

Objet trouvé I surrealismen ett funnet föremål som används för fantasiprojektioner.
Oppositioner Motsatser av olika slag och styrka. En oxymoron* är inom retoriken en typ av opposition.
Oxymoron I den klassiska retoriken en förening av oförenligheter.
Panlingvisticism Panlingvisticism kan vara epistemologisk då all mening är tillgänglig för oss endast

via språkets mediering, t.ex. då Roland Barthes använder begreppet förankring (ancrage), eller
ontologisk då all mening är byggd på språkets modell. Lingvistisk imperialism när språket som en
”master-code” invaderar och osynliggör bilden.

Paratext Här en text* placerad i anslutning till en bild, som ofta, men inte alltid, projicerar språkets in-
nehåll på bilden.

Performativt index Ett index* som genom ett utpekande eller dylikt hänvisar till något i närheten.
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Ett performativt index definieras av att skapa den närhet som den står för Begreppet används av
Sonesson.

Periferi I kultursemiotiken mindre viktiga områden av en kultur, t.ex. verk som inte är förebildliga. De
kan ha varit förebildliga, som t.ex. Picassos, eller vara ännu ej förebildliga.

Piktoralt tecken En bild som ger en illusion av en del av en varseblivna världen.
Plastiskt tecken I en bild finns avbildningsfunktionen samt även det plastiska betydelseskiktet. Det

ger information direkt från avbildningsrummet*, t.ex. från färg, valör, form (i vidare, ej semiotisk
mening) och textur.

Polysemisk Barthes anser att fotografiet är polysemiskt, mångtydigt. Därför behöver det språkets för-
ankring* för att ge det betydelse.

Postvisualisering Att postvisualisera är att få syn på bilden efter tagningen; inte att endast betrakta
den, utan också att särskilt uppmärksamma och uppleva den såsom konstnärligt viktig. Till post-
visualiseringen hör vidare att ”välja” fotografiet, att framkalla, beskära och kopiera det samt att
placera det bredvid andra bilder eller texter. Postvisualisering behöver inte utföras av fotografen.
Vilken betraktare som helst kan postvisualisera. Jfr. previsualisering*.

Preferred reading Se gynnad tolkning.
Previsualisering Enligt Edward Weston måste fotografens kopia skapas före exponeringen. Vid tag-

ningen tänkes fotografen förverkliga den ursprungliga och förutbestämda visualiseringen. Mildare
formulerat kan previsualisering vara att i sökaren kunna förbereda sig på och uppmärksamma
när möjligheten att ta en viss bild dyker upp.

Primär ikonicitet Det finns enligt Sonesson två typer av ikonicitet. I den ena typen av ikoniskt teck-
en* upplever vi likheten direkt. Genom upplevelsen av likheten kan vi anta att det är fråga om en
teckenrelation. Sonesson talar då om primär ikonicitet. Bilder är primärt ikoniska. Sonesson me-
nar, när det gäller primär ikonicitet, att bara föremål lägre placerade i livsvärldshierarkin, t.ex.
färg och papper, kan representera innehåll högre placerade, t.ex. levande personer och tredimen-
sionella föremål. Vi förutsätter att den avbildade människan är innehåll i tecknet och papperet
och färgen är uttrycket. Den avbildade människan representerar inte papperet. En förutsättning
för upplevelsen av primär ikonicitet är att ”Bara det mindre ”prominenta” kan vara uttryck för
det mera ”prominenta”.”

Protentioner Enligt fenomenologin förväntningar i livsvärlden* på vad som skall komma. Mot bakgrund
av vad vi redan känner till, retentioner*.

Prototypisk synvinkel De flesta föremål har enligt Rosch en synvinkel* från vilket det är mest tydlig.
Användes t.ex. av fornegyptisk konst.

Proxemik Proxemiken studerar det sätt som personer relaterar sina kroppar till varandra i rummet
och det avstånd respektive närhet som tillåts inom olika kulturer och i olika sammanhang.

