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Denna studie avser att utforska identitetsskapandet 

inom den komplexa konstformen performance. Genom 

att fokusera på Marina Abramovićs och Frank Uwe 

Laysipens (Ulay) liv och kollaborativa performance ur 

ett performativt och psykoanalytiskt perspektiv angrips 

handlingarnas tyngdpunkt i skapandet av jaget under 

diverse omständigheter och sammanhang.   

Abstract: 

 

 

 

 

 

 

This study aims to investigates the creation of identity 

within the complex artform performance. By observing the 

life’s and collaborative performance of Marina Abramović 

and Frank Uwe Laysiepen (Ulay) though a performative and 

psychoanalytic perspective focuses the act in the creation of 

self in different circumstances and contexts.  
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1. Inledning 

Det har länge funnits en idé om den briljanta, men självförbrännande konstnären – en identitet 

som följaktligen främjade föreställningen om konstnärsparet. Genom tiden har det funnits en 

rad mytomspunna konstnärspar, såsom Emmy Hennings (1885–1948) och Hugo Ball (1886–

1927) som tillsammans emigrerade till Zürich när första världskriget bröt ut och där bidrog till 

den anarkistiska dadaismens framfart1, Frida Kahlo (1907–1954) och Diego Rivera (1886–

1957) med deras politiska involveringar och påverkan Mexikos identitetsskapande2, Jasper 

Johns (f. 1930) och Robert Rauschenberg (1925–2008) som stretade mot den abstrakta 

expressionismen i New York3 och så även Marina Abramović (f. 1946) och Ulay (f. 1943) 

som gemensamt gav form åt performancekonsten. 

Illusionen av Marina Abramović och Ulay som det perfekta konstnärsparet lever 

ännu kvar. Efter tolv år skiljdes de åt på mitten av den kinesiska muren och talades inte vid 

under en lång tid, tystnaden är nu bruten och minnena står i blom. Ett retrospektiv fullt av 

metaforer för energin mellan mannen och kvinnan samt de suddiga androgyna linjerna mellan 

dessa i dess mänskligaste form, dess jämbördigheter och dess differenser inom en 

oförutsägbar tidsram. Paret präglade, med kroppen som verktyg och rummet som canvas, den 

identitetssökande konstformen performance, i akten och så även i stillheten som spegel för att 

ställa världens och individens problemkomplex mot varandra.  

  

                                                             
1 RoseLee Goldberg, Performance Art: From Futurism to Present, Thames & Hudson, London, 2001 (revised 

and expanded edition), s. 55. 
2 Hugh Honour & John Fleming, The Visual Arts: A History, Laurence King Publishing, 2009 s. 812. 
3 Duncan Ballantyne-Way, “The Relationship Between Jasper John & Robert Rauschenberg”, fineartmultiple, 

2017. https://fineartmultiple.com/blog/jasper-johns-robert-rauschenberg-relationship/  

https://fineartmultiple.com/blog/jasper-johns-robert-rauschenberg-relationship/
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1.1. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att analysera identitetsskapande med fokus på performancekonsten. För 

att genomföra detta kommer performancekonstnärerna Marina Abramović och Ulays verk att 

granskas ur ett performativt och psykoanalytiskt perspektiv.   

 

 Vilken roll har åskådarna samt ”de dolda åskådarna” i Ulay/Abramovićs 

verk och hur påverkar det dess uppsättning? 

 Hur ter sig deras performance som ett universellt, dualistiskt 

identitetsskapande?  

 På vilket sätt kan deras performance brytas ner till performativa 

handlingar och bygga en enskild identitet?  

 

1.2. Teori och metod 

Konstnärerna kommer att introduceras i en biografi influerad av den biografiskt-psykologiska 

metoden, vilket präglas av idén att det finns ett samband mellan liv och verk.4 För att 

genomföra detta kommer texter om och av Ulay och Abramović att undersökas – med hänsyn 

till deras kulturella, sociala och politiska kontext – från deras liv innan de träffades fram till 

deras separation. Därnäst analyseras tre av deras gemensamma verk. Valet av verken som 

kommer att analyseras inspireras föga av teorier om en grupps utveckling, modellerna kring 

detta kan se olika ut men utgår från samma idé – att inleda och avsluta en relation, i en 

process genom handling och kommunikation. Utvecklingen av en relation/relationer menas 

inledas av att mötas och fatta tycke byggt av både ångest och förväntningar, men också 

härligheter och nyfikenhet, människan tycks fläta ihop sina identiteter i en formande fas där 

relationen blomstrar. Relationen går sedan in i en stormande fas av spänningar och illvilja mot 

varandra. Sedan hamnar den i en form av stagnationsfas där antingen man finner en acceptans 

och möter varandra på nytt eller går skilja vägar.5  

För analyserna av verken kommer performativitetsteorin samt Anthony Howells 

(f. 1945) psykoanalytiska teorier med fokus på identitetsskapandet att nyttjas, vidare 

formulering om teorierna ses i uppsatsen andra kapitel.  

                                                             
4 Kate Isaacson, “Divide and Multiply: Comparative Theory and Methodology in Multiple Psychobiography” ur 

Handbook of Psychobiography, William Todd Schultz (red.), Oxford University Press, New York, 2005.  
5 Bruce W Tuckman & Mary Ann C Jensen, 

“Stages of Small-Group Development Revisited”, Group & Organization Studies (pre-1986), ABI/INFORM 

Global, 1977, s. 419.  



ZARA HJELM 

5 
 

Begreppet performativitet fokuserar på människans uppträdande, dess performance, som hen 

bringar till existens i sitt vardagliga liv. Performativiteten ifrågasätter idén om att skapa roller 

utifrån handlingar och att handla utifrån tilldelade roller för att presentera en individuell yta 

inom samhällets ramar. Denna teori kommer appliceras på deras verk som enskilda handlingar 

som konstverk och undersöka hur det inte bara är, utan också vad det gör.6 Kring detta 

resonemang kommer även Jacques Lacans (1901–1981) psykoanalytiska teorier att 

genomsyra uppsatsen, för att understryka inte bara handlandet utan också speglingen av 

identitet via hur ett konstnärligt medium skapas. Howells teorier återkommer också ofta till 

psykoanalysen, huvudsakligen Lacans. Han bevisar även hur performancekonsten, som mer 

eller mindre härstammar från teatern och tidigare har analyserats efter den, egentligen har den 

mycket mer gemensamt med de klassiska konstformerna och bör därför undersökas därefter. 

Övergripande handlar Howells bok The Analysis of Performance Art: A Guide to its Theory 

and Practice, där teorierna har hämtats, om att analysera performativa termer i psykologisk 

kontext och psykologiska termer i performativ kontext. För att utföra detta bör performance i 

första hand anses som en performativ handling. Återkommande till performativitetsteorin 

bryts uppträdandet ner i de performanceverk som analyseras och summerar dessa för att 

undersöka skapandet av identitet.  

 

1.3. Empiri  

I presenterandet av performancekonstens historia kommer huvudsakligen Performance Art – 

From Futurism to the Present (2011) av RoseLee Goldberg att brukas, och även Gary 

Svenssons avsnitt, ”Att verka utanför ramarna: utmaningar och föreställningar i 1900-talets 

konsthistoria” som ingår i den inte ännu utgivna boken Perspektiv på den andre (2018). För 

en överblickande föreställning om de modernistiska konstepokerna används The Visual Arts: 

A History (2009) av Hugh Honour & John Fleming. Teorierna utgår huvudsakligen utifrån 

The Analysis of Performance Art: A Guide to its Theory and Practice (1999) av poeten och 

performancekonstnärern Anthony Howell, som var den första publikationen att beskriva 

performancekonstens väsentliga ämnen, samt Performativitet: Teoretiska tillämpningar i 

konstvetenskap; 1 av Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare (red.) om performativitet.  

