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Jan-Gunnar Sjölin hävdar i artikeln Den surrealistiska bilden Struktur 
och etik - anteckningar inför en undersökning att den första 
surrealistiska operationen är isoleringen som leder till en friställning 
av objektet. 1/ Det huvudsakliga greppet i Christer Strömholms 
fotografi är just isolering. Isolering av blicken, av personen, av 
världen och av själva bilden. Man skulle kunna se hans fotografi som 
en retorisk avvikelse från det som brukar kallas livsvärlden, dvs. den 
värld vi tar för given i vardagslag och den plats där vår kropp och vårt 
medvetande är länkade till resten av världen. Men retoriken tycks vara 
nedåtgående. Eftersom isoleringen skapar ett förtingligande och 
förfrämligande så avlägsnas vi som betraktare från den "mänskliga" 
livsvärlden till en värld av separata ting där intersubjektiviteten har 
mist sin betydelse. 

Surrealismens andra operation, som är Bretons favoritgrepp är 
dépaysement, dvs. att placera det isolerade objektet i en annan värld 
eller miljö.2/ Men i Strömholms fall förekommer sällan dessa 
dépaysements. Åtminstone inte med Bretons målsättning som är att 
förena de olika världarna i en uppåtgående retorik som optimistiskt 
strävar efter att skapa en bättre värld.3/ 

Isolering är inte bara en fråga om komposition i Strömholms fall. Det 
är inte bara så att han placerar figurerna i centrum av bilden för att 
uppnå en formalistisk effekt. Även en i bilden avbildad person är i en 
isolerad situation. Inte bara isolerad i bildplanet från andra objekt eller 
personer. I djupplanet finns ofta ett döljande som kan ses som 
ytterligare en accentuering av isoleringen. Objektet blir svårt att 



identifiera eftersom vi har svårt att fullborda varseblivningsakten. Vi 
ser synvinkeln snarare än objektet. Det betyder vidare att betraktaren 
är alienerad från objektet. Murar, ytor, gardiner är fall av överlappning 
som i hans bilder tycks övertyga oss om att världen är ett fängelse 
eller att världen är en bild som förhindrar oss att se den verkliga 
världen. Det som visas kan också vara något oansenligt, avskyvärt 
eller ointressant. 

Ofta innefattas objektet i en "låda" med alla sidor mer eller mindre 
tillslutna. Det finns en slutenhet i bildplanet, med eller utan ytterligare 
en ram inne i bilden. Dessutom finns döljandet som gör objektet mer 
eller mindre otillgängligt för betraktaren. Sålunda är användandet av 
ramar inne i bilden på något sätt kopplat till förhindrandet av sikt. 
Man får en lådkänsla, en låda man inte kan öppna. Detta är 
hemligheten de flesta av oss förnimmer när vi betraktar hans bilder. 
Man kan jämföra hans bilder med Man Rays Isidore Ducasses gåta, 
ett surrealistiskt objekt och fotografi. 

Även användandet av gamla uttjänta föremål som objet trouvés är ett 
isolerande grepp därför att ett gammalt föremål förlorar sin tidigare 
mening eftersom det ryckts ut ur sitt sammanhang och sin relation till 
andra ting. Detta är ett surrelistiskt sätt att flytta objekt ut ur 
livsvärlden (vi kommer ihåg surrealisternas förtjusning i 
loppmarknader) för att göra dem "funna" och därmed nya igen. 
Objekten har inte så mycket med nostalgi att göra. Avsikten är inte att 
retrospektivt suggerera förfluten tid. Ingen "berättelse" är möjlig i 
sådana bilder. De är snarare lyfta ut ur tiden och berättelsen, om där 
finns någon, är transgressiv: till döden eller till intigheten. 

Det huvudsakliga greppet är alltså isolering och Strömholm vill stanna 
där. Han vill inte skapa en bättre och mer förenad värld i linje med 
Breton utan anknyter snarare till en annan "surrealist", Georges 
Bataille, vars idéer om stympning, separation och nedåtgående retorik 
leder till en anti-humanistisk hållning. 