Pseudobild Om en bild har en inre ram som ramar den än en gång skapas en pseudobild som gör att
uppmärksamheten riktas mot det ramade partiet

Pseudoidentitet En typ av sekundär ikonicitet* där tecknet delar många egenskaper med det beteck-
nade, men inte de avgörande. T.ex. en skyltdocka, en replikant eller en skådespelare i en roll. En
transsexuell kan uppleva sig som en pseudoidentitet. Begreppet används av Sonesson.

Pseudoramrum Det rum som omger en pseudobild*.
Punctum Punctum är för Barthes det ställe i bilden, ofta en detalj, som tilldrar sig vårt omedelbara in-

tresse därför att vi där ser något omedelbart igenkännbart från vårt eget liv eller något som bry-
ter med våra förväntningar. Ett punctum är ”träffande”, ”ett stick eller litet hål, en fläck eller
skåra - och dessutom ett tärningskast.” Jfr. studium*.

Ramrum Det rum som omger avbildningsrummet*. Den vägg där tavlan är upphängd eller boksidans
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marginal utanför bilden. Färger och former i avbildningsrummet klingar av i ramrummet. Ett av-
bildat cirkelsegment kan t.ex. i ramrummet* fullbordas till en cirkel.

Realitetsgrad Ett begrepp använt av Sandström för att skilja olika overklighetsnivåer i fresker från
Rom och renässans- och barockfresker. Han skiljer bl.a. mellan föremålslig* och bildmässig* rea-
litetsgrad.

Referent Den verklighet som bildtecknet syftar på.
Referentiell funktion Ett passfotografi har referentiell funktion eftersom det tänkes avbilda en verklig

person och dennes utseende.
Referentiell tid Eftersom en bild ofta är ett utsnitt ur en tidssekvens kommer vi att kunna uppfatta en

bild som en del av en ”berättelse” med ett före och ett efter.
Referentiellt rum Det rum som kan omge en bilds avbildade rum*. Det innefattar sidor av de avbildade

föremålen som inte är synliga, samt de sinnesförnimmelser som inte är åtkomliga i bilden samt
det rum som inte valts ut i avbildningen. Det finns ett såväl emotivt* referentiellt rum som kona-
tivt* referentiellt rum.

Reifikation Förtingligande, när människan blir ett ting.
Rekonstruktion Ett sätt att i den temporala retoriken göra samtiden mer lik förfluten tid.
Rema Det som sägs om det som det talas om. Hör ihop med begreppet tema*. Ett begrepp från Halliday.
Reproduktionsåldern Begreppet används av Benjamin. Idag skulle vi kanske säga informationssam-

hället.
Resemantisering I en bild när man från en piktoral* helhet projicerar tillbaka delbetydelserna till en-

skilda delar. Begreppet används av Sonesson.
Retentioner Vad vi enligt fenomenologin i livsvärlden* redan känner till. Förväntningar på vad som

skall komma, protentioner*, baseras ofta på retentioner.
Retroaktivitet I en temporal retorik det sätt som nuet återverkar på förfluten tid.
Samtidiggörande En temporal retorik som föreställer sig även framtiden såsom samtiden ter sig.
Schema I olika livsvärldssammanhang den ordning som rums- och tidssekvenser följer på varandra.

Bilder tolkas ofta efter livsvärldsscheman.
Sekundär ikonicitet Det finns enligt Sonesson två typer av ikonicitet. I sekundär ikonicitet kan vi se

likheten endast när vi vet att teckenrelationen finns. Insikten om att det finns en teckenrelation
får oss att se likheten. Där krävs då också en konvention för att vi ska se ikoniciteten; t.ex. att ett
föremål visas på en utställning gör att vi antar att det är ett ikoniskt tecken. I den sekundära iko-
niciteten föregår därför teckenfunktionen upplevelsen av likhet, och är ett villkor för att den
ska framträda.

Semiosfären Människans motsvarighet till naturens biosfär. En global väv av betydelserelationer ofta
förmedlade via medier av olika slag. Begreppet har introducerats av Lotman.