  

                                                             
6 Malin Hedlin Hayden & Mårten Snickare (red.), Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1, 

Stockholm University Press, Stockholm, 2017, s. 5. 
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Vid författandet av konstnärsbiografierna har en biografisk-psykologisk metod använts enlig 

avsnittet ”Divide and Multiply: Comparative Theory and Methodology in Multiple Case 

Psychobiography” av Kate Isaacson ur boken Handbook of Psychobiography (2005) av 

William Todd Schultz och material till detta har varit Marina Abramovićs självbiografiska 

bok Walk Through Walls (2016), som författats med assistans av James Kaplan, och biografin 

Whispers: Ulay On Ulay (2014) av Maria Rus Bojan och Alessandro Cassin, innefattande 

flera interjuver med Ulay, brukats. För intervjuer i form av elektroniskt material samt videor 

med bland annat västliga performance har webbsidan YouTube, särskilt Louisiana Channels 

kanal, varit en viktig källa.  

 

1.4. Avgränsningar 

Huvudsakligen syftar uppsatsen att undersöka identitetsskapandet i en individuell, gemensam 

och konsthistorisk kontext med fokus på performancekonstnärerna Marina Abramovićs och 

Ulays verk. Således har biografier skapats för att få en bild av vilka dessa människor är och 

vilka de framställer sig att vara utgått ifrån deras egenskrivna memoarer, intervjuer och media 

om konstnärerna i den begräsning som har funnits. Tolkandet av texterna avser att vara 

objektiva eller beskrivna ur någon annans erfarenhet (i mån om relevans), om så är fallet bör 

källan ha framställts tydligt. Performancekonstens historia kommer att presenteras för att 

definiera begreppet av konstformen och identifiera dess olikheter och likheter i den mån som 

känns relevant för identitetsskapandet samt Abramović och Ulays konstnärskap. De 

genomsyrade teorierna kommer också att beröra det som känns relevant för att möjliggöra de 

efterföljande analyserna; Howells fullständiga teorier och metod kommer ej presenteras och 

performativiteten kommer brukas i symbios med andelen av Howells teorier. Ändamålet, som 

tidigare nämnt, avser att undersöka hur identitet i modern värld, reducerad till den 

västerländska konsten, kan te sig och inte klargöra en definitiv sanning om hur 

identitetsskapande sker.  
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1.5. Disposition 

Inledningsvis presenteras uppsatsens två teoretiska grenar, varav den ena är performativiteten 

och den andra är Anthony Howells teorier, där går även metoden in i teorierna. De teoretiska 

utgångspunkterna syftar att utgöra en grund för uppsatsens struktur och sedan mer markant i 

de avslutande analyseringarna av tre performanceverk. Efter de teoretiska utgångspunkterna 

framförs performancekonstens historia, detta för att skapa en förförståelse om vad uppsatsen 

definierar som performance i dess breda bemärkelse samt dess koppling till 

identitetsbegreppet. Därefter kommer ett biografiskt-psykologiskt avsnitt om Marina 

Abramović och Ulay för att undersökta deras identiteter, både gemensamt och enskilt. 

Slutligen sammanförs informationen som tillgivits i tre estetisk-performativa analyser av 

uppsatsens centrala konstnärers verk.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  

 

Performance art is the "unconscious" of theatre. Dreams and traumas are the content of this 

unconscious, and the performer's art is to externalize these and enlarge them, so that they become 

available, ultimately, to the gaze of the Other.7 

 

2.1. Anthony Howells teori och analysmetod 

Grundläggande för Anthony Howells metod tar han intryck av färgteorin, möjligen av 

anledning att han hävdar performance bör ses som besläktat med bildkonst. Följaktligen 

menar han att, bortsett från svart och vit (som i färgläran betänks som toner snarare än färger), 

existerar tre primära färger, när dessa mixas skapar de sekundära färger. I likhet med 

performance arbetar den i tre primära handlingar som tillsammans producerar sekundära 

handlingar. De tre primära handlingarna är stillhet, repetition och inkonsekvens. Stillheten 

beskrivs utgöra grunden, medans inkonsekvensen inte används särskilt mycket, utan snarare 

en upphöjning av stillheten. Repetition associeras ofta med begreppet besatthet, vilket 

härleder till psykoanalysen och som enligt psykoanalytiker Jaques Lacan utgör en av 

grundpelarna för hans teorier.8 Följande avsnitt kommer att beskriva hur Howell bryter ner 

performance i flera olika handlingar, dessa handlingar kommer sedan undersökas utifrån hans 

teorier i verken som analyseras.  

 

2.1.1. Stillhet 

När performance grodde ur happenings på 1960-talet var stillhet huvudexperimentet som tog 

plats, att föra den tvådimensionella målningen till liv för att återföda människan som 

konstverk. Performancekonsten har på så sätt stark samhörighet med den visuella konsten, 

vilket kan härledas till modellerandet, som redan under 1700-talet klassificerades som en 

konstnärlig färdighet.  

Det finns tre stadier i stillheten; den första är stillhet i arrest, den andra är 

stillhet i stat och slutligen brytandet av stillheten.  

                                                             
7 Anthony Howell, The Analysis of Performance Art: A Guide to its Theory and Practice, Taylor & Francis, 

1999, s. 197. 
8 Howell, 1999, s. 20-24. 
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I stillhet i stat finns det ofta en Zen, som en djupare komponerat lynne, ett lugn, som således 

också är en form av arresterad stillhet som uthärdas längre. Stillhet kan även präglas av 

orörlig styvnad eller paralyserande kramper. Denna döda stillheten är dock inte oåterkallelig 

utan kan medföra återfödsel, vilket gör brytandet av stillhet till en avgörande aspekt.  

I Lacans psykoanalytiska tolkning, som Howell kontinuerligt tar upp, talas det 

om tröskelns betydelse, att åtrån ligger i viljan att oscillera mellan insidan och utsidans 

etablerade trösklar och inte i att vilja stilla vara. På dylikt sätt är Zen en medveten penetration 

av sinnestillståndets insida, medans stillhet i arrest och brytandet av stillhet är själva 

oscillationen. Den döda stillheten förliknas med en typ av övergrepp, som i sin tur kan 

framkalla panik, ett primitivt tillstånd som stås mellan valet att fly eller fäkta. Inom 

performancekonsten kallas det rigour, en återhållsamhet som skapar en slags förstoppning i 

skapandet – den förnuftiga delen försöker fängsla de möjliga inkonsekventa handlingarna. I 

historikern Sander Gilmans (f. 1944) illustrationer av patienter på mentalsjukhus, Seeing the 

Insane (1982), belyses det att de som lider av katatoni ofta försöker spänna ihop sin kropp till 

en knut, stilla, men intensivt i sin orörlighet. Orörligheten blir en effekt av överensstämmande 

repetition som må leda till vibrationer och frustrationer, vilket berör vikten av inkonsekvens i 

både performativa handlingar och performancekonsten i sig. Observerande den levande 

människan i en rörlig vardag, det obekanta är stillheten och spänningen mellan stillhetens 

oförutsägbarhet, vilket skapar ett obehag. Den freudianska läran kallar denna obekvämhet 

unheimlich (uncanny)¸ som syftar till inkonsekvensen ur det bekanta skapar oförglömliga 

markörer, en möjlig utveckling. Repetitionerna förnekas med tiden och på så sätt att väga 

inkonsekvensen frodas dessa av varandra, även den enklaste handling kan bli en ansträngning 

när den blir stilla eller konstant, på så sätt blir unheimlich också en förhöjd stelnad. 