Om vi nu betraktar några av Strömholms bilder kan vi observera en 
mycket intressant rörelse. I två av han mest kända bilder (Ormkvinnan 
ochGossen och nätstrumpan) uppmärksammar vi att det finns två 



betraktare. Den ene befinner sig i det avbildade rummet, dvs. i bilden 
och den andre befinner sig i det referentiella rummet strax utanför det 
avbildade rummet och det är den personen som förutsätts se det som 
avbildas. Men dessa bilder skulle kunna ses som misslyckanden 
eftersom de inte fullt ut tillfredsställer kravet på isolering. Objekten är 
spridda över bildytan. Den person som betraktar scenen, dvs. jag, 
betraktaren, är i dessa bilder separerad från objektet först och främst 
genom den andre betraktaren inne i bilden som så att säga har tagit 
min plats. 

Jag som betraktare kan inte komma nära objektet men inte heller 
betraktaren inne i bilden eftersom denne är förhindrad att komma nära 
genom att den döljande effekten förhindrar det. I ett fall (Gossen och 
nätstrumpan) är scenen i en annan fiktiongrad än publiken och 
kvinnan som betraktas av gossen befinner sig dessutom utanför bilden 
i det referentiella rummet vilket betyder att kvinnan är en del av 
gossens fantasi. Mannen som betraktar ormkvinnan kan inte nås 
eftersom hon befinner sig i en glasklädd låda och i en annan 
fiktiongrad eftersom hon är en varietéartist och han är publik. Att 
betraktaren finns inne i bilden gör bilden i viss mening mindre 
intressant för bildjaget, dvs. det jag som tänkes betrakta det som 
bilden visar. 

Men i en hel del andra bilder, i själva verket de flesta av Strömholms 
bilder, har betraktaren inne i bilden försvunnit (t.ex. i en bild av 
leopardkvinnan) och det jag kallar bildjaget, den som tänkes se 
scenen, konfronteras direkt med den döljande effekten, dvs. 
isoleringen i djupplanet med en skärm eller en yta av något slag. 
Bildjaget är nu inte längre bara ett vittne eller en berättare svalt 
distanserad från händelsen utan snarare en deltagare i dramat. 
Betraktaren inne i bilden är utflyttad och huvudpersonen är nu 
bildjaget, den betraktare som strax utanför det avbildade rummet 
betraktar det som sker i det avbildade rummet. 

Det som har hänt är att relationen mellan vänster och höger, från den 
avbildade betraktaren till ett mer eller mindre dolt objekt istället har 
förflyttats till djupplanet. Det dolda objektet har placerats i centrum av 
bilden och betraktaren har flyttats från bilden till det referentiella 



rummet vilket betyder att betraktaren blivit osynlig och blivit den 
person som betraktar bilden, dvs. du eller jag. Det betyder också att 
detta gestaltpsykologiskt är en bättre lösning eftersom bildens problem 
kan lösas mer elegant och enkelt med bevarad komplexitet. 

Fotografens roll 

Christer Strömholm har gjort mycket för att förena sig själv med sitt 
verk. Parallellt med hans bilder presenteras Strömholm själv, ofta med 
en biografi som berättar om hans bakgrund som bl.a. spion. Men den 
fråga som jag vill ställa till hans bilder är: Vem är egentligen 
sändaren? Det finns skäl som talar för att den obligatoriska biografin 
till hans bilder bättre ses som ett retoriskt grepp i romantikens 
efterföljd för att skapa en konstnärspersonlighet än som en avtäckning 
av en autentisk personlighet. Genom att betraktaren projicerar hans 
biografi på hans bilder blir bilderna mer sändarorienterade, mer 
"privata". 