Semiotik Betydelselära eller teckenlära.
Semiotisering Inom Moskva/Tartuskolan när en företeelse ges speciell uppmärksamhet och värde.
Strukturellt skelett En term som används av Arnheim om ramens sätt att skapa ett område fyllt av

potentiell betydelse och på det sättet suggerera en bildverkan.
Studium Barthes´ begrepp studium syftar på ett kulturellt intressefält. Studium är ”ett slags fostran

(vetande och hyfs)” och baseras på fotografens syfte; ”att avläsa Fotografens myter i Fotografiet
och förbrödras med dem”. Står i relation till punctum*.

Substans Det som enligt Hjelmslev i ett tecken* ligger utanför formen*. Substansen är inte omedelbart
viktig i teckenfunktionen. I ett annat urval av form kan delar av substansen ingå och då förvandlas
till form. Därför kan substansen vara potentiell form.

Synekdoke Ett retoriskt tecken* där delen står för en helhet eller där helheten står för delen.
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Synvinkel Den position från vilket ett objekt* betraktas. I en fullständig varseblivningsakt ser man
enligt Husserl hela objektet och synvinkeln blir ovidkommande.

Sändarorientering Sändarorientering innebär att mottagaren försöker återvinna de delar av avsändarens
kod som inte överlappar med den egna, dvs. anpassar sig till sändarens kod* eller norm*. Ett be-
grepp som används inom Moskva/Tartuskolans och Göran Sonessons kultursemiotik.

Tecken Ett tecken är ett ting som står för ett annat ting. Enligt Husserl består ett tecken av ett ut-
trycksplan* som är direkt tillgängligt men oviktigt och ett innehållsplan* som är indirekt tillgängligt
men viktigt.

Tema, tematisering Tema i relationen tema och rema* avser enligt Halliday det som det talas om. I
en bild kan det vara det mest uppenbara, det som ses först.
Tematisering enligt Husserl är en betoning av det viktiga. I relationen synvinkel* och objekt*
t.ex. är oftast objektet tematiserat, i relationen uttryck* och innehåll* är innehållet tematiserat.

Text Begreppet text kan, som ofta är brukligt i semiotiska sammanhang, förstås som verk härledda ur
alla slags semiotiska system, inte endast språkliga. Text i kultursemiotisk mening och i mer preci-
serad bemärkelse kan avse det som är möjligt att tolka, t.ex. därför att vi kan förstå språket eller
därför att vi är bekanta med en viss kultur. Ses då i motsats till icke-text*. Ett annat sätt att se på
text är den speciella vikt som i en kultur kan läggas på svårtolkade texter, t.ex. retoriska texter.

The Great Chain of  Being Den hierarki av värden som alla människor omfattar. I den ordningen är
t.ex. människor viktigare än djur och djur viktigare än växter och ting. Tingen kan delas i komplexa
föremål samt, på en lägre nivå, naturliga fysiska föremål.

Token Peirce har introducerat relationen type* och token. Ett token är ett exemplar av en type*. För
att förstå ett token krävs kunskap om dess type.

Type Peirce har introducerat relationen type och token*. Type är det generella regelsystem, av vilket
ett token* är ett specifikt exemplar av. Ett ord i det svenska språket är en type. Ett specifikt ytt-
rande på svenska är ett token. Sonesson skiljer mellan temporally unbound och temporally bound
typicalities. Tidsmässigt obundna typer är t.ex. fonem, bokstäver och ord och tidsmässigt bundna
typer är t.ex. en originalmålning i relation till dess reproduktioner (tokens) eller ett negativ i rela-
tion till dess kopior (tokens).

Uppåtstigande retorik En typ av retorik som omfattas t.ex. av Breton. Han vill ersätta ett objekt med
ett annat som är högre på the Great Chain of  Being* för att nå en högre andlig nivå. Kan också
användas om idealisering.

Utställningsvärde När konst kan reproduceras kommer enligt Benjamin utställningsvärdet att ersätta
kultvärdet* i konstverket. Det innebär att den estetiska* funktionen* ersätts av en social och po-
litisk funktion.

Utsägelse, enunciation Den akt i vilken betydelse produceras/förmedlas. Akten att göra en utsaga.
Uttryck Den del av tecknet* som utgörs av dess materiella underlag, eller snarare det som möjliggör

att innehållet* kan upplevas.
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