Performancekonstens grundläggande idé bemärker de tid och rum människan lever i som en 

blank yta för en bildkonstnär, eller en tystnad för en kompositör. En bildkonstnär punkterar i 

sitt skapande den tomma ytan, kompositören punkterar tystnaden och på samma sätt punkterar 

performancekonstnären stillheten med handling. Stillheten ligger därför som en grund mot de 

två andra primära handlingarna, repetitionen och inkonsekvensen. När en psykoanalys sker 

existerar analytikern och subjektet, i Howells analysmetod anger han performancekonsten 

som subjektet och sig själv som analytikern.  
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Orörligheten i performanceverket möjliggör läsandet, och pekar ytterligare på konstformens 

nära relation med bildkonsten snarare än teatern. I performanceframträdandet behöver inte 

handlingarna följas utan ögat läser in i sin egna takt, tankarna utvecklas som en del i verket 

istället för i att agera som mottagare.9  

 

2.1.2. Klädnad och maskering 

Kläder är inte bara täckande, utan kan också vara synliggörande. Hur en framställer sig själv 

identifieras synnerligen symboliskt i klädvalet. Klädseln kan summera till en imitation, att 

framför blicken skapa förklädnad. Imitationen delas här in i tre olika kategorier; travesti – att 

låtsas vara någonting man inte är, kamouflage – att gömma den redan befintliga insidan och 

hotelser – att framträda sig större än en själv. Valet av kläder kan vara för att attrahera eller 

skydda sig, aggression tenderar till att attrahera vilket visar på hur tvetydlig falskheten och 

skyddet är. Att klä sig är inte bara att förbereda sig eller att rusta upp sig. I Lacans teori är det 

också att ge födelse åt sig själv. Täcker man det som redan är täckt för att skydda kan det ge 

motsatt effekt. Fikonlövet som tidigare var ett skydd för att täcka människans organ är således 

en blottande aspekt. Klädnad har redan tagit på sig flera användningsområden; att stimulera, 

kamouflera eller att skrämma, på ett imiterande sätt också lura eller skydda det visade läget. 

Därmed projicerar en mask individens existerande, för bakom en mask finns ytterligare en 

mask och så till oändligheten. Masker är människans existerande, samtidigt i Lacans 

psykoanalys spelar vad som kallas anamorphis (perspektivsvridning) en roll, vilket hänvisas 

till betraktarens blick av vad den ser och vad det denne associerar till detta. Genom att 

performancekonstnärer inte går inte in i roller utan skapar sig själva, eller projiceras ett själv 

genom sin hållning, kroppsspråk och klädnad. Precis som i framförandet av jaget i det 

vardagliga livet, som också är ett performance, föreställer man sig själv ur ett fågelperspektiv. 

Blicken finns i alla rum, den omfattar alla, men möts sällan och när det sker är en onaturlig 

brytning av ett mönster. Klädnaden fungerar som ett spelfält av blicken, ena sidan av 

praktiska skäl och andra sidan i ett syfte eller representation av en funktion. Inom 

psykoanalysen fokuseras klädnadens inre betydelse, såsom exempelvis meningen med 

avsaknaden av en klänning utan fickor. Man menar då att klänningen, som ett kvinnligt plagg, 

respektive kostymen, som ett manligt plagg, utjämnas de som kroppen saknar och blir 

någonting de inte är i travesti.  

                                                             
9 Howell, 1999, kap. 1.  
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Den nakna kroppen kan också ses som en klädnad och likt den sista fasen i 

stillhet, utbrytande av stillhet, som implicerar återfödsel. Filosofiskt sett innebär nakenheten 

också att vara, för att stabilisera en grund, men kan i en dubbel maskering bli en lögn. Trots 

sin öppenhet tillåter nakenhet att tolkas på lika många sätt som klädnad och alla dess 

möjligheter. Nakenheten kan förlikas med stillheten, på samma sätt som stillheten utgör en 

basisk grund för de andra tvillingpolerna handling (repetition och inkonsekvens), fungerar 

nakenhet som en grund för på- och avklädande. Att tvingas in eller ur nakenheten, eller 

stillheten, kan läsas som ett ”övergrepp”, en transcendens som för en utanför det bekväma. 

I Lacans psykoanalys länkas också åtrån att bli av/påklädd, i det att marginaler återkorsas, lik 

att fångas och brytas ut stillhet. Men obehag kan också mötas i nakenhet, en känsla av 

uncanniness – obehaget av det okända i det familjära. Ett exempel på detta kan vara om någon 

blottar sig på en offentlig plats, hens nakna kropp är i det stora hela bekant, men 

kombinationen av platsen gör människorna på platsen till ofrivilliga åskådare.10  

 

2.1.3. Imitation och repetition 

 Att imitera har en bredare applikation till teatern, vikten av ord genom att imitera rätt uttryck 

vid passande tillfälle, sedan krävs repetition. Repetition är inte bara att ta någonting obekant 

utifrån och göra det bekant, utan också att fortsätta. Det är allt människan gör, fortsätter. 

Detta kan också identifieras som sublimation, att projicera exempelvis känslor från en 

handling till en annan, vilket också är associerat med besatthet, men skillnaden är de besattas 

kaotiska och oförutsägbara mönster. Kopiering kan alternera skapa ett kamouflage eller 

skydd, det kan också skapa en travesti, att överdriva, vilket ofta förråder originalet. Repetition 

kan fungera som en dödsinstinkt – en överlevnadsinstinkt, en icke-representation eller en 

konst av det undermedvetna. I performance återfinns även stillheten i repetitioner, som 

meditation, att lyssna på interna repetition. Basala repetitioner – att gå, äta dricka och dylikt – 

i performance kan tydliggöra ett renande eller en flykt, där länkas även repeterande hinder 

som kulturella upprepningar av naturen. Rumsligheten i ett verk ter sig i både enkla och 

komplexa upprepningar, inkonsekventa händelser som följaktligen blir repeterande som 

helhet. Spegling i performance faller inom upprepning, att kopiera någon annan, vilket kräver 

både betraktande och lyssnade. Barndomen präglas av att kopiera andra, lyssnande på en 

person, kan människan se en annan och sedan assimilera dessa handlingar till självständiga 

handlingar.  

                                                             
10 Howell, 1999, s. kap. 2. 
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Psykoanalysen talar om relationen mellan blicken och avundande, att avundas vad som ser 

och anamma det till självständiga handlingar. Sublimation av känslor projiceras när någon 

repetitivt känner smärta eller när repetition orsakar smärta, på samma sätt som fenomenet 

bildminnet, att återkallas bilder. I performativiteten tolkas de abstrakta handlingarna som en 

slags pelare i människans känsloliv, stillhet i repetition saktar ner den. Enligt Lacan är 

kroppen summan av handlingarnas effekt, på så vis skapar subjektet sig själv i de miljöer hen 

rör sig i, rörelsen kan vara ’mot en’, exempelvis vid jakt så följes djuret med hjälp av 

imiterande av bytet, för infiltrera djurets medvetande till en falsk trygghet innan attacken.  11  

 

The mirror is our twin and our rival.12 

 

Lacans spegelfas har en väsentlig effekt på sökandet efter identiteten, att kunna identifiera 

sina egna rörelser i en spegel, röra sig och se hur bilden i spegeln rör sig. Spegelstadiet alstrar 

förmågan att befästa människans subjektivitet, att kunna urskilja jaget från det imaginära. 