Det finns ett besvärligt problem i den biografiska forskningen i att 
använda konstnärens egna åsikter vid tolkningen av verket eftersom 
man som forskare kan ledas fel. Det är inte ovanligt att en författare 
eller annan celebritet skapar en egen passande image t.ex. genom att 
bränna delar av sitt arkiv och spara bara det som passar den 
presenterade bilden. Av det följer att konstnärens egna uttalanden och 
biografi bör hanteras varsamt av forskaren. Det är ju oftast bilden vi 
som konstvetare bör tolka och inte ett annat yttrande bredvid bilden. 
Om vi för det språkliga uttandet eller texten på bilden på så sätt att 
bilden blir objekt för en helt annan, lingvistisk betydelse gör vi oss 
ibland skyldiga till vad som skulle kunna kallas lingvistisk 
imperialism. Det är ju bildbetydelsen vi vill komma åt som 
konstvetare. Jag tror att Strömholm själv vill att hans biografi ska vara 
en del av hans konst, men vill vi det? 

En blick på en bild som föreställer fotografen Strömholm när han 
fotograferar transsexuella på Place Blanche visar oss en man i US 
Armyjacka och kraftiga skor med rågummisula. Han är en 
funktionalistiskt klädd och välutrustad fotograf som bär med sig 
bandspelare, anteckningsbok, ficklampa, en Leica i ett specialsytt 



hölster i en specialsydd fotoväst mm. Denne kan helt enkelt inte vara 
densamme som är bildjaget i hans bilder, dvs. den som upplever 
isolering och döljande i en situation som med M. Bachtin kan kallas 
en "I-for-myself"situation. 4/ En situation där subjektet isolerats från 
den vanliga livsvärlden. Precis som författaren av en roman inte är 
densamme som berättaren eller hjälten är inte heller fotografen 
densamme som bildjaget. 

Men vem är då bildens hjälte? Jag tror att det är en relation mellan 
åtminstone fyra parter. På sändarsidan finns den funktionalistiske 
fortografen, men också en ideal sändare som kanske inte ens finns på 
plats vid tagningen. Fotografen kan mycket väl upptäcka bildens 
estetiska kvalitet såsom den förste betraktaren i en postvisualisering. 

Å andra sidan finns det på betraktarens sida åtminstone två roller. 
Betraktaren befinner sig på museet eller sittandes i en soffa 
betraktande ett fotografi av Strömholm i en fotobok. Betraktaren 
befinner sig alltså i livsvärlden. Men det finns också en ideal 
betraktare som är lika med betraktaren i den stund denne överförs från 
museet eller soffan till att placeras i bildens referentiella rum just 
utanför det avbildade rummet. Precis som när man på bio förflyttas 
från biografens bänk till gatorna i ett New Yorkgetto så lämnar man 
sig själv och sin plats i livsvärlden en stund när man betraktar en bild. 
Det är inte bara i Virtual Reality eller film som man lämnar sig själv. 

Den situation vi hamnar i kan också kallas la condition humaine, en 
situation där den vanliga livsvärldens intersubjektivitet och 
dialogicitet sätts ur spel och en existentiell ensamhet där bara ett 
tillstånd, med minimal berättelse, uppstår. Precis som när den inre 
monologen och det direkta talet i en modern roman ersätter den 
allsmäktige berättaren kommer bildjaget med sin enda synvinkel i 
Strömholms verk att ersätta den referentiella bilden med det allseende 
ögat som antas visa "verkligheten". 

I han bilder finns en förberedd position för subjektet. Betraktaren 
måste i en gynnad läsning, dvs. den läsning som sändaren Strömholm 
eftersträvar, anpassa sig till denna implicita förväntning som är 
sändarorienterad, samtidigt som han/hon inviteras till att ta sitt öde i 



sina egna händer. Här finns alltså komplicerade sociala relationer. Du 
måste lämna dig själv och din plats i den tvingande livsvärlden för att 
verkligen bli dig själv. Bilden tycks diktatoriskt säga: "Du måste bli 
fri!". Å andra sidan kan betraktaren avvisa sändarens begäran. Men 
det skulle inte vara en gynnad läsning. 