Enligt Lacan är identitet relationen mellan det imaginära och det reala – det inre och det yttre 

– jaget och den andre. Fasen återkommer livet ut, återupprepande i olika former. Följaktligen 

fungerar spegelbilden som en övning, en repetition som kommunicerar utsidan med insidan. 

Upprepningarna är ofta maskerade, de fungerar positivt i att det alstrar utveckling, men 

negativt i att de lika gärna kan bidra till stagnation och konflikter i sublimation, exempelvis 

att repetera ilska och sedan projiciera den på sin omgivning när det egentligen var någonting 

helt annat ilskan grundade sig i från begynnelsen. Det finns en laddning i inkonsekvensen, 

skillnaden, om den inte finns kan resultatet bli likformigt och svåridentifierad, utan det ena 

existerar inte det andra, natt skulle sammanfogas med dag. Vägen för inkonsekvens är å ena 

sidan snarare kaotisk, men imponerande inkonsekvens ger intrycket av att händelsen är 

ödesbestämd.13  

 

2.1.4. De andra och den store andre 

Berörande blickarna bör det skiljas på den andre och den store andre, varav den ena blicken 

är de andra, som är en närvarande åskådare och den store andre är en okänd åskådare bevittnar 

allt.  

                                                             
11 Howell, kap. 3. 
12 Howell, 1999, s. 118. 
13 Jacques Lacan, ”The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic 

Experience.” i Ècrits: A Selection, Associated Book Publishers (U.K) Ltd., 1949. 
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Detta tillåter konstnären att anta en roll utanför evenemanget och både träda in i rollen som 

vittne och skapare. Den stora andre kan vara något spirituellt – en åskådare som kan se även 

bakom lyckta dörrar – det är också kulturen, vilket som präglar identitetsskapandet, i språk, 

handling och kontext, den präglar känslan att uppmuntra till att göra vad som förväntas, vissa 

gånger är det den som provoceras att trotsa.  Den andre återfinns i närhet, och det är denne 

som frånskiljer jaget – konstnären under ett uppträdande, således kan den andre användas som 

ett verktyg. Men i ett verk är också allt den andre, dess objekt, konstnärer, handling och 

vittne. Subjektet är, inom psykoanalysen, summan av effekten av de handlingar som läggs på 

denne, ur vilket denna aspekt tolkas både den andre och den andre in. Lacan talade om objet 

petit a som ett förlorat objekt, det ständiga begäret i jagets konstruktion av den andre, och den 

ständiga besvikelsen. Han hänvisar detta till ett tomrum som aldrig kan fyllas, som den andre 

brukas till men inte kan fullända subjektet. Stillhet kan också tolkas som ett förlorat objekt, 

mellan handlingarna kan ett tomrum skapas, energin i performanceverket förloras. 

Följaktligen kan subjektens drömmar bli det förlorade objekten, saknaden av jaget i ett totalt 

imaginärt tomrum. Freud talade istället om bra objekt och dåliga objekt, varav de bra är det 

som subjektet älskar och det dåliga de subjektet räds eller hatar. I performancekonsten får 

detta en annan betydelse, här tillses de praktiska i objekten. Anledningen till objektifiering 

uttrycks vara separation, detta förstås genom att se till delarna som separerar helheten. 

Helheten kommer utifrån, som råa varelser kommer den nakna människan till världen, 

hjälplösa att lära sig överleva genom repetition. Hjälplösheten försvinner dock inte, vilket är 

lärdomens dilemma, för att lära är förändring och förändring är död. Därför skapas sköldar att 

bevara varandet, ett motstånd mot att vara den andre, från att det innan separationen från 

modern inte funnits någon annan, då modern och barnen i begynnelse i barnets huvud är ett. 

Separationen fortsätter och separerar också subjektet från den andre och den andre. Varje 

separation orsakar en saknad, det är den smärtsamma döden, men också att födas åter och 

skapa en identitet. Den andre är också modern, vilket är den första källan som fyller 

subjektets behov, det blir ett spel för att denne ska fortsätta, således formas subjektets 

varande, summan av effekten av de handlingar som läggs på denne. Människan blir, enligt 

Howell, vad andra vill att hen ska vara.14  

 

                                                             
14 Howell, 1999, kap. 4. 
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2.1.5. Inkonsekvens  

I performancekonsten är just inkonsekvensen, transcendens, mixat med stillheten och 

repetitionerna den primära kulören för ett stycke. Det finns också en problematik i dess 

företeelse då det inte det inte finns någon struktur, eller något mönster – då blir det istället en 

repetition – men kan likväl leda till irrationella följder. I verkan kan inkonsekvens skapas av 

icke-uppnådda mål, möjligheterna att använda andra metoder för att uppnå önskat mål må ge 

handlingen en transcendens, som också passar in på vardagliga handlingar.  

Exempelvis charader är en form av inkonsekvens, det är där en oförutsägbar process, men 

ändå en konsistent logik.  

Inkonsekvens används inte speciellt mycket i psykoanalytiska teorier, utan 

nämns vid sidan av repetitionerna, som är en trygghet, medans inkonsekvens är djupt vatten. 

Repetitionen dödar tid – inkonsekvensen skapar tid. Detaljer kring inkonsekvensen är att den 

aldrig upprepar sig, inga likheter, ett motstånd mot koordination. För att kunna uppleva 

inkonsekvens krävs frånvaron av det familjära, att steget tas till förändring till att lära. Det 

råder också en schizofren ovilja att acceptera den identiska bilden som bara ett ting, för varför 

ska alla bord kallas bord när de ser så olika ut? Ingenting är identiskt, utan oåtergivliga akter 

multiplicerade av en incident, så som trauma, men när det händer flera gånger kommer det 

inte som en överraskning utan en förväntan. Ledan och apati är två känslor som kan kännas 

identiska, men skiljer sig då den ena konfronterar repetitionen och den andra suger upp det 

med oregelbundet i form av förnyelse; ledan uppstår när det familjära blir för familjärt, medan 

den apatiska känslan sker när det blir för otryggt och fäller oss. Separationen ransoneras av 

det oförutsägbara, men är inte bara en enskild handling, utan byggs av repetitionen, på samma 

sätt som pulsen slår tills snittet är gjort och hjärtat hoppar över ett slag. Bristande 

följdriktigheten utlöser spänningarna, det dramatiska credot i tragedi som fars. Det finns olika 

sätt att nå skapa detta, utöver improvisationen, i oväntade scener såsom ett udda minspel, byte 

av objekt eller skapandet av en katastrof.15   

 

2.2. Performativitet  

Subjektet är huvudkaraktären i sitt liv, världen är dennes scen och resten är aktörer – detta är 

hens livslånga performance. Begreppet ifrågasätter uppträdandet, effekten av uppträdande och 

de handlingar som läggs på subjektet.  

                                                             
15 Howell, 1999, kap. 5. 
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Genom dessa skapar subjektet en identitet som hen bringar till existens genom ytterligare 

handlingar, det är inte vad hen är som skapar en identitet utan vad hen gör. Effekterna på dess 

handlingar alstras till en identitet genom en redan tilldelad, detta präglat av bland annat olika 

sociala-, politiska- och kulturella konstruktioner. Performativitetsteorin ifrågasätter även 

identifieringen och subjektens identifiering av varandra – etiketter som klistras på och handlar 

efter – vilket leder till ett matande av ett strukturellt förtryck och formar ett redan förödande 

maktsystem, såsom exempelvis patriarkatet.  

Detta kan tyckas vara irrelevant för konsten, men återspeglas i all form av handling, processen 

och mottagandet av förslagsvis ett performance kan väga minst lika mycket som utförandet i 

sig. Uppsatsen kommer bruka performativitetsteorin genom att bryta ner handlingar i 

performance till meningar för att sedan kunna placeras i nya kontexter och sålunda kunna 

göra sig identifierad. Inledningsvis kommer det berättas om hur teorin växt fram för att skapa 

ytterligare förståelse för hur teorin uppträder.  

 

2.2.1. Performativitetens uppkomst 

Performativiteten härstammar ur lingvistiken för att betona talhandlingens betydelse, fokuset 

från språkets konstaterande (constavtive) till dess handling (performativitet). Denna teori 

myntades av språkfilosofen J.L Austin (1911–1960) på 1950-talet och syftade till att 

undersöka relationen mellan språket och världen utanför språket på ett sätt som tidigare inte 

utförts. Austin menade således att yttranden inte bara kan vara skildrande eller värderande, 

utan också operativa. Följaktligen skapade han ett analyssystem med tre nivåer; uttryck (de 

ord som talar), illokutionär akt (det kommunikatören menar att göra i sammanhanget) och 

språkakt (effekten kommunikatören har vid sitt utlåtande i sammanhanget) som syftade till att 

bryta ner vardagsspråkets dolda budskap. Ett performativ yttrande, enligt Austin, kunde vara 

vid en vigsel – där alla är införstådda i sina roller samt aktens händelseförlopp, 

vigselförrättaren uttalar vid altaret ”härmed förklarar jag er äkta makar” till paret – orden 

vigselförrättaren precis yttrat är definitionen av en talhandling.16  

Filosofen Jacques Derrida (1930–2004) dekonstruerade Austins teori om det 

performativa och anmärkte dess aspekt på intention och kontroll. Derrida utvecklade 

dekonstruktionen, som syftade till att bryta ner texter, för att finna dolda meningar och 

exploatera dess möjliga tolkningar.  

 

                                                             
16 Hedlin Hayden & Snickare, 2017, s. 14. 
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Följaktligen upptäckte han att språket är uppdelat i binära motsatspar vars 

innehåll och uttryck inte besitter samma värde, vilket han menade konstruerades av sociala 

konventioner präglat av dess tidigare bruk – såsom mannens föreställda högre värdering än 

kvinnan – vars idé yttrar sig bara i förhållande till varandra och behöver på så sätt varandra 

för att konceptet ska kunna existera och i denna kontext, för att samhället ska fungera. 

Förändring sker mellan dessa binära motsatspar, i en gråzon, där dess betydelser hela tiden 

omvärderas när de infinner sig i nya kontexter. På så vis kan också talhandlingen i dess 

tidigare bestämda roller och förlopp, infogas i nya sammanhang för att bryta sig lös det binära 

tänkandet och ge plats åt en individens röst för en föränderlig röst i samhället.17 Idén 

vidareutvecklades och menade tilltalade skulle kunna fungera som ett socialt definierbart 

subjekt i relation till kommunikatören. Den franska filosofen Louis Althusser (1918–1990) 

menade att det är hur subjektet definieras eller talas med som är performativt, präglat av hens 

egen uppfattning om sig själv, tidigare erfarenheter och ideologier, byggda av normer och 

konventioner, som också infinner ideologin som performativ och därmed formbara. Detta ger 

ytterligare makt till individen att skapa en egen identitet och förändra maktstrukturer.18  

Judith Butler (f. 1956) ifrågasatte sedan könsrollernas snäva valmöjligheter och 

hävdade att kön är en konstruktion utformad av sociala, historiska och kulturella normer och 

konventioner – att dessa skapas av individen genom människans beteende snarare än förklaras 

av dess genitalier – och är på så sätt performativa. Hon kritiserade det binära tänkande 

angående både genus och sexualitet, för att öppna upp för nya möjligheter genom människans 

agerande.19 Performativa handlingar verkar, enligt henne, genom två mekanismer; citation – 

att kopiera och genom iteration – att upprepa. Att handla, utreda och reproducera hänvisas 

vara de elementära strukturerna och skapar således ett mönster som matar diverse 

förväntningar om vad som är normativt, som i sin tur matar maktstrukturer. Förloppet 

uppkommer dock med tiden i nya former och kan därefter aldrig bli identiska – det är där 

förändring kan ske. Att genom mindre förändringar, performativa handlingar, kan större 

förändringar ske som ringar på vattnet.20  

  

                                                             
17 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2012, s. 138. 
18 Hedlin Hayden & Snickare, 2017, s. 16. 
19 Judith Butler, Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, 

1988, 521.  
20 Hedlin Hayden & Snickare, 2017, s. 15. 
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3. Performancekonstens bakgrund 

Detta avsnitt bemöter performancekonsten ur en konsthistorisk kontext för att skapa en 

förförståelse och en estetisk identifiering av det spretiga begreppet performance. Begreppet 

blev inte accepterat som ett konstmedium förrän på 1970-talet, men har sedan länge varit ett 

fenomen mellan kategorierna live-konst och teater. Under denna tid var konceptuell konst inte 

ansedd som någonting materiellt, utan snarare en idé som representerats i materiell form för 

att framföra ett budskap. Till följd av dessa idéer stabiliserade performancekonsten från att 

vara genomsyrande demonstrativ, till att bli institutionaliserad, till att så småningom övergå 

till att vara identitetsdefinierande och kontroversiell.21  

 

3.1. Demonstrativa upptåg 

Traditionellt brukar performance förenas med den europeiska avantgardekonsten som började 

ta form i begynnelsen av sekelskiftet. Idéerna präglades av första världskrigets intryck och 

industrins utveckling som tog allt större plats i samhället. De klassiska skulpturerna och 

måleriet förkastades för att främja nya konstformer utanför konstens dåvarande pretentiösa 

gränser. Konstnärliga identiteter löstes upp för att hitta nya former och ifrågasätta sociala 

hierarkier.22 De nya konstnärsgruppernas live-framträdanden slöt successivt barriärerna 

mellan konstnärer, poeter samt musiker och förde konsten utanför museerna för allmänheten 

att ta del av på ett helt nytt sätt. Värdet i konsten lades på tid, rum, kropp och särskilt 

publikens interaktion.  

Det första futuristiska manifestet, Le futurisme, publicerades den 20 februari 

1909 i den populära parisiska dagstidningen Le Figaro. Manifestet var skrivet av den 

italienske poeten Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944) i syfte att bland annat glorifiera 

krig som det enda botemedlet för världens sjukliga tillvaro.23 En färgstark rörelse präglad av 

fascismen och förespråkade våldets fasor, hastigheten samt teknikens framfart började växa 

fram.24 Den första futuristiska aftonen ägde rum i Triste på Teatro Rosetti 1910. Triste var 

under den tiden var en gränsstad i den österrikisk-italienska konflikten. Futuristerna, med 

Marinetti i spetsen, rasade under denna afton mot den traditionella konsten och dess 

kommersialiseringar.  

                                                             
21 Goldberg, 2001, s. 7.  
22 Honour & Fleming, 2009, s. 768.   
23 Ibid, s. 11. 
24 Ibid, s. 768. 
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De sjöng högt om den patriotiska militarismen och krigets vackra melodier inför publiken. 