Ofta använder man Jaques Lacan i forskning om fotografi men man 
klargör sällan vilken roll Lacan har i forskningen. Ofta förväxlar man 
Lacan som idéhistorisk "influens" och Lacans teorier som ontologiska 
metateorier. Men Lacans teorier kan inte säga så mycket om bild 
eftersom eftersom de strängt taget är fientliga till bilder och så fort 
som möjligt rör sig vidare från bilden till en annan, oftast lingvistisk 
värld. Hans teorier är varianter av den lingvistiska imperialismen som 
strävar efter att visa språkets dominans över bilden och livsvärlden. 
Om vi är intresserade av bilder borde vi inte välja Lacan som guide till 
dem. 

Men Lacan kan ha någonting att göra med Strömholms bilder, men 
kanske på ett lite mer oväntat sätt. Lacan började sin bana i de 
surrealistiska tidskrifterna. Och i surrealism kan vi uppfatta en "mörk" 
variant i opposition till Bretons optimistiska surrealism. Det är en 
surrealist, Roger Caillois, som har givit Lacan idén om blicken som 
kommer utifrån. En annan person i denna lösa grupp var Georges 
Bataille. 

Om man behandlar Lacans idéer historiskt och inte som en teori med 
metastatus, inte som en teori med förklaringsvärde, kan vi se att det 
finns en surrealism, också i fotografi (Bellmer, Boiffard m.fl.) som för 
fram föreställningar om isolering, stympning, människooffer, 
avhumanisering, brist och ibland ultrahögerpolitik. Lacan med sin 
betoning av Freuds dödsdrift kan ses som en del av en sådan tendens i 
30-talets konst och idédebatt och Strömholm kan kanske ses som en 
sentida arvtagare till ett sådant konstklimat. 

1/ Sjölin, J-G., Den surrealistiska bilden Struktur och etik - 
anteckningar inför en undersökning Institutionen för konstvetenskap, 
Lunds universitet u.å. 



2/ I Communicating Wessels skriver han: 

To compare two objects as far distant as possible one from the other 
or, by any other method, to confront them in a brusque and striking 
manner, remains the highest task to which poetry can ever aspire. Its 
unequaled, unique power should tend more and more to practise 
drawing out the concrete unity of the two terms placed in relation and 
to communicate to each of them, whatever it may be, a vigour that it 
lacked as long as it was considered in isolation. (Breton, A., 
Communicating Wessels , Lincoln and London: University of 
Nebraska Press 1990 s 109) 

3/ I Signe ascendant (1947) diskuterar Breton surrealismen som 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, sammstämmiga 
ändamål. Dess svurna fiender är det avvärjande och det 
deprimerande. (Breton, A. "Uppstigande tecken - 1947" i Breton, A. 
Det automatiska budskapet Uppstigande tecken Surrealismen i dess 
levande verk Stockholm: Surrealistförlaget 1988 s. 39) 

Han nämner i sammanhanget Jean Coqteaus liknelse av en gitarr vid 
en sjungande bidé som ett exempel på det avvärjande och 
deprimerande. Breton citerar vidare en Zen-författare: 

Det bästa ljuset på den generella, obligatoriska betydelsen av bilden 
värd namnet måste ha kastats av en Zen-författare: "Av buddistisk 
snällhet omvandlade Basho en dag snillrikt en grym haiku som hade 
författats av sin humoristiske lärjunge Kikaku. Den senare hade 
skrivit 'en röd drake - slit av dess vingar - kryddpeppar'. Basho 
ändrade det till 'Kryddpeppar - förse den med vingar - en röd drake'. 
(ibid. s. 40. I den svenska översättningen talas det om en drake, men 
som Sjölin påpekat är en trollslända en mer adekvat översättning.) 



4/ Bakhtin, M.M. "Author and hero in Aesthetic Activity (ca 1920-
1923)". I: Bakhtin, M.M., Art and Answerability. Early Philosofical 
Essays. Austin: University of Texas Press Slavic Series, no 9. 1990 s. 
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