Under kvällen stod den österrikiska polisen, eller ”levande pissoarer” som futuristerna kallade 

dem, bara och observerade samt tog anteckningar på deras aktivitet för att sedan officiellt 

klaga till den italienska staten.25 Deras uppförande raderade excentriskt ut rollerna för 

konstnären och betraktaren, framför allt inom deras ”pedagogiska agitationsteater”, som med 

sin dramatiska psykologi banade väg för begreppet performance.26 

Innan dadaismen slog genom som en motståndsrörelse var cabaretteatern redan 

en populär underhållningsform i flera tyska städer, men i och med krigets restriktioner 

förpassade sig rörelsen till det neutrala Schweiz. I början av år 1916 startade de dadaistiska 

diktarna, artisterna och senare äkta makarna Emmy Hennings och Hugo Ball ett eget 

kabarécafé i Zürich, under namnet Cabaret Voltaire där unga poeter och konstnärer samlades 

för att manifestera för frihet och mot samhällets orättvisor, det eländiga våldet och äldre 

estetiska ideal i anarkistisk atmosfär.27 De dadaistiska evenemangen gjorde succé, Cabarét 

Voltaire blev en konstnärlig metropol i liv och rörelse. Men endast en månad efter uppstarten 

ansåg Ball att de behövde ta en paus för att sedan starta upp med ny energi. De blickade 

tillbaka till de antika Grekland och den japanska teatern för inspiration, men magin skedde på 

riktigt när en av medlemmarna, Marcel Janco (1895–1984), en dag kom tillbaka med masker 

till dem. När dadaisterna trädde på sig dessa masker hände någonting, en identitet klädd i 

passion, avgränsande till galenskap lyste genom. Hennings, som var den enda professionella 

cabaretartisten, skapade nya verk dagligen och blev cabarets stjärna. Ball uppdiktade en ny 

form av ljudpoesi eller ’verser utan ord’, där vokalerna mäts och balanseras för att spridas ut 

till värdet av utgångsläget i lyriken. Till sitt första framträdande med detta material bar han en 

hög blåvitrandig doktorshatt, blå kartongrör som byxor och en stor kartongsmantel som var 

scharlakansröd på insidan och guldig på utsidan. I denna kostym var han orörlig så han var 

tvungen att bäras upp på scen i mörkret, sedan tändes ljuset och släcktes igen när han skulle 

bäras av scenen. Han läste upp sin dikt Karawane som blev ikoniskt för performancekonstens 

utveckling och gav således födelse till den dadaistiska ljudkonsten.28 Cabarets medlemmar 

splittrades successivt och letade sig från Zürich, men dadarörelsen fortsatte sprida sig över det 

västerländska samhället och fortsatte sätta dess hierarkier på prov, vilket präglade både 

litteratur som arkitektur med mera.  

                                                             
25 Honour & Fleming, 2009, s. 13. 
26 Ibid, s. 790–793. 
27 Goldberg, 2001, s. 55–56. 
28 Ibid, s. 61. 
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Det fanns dock rörelser som kämpade mot moderniseringen. En av dessa återfanns i Tyskland 

strax efter depressionen, som en del av den politiska propagandan, allt med icke-europeiska 

inslag såg som pesten, detta ledde till ett yrkesförbud år 1933 mot bland andra de 

modernistiska konstnärerna.29  

Likt dadaismen var surrealismen också anti-Bourgeois30 och avsiktligt 

provocerade, men istället för att fokusera kring den anarkistisk spontaniteten trånade man 

efter den psykologiska upplevelsen – att gå under människans yta – präglat av Sigmund 

Freuds (1856–1939) teorier om det undermedvetna. Surrealismen som började som en litterär 

rörelse tog så småningom en politisk ställning, vilket den först gjorde genom Bretons 

surrealistiska manifest (1924). Hans idéer tog också influens av Freuds metod – att lätta sitt 

sinne och låta sitt undermedvetna flyta upp till ytan och leda penna för att sedan sjunka in i 

pappersarket, en metod som kallades ’automatisk skrivkonst’.31 Metoden användes sedan på 

liknande sätt inom konströrelsens performance som syftar till att frigöra det undermedvetna 

och få åskådarna att söka rationalitet i ett irrationellt mönster. Dess ideologi mixade 

upplysningstidens filosofiska med romantiken, de engagerade sig också politiskt och tog en 

revolutionär ställning för individens solidaritet.32 Surrealismens politiska ställningstagande, 

konstnärlighet och livsåskådning präglade tidsepokens världsbild, men när andra världskriget 

bröt ut tog många skydd i Nordamerika, bland dessa även Breton. Konstformen levde där 

vidare med en del av sina ursprungliga medlemmar ett tag för att sedan omformeras och så 

småningom mynna ut, men satte djupa spår på konstvärlden.33  

 

3.2.  Bauhaus   

Parallellt med konstformens samhällskritiska identifiering började den ta en mer strukturerad 

och teoretisk form. Institutet Bauhaus slog upp dörrarna i april 1919, skolan syftade 

huvudsakligen att lära ut arkitektur, men kom sedan att utbilda konstnärer i flera skepnader. 

Den syftade också till att framföra nya socialistiska termer till konsten, att minska klyftorna 

mellan högkultur och lågkultur, bli medveten om samhällets utveckling och även väva in den 

teknologiska utvecklingen i konsten.  

                                                             
29 Gary Svensson, "Att verka utanför ramarna: utmaningar och föreställningar i 1900-talets konsthistoria” 

(manus) ingår i Perspektiv på den andre (Red. Kjell Lejon) Carlsson förlag 2018 [in press] 
30 Motsättande de övre klassamhället med alla dess privilegier och pretentiösa sätt.    
31 Goldberg, 2001, s. 88. 
32 Ibid, s. 89. 
33 Ibid, s. 813. 
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Grundades gjorde den av arkitekten Walter Gropios (1883–1969) i Weimar, som även var 

rektor för skolan fram till år 1928.34 Performancekonstens utveckling ledde till att Oskar 

Schlemmer (1888–1943) förutspådde om teaterns död på Bauhaus i en skrift år 1928. Här 

alstrades de första kurserna inom ämnet, som inledningsvis var en förlängning av den 

expressionistiska teatern med den expressionistiska konstnären Lothar Schreyer (1886–1966), 

hans verkstad adapterade religiösa pjäser med ett strakt emotionellt språk. Teatern utnämnde 

känslor som det centrala i en pjäs, från detta söktes en äkthet som utvidgades till flera av 

konstformens medium, såsom ljuset, ljudet och dylikt. Scenen utvecklades ytterligare av 

Schlemmer, när Bauhausveckan inföll tog han tillfället i akt och höll en serie av 

performanceverk och demonstrationer, han beskrev sedan dess som ’half shooting gallery – 

half metaphysicum abstractum’35. Verken gjorde succé och Schlemmers aktiviteter hamnade 

snabbt i Bauhaus rampljus.36 Schlemmers teori och praktik, bortom hans absurditet och satir, 

uttrycktes vara inspirerades från de klassiska motpolerna Apollo; för hans intellekt och 

Dionysus; för hans vilda festligheter. Hans egna modifiering mellan teorin och praktiken, som 

trånade efter puritanism, var att med disciplin inte underordna sig njutningen och ansåg sin 

bildkonst som strikt intellektuell, medan hans rena njutning skedde genom 

teaterexperimenten, som fokuserar mycket kring rumslighet och mötet mellan målning och 

teatern. Mellan åren 1926–27 uppförde han verket Gesture Dance som syftade att illustrera 

dessa teorier, till stycket började han med att skapa ett schema som grafiskt beskrev dansarnas 

rörelser, direktionerna visade tre figurer i de tre primära färgerna – röd, gul och blå – 

utförande komplexa geometriska rörelse mixat med vardagliga handlingar. Genom detta verk 

flyttade han tvådimensionaliteten till tredimensionaliteten, fyllde rumsligheten med färg och 

rörelse i andan av en målning.37 Han utvecklade senare sina teorier om rumsligheten, 

menande att den rumsligheten var ett enande element i arkitekturen och kunde återknytas till 

performancekonsten.38  

Bauhaus performanceuppsättningar var aldrig menat att provocera på samma 

sätt som futuristernas, dadaisternas och surrealisternas, men var ändå lekfullt med satiriska 

inslag och en väsentlig del i performancekonstens utveckling som konstform.39 

 

                                                             
34 Goldberg, 2001, s. 821. 
35 Ibid, s. 99. 
36 Ibid, s. 97-99. 
37 Ibid, s. 103-104.  
38 Ibid, s. 104. 
39 Ibid, s. 111–114. 
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3.3.  Levande konst och performativa idéer 

När nazismen florerade i Europa och många emigrerade till USA skapade där en ny 

konstnärlig metropol.40 Konsten kom till att krypa närmre åskådaren, bryta loss sin passivitet 

och nå ut till en ny dimension. Anledningen till detta var inte bara en nyfikenhet på publiken, 

utan också ett svar på ett hot, bildkonsten hade successivt kommit närmre att framställa det 

verkliga livet bland annat genom den tidiga tekniken trompe-l’œil, som matar ögat med en 

realistisk illusion. Under början av 1900-talet frodades också fotografiets framväxt, vilket fick 

den realistiska bildkonsten att bli mindre intressant, men istället skapades traditioner som 

berörde flera delar av konstvärlden och engagerade sig för relationen med publiken.41 

Performance tog en vidare utveckling med bland annat Joseph Beuys (1921–

1986) som menade att konst kunde förändra människans vardagliga liv, att hans dramatiska 

handlingar kunde förändra människans medvetande och därefter skapa en revolution. I hans 

verk återspeglas metaforernas himmel för att med komplext sinne önska expandera psyket. 

Verket Coyote: I Like America and America Likes Me uppfördes 1974 och syftade till att 

reflektera över Europas relation till Amerika. Inledande flög han från Düsseldorf till 

Kennedys Airport i New York inlindad i en filt, därifrån tog han en ambulans till ett rum där 

han skulle spendera nästkommande sju dagar med en prärievarg. Efter att ha integrerat med 

djuret med flera objekt, började slutligen prärievargen vänja sig vid Beuys. Verket 

representerade också en transfiguration av den europeiska ideologin, för att nå frihet och 

kunna samexistera med landets ursprungsinvånare. Detta var en nyckelidé i Beuys 

konstnärskap, att förlänga begreppet konst och att likaså varje människa kunde skapa konst. 

Han predikade på så sätt människans lika värde, och samma rätt och frihet.42  

År 1968 markerade början på 1970-talets irritation och demonstrationer mot 

västvärldens hierarkiska kulturella och sociala liv. Demonstrationerna började anses som en 

kroppskonst inom den nya konceptuella konsten, människor började använda sina kroppar till 

att fungera som levande skulpturer och följaktligen göra ett högljutt motstånd i tystnad. 

Performance florerade som konstform – från stillheten, som levande skulpturer, till 

repetitionerna, i de rituella verken och till totalt oförutsägbara och extrema, vilket bokstavligt 

talat blev döden för många konstnärer. 43  

  

                                                             
40 Goldberg, s. 121. 
41 Svensson, 2018. 
42 Goldberg, 2001, s.151. 
43 Ibid, s. 152-167. 
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Identitetsproblematiken blev sedan påtaglig under 1980-talet. Det konstnärliga uttrycket 

brukades för att skapa ett jag, snarare än leva upp till ett tillgivet sådant. Termen 

’multikulturalism’ bars av många ”etniska” konstnärer som syftade till att skapa sin identitet, 

ofta genom att blicka tillbaka till ursprungskulturer och ritualer. Genom att förlösa jaget 

skapades också de andra, vilket ur en optimistisk synvinkel medförde minoriteters möjlighet 

till att genom konsten göra sin identitet visibel på en ny nivå och markera performance som 

den konstform den identitets som idag.44  

  

                                                             
44 Goldberg, 2001, s. 210-212. 
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4. Ulay/Abramović ur ett biografiskt-psykologiskt perspektiv 

4.1. Ulay 

”I am the least unknown renowned artist” menar Ulay om sig själv.45 I ett genomsyrande 

sökande efter identitet har den avantgardistiska konstnären brutit mot normer, krigat för de 

nedtystade och karvat under sitt eget skinn. Inledande med sin polaroidkamera framförde han 

sitt innersta jag, likt en fångande spegel, för att undersöka sitt inre. Följaktligen blev Ulay 

pionjär inom polaroidfotografiet som konstform och i det performativa fotografiet, ständigt i 

syfte att ifråga och provocera maktordningar såsom könsroller, nationalism, kroppens 

begränsningar – de andra och jaget – identiteten i personliga och kollektiva sammanhang. 

Från fotografiet rörde han sig i syfte i att fånga liv intill konsten, att göra den mer levande än 

den någonsin varit, till performancekonsten för göra ett starkt intryck även där, för att sedan 

lära ut sina kunskaper och även fortsätta sätta prägel på konsthistorien.  

 

Identity is for most people swallowed, like it is a sort of birth right, but identity really is, not 

many people question the identity, but identity really is a tiny little fragile sailing boat on the 

middle of the ocean with an anchor the size of a tanker.46 

 

4.1.1. Uppväxt och tidig karriär  

I ett bombskydd i Solingen, Tyskland föddes Frank Uwe Laysiepen, eller Ulay (en 

pseudonym kombinerat av början av hans förnamn med den första stavelsen av hans 

efternamn) som han senare kom att kalla sig. Året var 1943 och hela världen stod i krig.47 

Under denna period mobiliserade Adolf Hitler (1889–1945) tusentals män i alla åldrar för att 

kriga i den nazistiska belägringen i Stalingrad, däribland även Ulays fader, Wilhelm 

Laysiepen (1892–1958) som redan då var över femtio år. Det dröjde innan han kunde 

återvända. På västfronten började då de allierade vinna kriget och på östfronten utgjorde 

ryssarna ett hot för tyskarna. Modern, Maria Siepmann-Laysipen (1912–1982), drabbades av 

panik och flydde med sin son till isolerad by.48  

 

                                                             
45 Maria Rus Bojan & Alessandro Cassin, Whispers: Ulay On Ulay, Valiz Foundation, Amsterdam, 2014, s. 21. 
46 “LIFE-SIZED. EIN TAG MIT ULAY”, [Video], tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=fIcCn6InfTg, 

2016, (hämtad 2017-12-06) 
47 Marta Gnyp, Made in Mind: Myths and Realities of the Contemporary Artist, Art and Theory, 2013, s. 257. 
48 Abramović, 2016, s. 254. 

https://www.youtube.com/watch?v=fIcCn6InfTg
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Efter Tysklands nederlag återvände fadern hem i mycket dåligt skick, när Ulay 

var fjorton år avled han. ”Så länge du lever, gå inte med i armén” hade fadern sagt till sin son 

under sin livstid, och det var något som sonen höll fast vid. Det rådde en kollektiv 

krigstraumatisk stämning i Tyskland efter kriget, att leva i det var en kamp och inte minst att 

växa upp i det.49 Modern greps av panik efter faderns död, så hon bestämde sig för att leva i 

skuggan av samhället utan kontakt med någon annan än sin son fram till hennes död.50 Ulay 

blev som femtonåring föräldralös, utan varken syskon eller länk till andra släktingar. År 1959 

flydde han till Skandinavien för att inte behöva sättas in på barnhem.51 I sina tonår fick han ta 

livet i sina egna händer och klara sig ensam på gatorna. Hans påtvingade självständighet fick 

honom att bli smart för att överleva, att inse sin egen kraft och ansvar för att skapa samt lära 

sig själv.52  

Fotointresset startade redan när han var tjugo. Inledande utforskade han då 

kameratekniken, det industriella fotot och den tyska konstgenren die Sachlichkeit, men insåg 

sedan att han inte kunde froda sitt konstnärskap där.53 Traditionellt i Tyskland under denna tid 

utbildade man sig antingen till ingenjör eller doktor, därför började han studera till ingenjör 

och träffade strax efter en kvinna som han gifte sig med vid tjugo ett års ålder, året därpå fick 

de en son tillsammans. Varken familjelivet eller ingenjörsstudierna föll honom riktigt i 

smaken, så han beslutade sig för att lämna allt. Smaken av pengar hade han även fått de två 

fotoföretag inom industri- och arkitekturfotografi han hade startat där, tack vare dessa kunde 

han starta ett nytt liv, men gjorde också ett aktivt val i att överge framgången. Strax efter att 

barnet fyllt tre år väckte han sin fru mitt i en natt med en kopp kaffe och berättade för henne 

att han lämnade nu dem. Han lånade hennes bil med riktning mot Prag, till den tysk-tjeckiska 

gränsen, som då hölls av ryssarna, där stannade han vid gränsen en tid och drack vodka med 

dem. En dag fick syn på en artikel om den konservativ-anarkistiska rörelsen Provost’s i 

Amsterdam, förutom att ifrågasätta auktoriteterna ville de skapa bilfria städer, fler gröna 

ställen och dylikt. Detta besjälade således honom att resa dit och spenderade där en tid med 

provosterna.54  

Mellan åren 1970–71 studerade han i Köln, Tyskland. Det fanns då ingen 

fakultet inom fotografi, utan han mobiliserade mellan ämnena måleriet och grafiken.  

                                                             
49 “Ulay Interview: Under My Skin”, [Video], tillgänglig: 

https://www.youtube.com/watch?v=3e8yXmXXNaU&t=443s, 2017, (hämtad 2017-11-30) 
50 Gnyp, 2013, s. 257.  
51 Rus Bojan & Cassin, 2014, s 458. 
52 Gnyp, 2013, s. 258. 
53 Ibid, s. 257.  
54 Ibid, s. 259. 

https://www.youtube.com/watch?v=3e8yXmXXNaU&t=443s
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Det han trivdes mest med under denna period var umgänget med passionerade blivande 

konstnärer, men studierna gav honom ingenting då han redan hade en stor kunskap om 

fotografiet och blev istället den som lärde de andra studenterna om fotografi. Läraren 

rekommenderade honom av dessa skäl att lämna utbildningen för att den inte skulle ge honom 

mer än den kunskap han redan besatt, så han tog rådet och började leva som en nomad 

återigen.55 Men han gav inte upp på att bli konstnär, så han började samarbeta med den tyske 

konstnären Jürgen Klauke (f. 1943) samt engagerade sig i minoritetsgruppers levnadssätt och 

rättigheter, av denna anledning fick hans konstnärsdröm ett ännu starkare syfte.56  De senaste 

åren hade han även blivit intresserad av att skriva aforismpoesi, i samband med detta fann 

hann polaroidkameran, på så vis begynte han med att kombinera de två medierna. Framför 

polaroidkameran uppträdde han i intima handlingar för att få till självporträtten, sedan 

placerade han bilderna i sin skrivmaskin där han applicerade poesi. Han ställde sig sedan 

fråga vilken av dessa konstformer som skulle bli hans nisch, fotot gick segrande ur rummet då 

han ansåg fotot ge mer som en emotionell övning, snarare än skrivandet som han ansåg vara 

en mer akademisk sådan.57       

 

4.1.2. Performativt fotografi 

Fascinationen för polaroidkameran växte, idén om att ha hela den fotografiska processen i 

samma passade hans nomadiska livsstil. Framför kameran gjorde han performance med sig 

själv som åskådare och konstnär med sin kropp som delat medium. Den röda tråden i hans 

konstnärskap talade om ett sökande av identitet som bottnade i avsaknaden av familjär 

tillhörighet, att hantera sina känslor och trauma, samtidigt som han ifrågasatte samhällets 

utformade identiteter såsom könstillhörighet. Sökandet präglade också hans nationella 

tillhörighet, genom att ha flyttat till Amsterdam skapade han sig en tysk identifiering. Han 

letade efter sig i alla han såg, och upptäckte att den tyska profileringen hade här ett samband 

med de som levde med samhällets ytterst marginella förmån, såsom hemlösa, alkoholister, 

transvestiter och dylikt. Genren intresserade honom för att de, liksom honom, levde utanför 

svärmens sociala order och konventioner.58  

                                                             
55 Gnyp, 2013, s. 259. 
56 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 116. 
57 “Salon | Artist Talk | Ulay, [Video], tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=hovfd4EtN4w&t=740s 

2015, (hämtad 2017-11-20) 
58 Gnyp, 2013, s. 265.  

https://www.youtube.com/watch?v=hovfd4EtN4w&t=740s
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Han framträdde sig själv under en tid som transvestit i motivation till sitt 

identitetssökande och sin naturliga kontakt med sitt Amina59, som inom den Jungiariska 

psykologin talar om de kvinnliga aspekterna i en mans själ.60 Ofta besökte han speciella barer 

på Rembrandt Square i Amsterdam där transvestiter och transsexuella möttes, men skiljde sig 

från dem då de flera arbetade som prostituerade, konstnären ville inte porträttera sin kvinna på 

det sättet. Det förelåg dock en rivalitet mellan transvestiter och transsexuella, ett spel som 

förmådde transsexuella att nämna transvestiter vid deras kvinnliga namn. Ulay blev 

accepterad som en utomstående i dessa kretsar och fick insyn i deras livsstil, men också en 

viss insyn i en kvinnas medvetande genom sin egen inneboende kvinna.61 Kvinnan i honom 

skildrade han genom att klä sig i väldigt sensuellt. Att göra detta fick honom att känna 

solidaritet, friheten att leva utanför det samhällets normer. 62  I fem år fotograferade han bara 

sig själv, ofta i hemmiljö eller i naturliga miljöer såsom de tyska vyerna, ofta med sin hund, 

en rysk Borzoi som han kallade för Zara. Självporträtten kallade han ”auto-portrait” i 

förbindelse till att han identifierade sig som en autodidakt.63 Sedan började han fotografera de 

människor som, liksom honom, levde i utanförskap. Det första fotot gav han alltid till 

modellen för att bygga en bro mellan dem, denna handling kallade han ”gift-exchange”.64  

Fotografierna var intima och personliga till Ulays egna identitetssökande, format 

av förlusten av hans föräldrar och frånvaron av rötter. Han kom sedan till insikt att det 

fotografiska mediet bara behandlade periferin av saker och ting, för att hitta sin identitet ansåg 

han att behövde han gå under sitt skinn, vilket resulterade i att han började skära, pierca, 

tatuera och transplantera sin kropp.65 Gen.e.t.ration Ultima Ratio (1972) var ett av hans 

performativa fotografi, som han personligen kallade det, där han inledningsvis bad en 

tatuerare att tatuera in orden ”GEN.E.T.RATION ULTIMA RATIO” på hans underarm. 

Sedan gick han till en plastikkirurg för att ta bort tatueringen, till detta tog han fotografier med 

sin andra hand och en assisterande på ingreppet. Kirurgen skar i hans alla tre lager av skinn så 

hans kött poppade upp, när huden med tatueringen var borta skalade han det övre lagret av 

hud från resterande av underarmen och la det över såret för att sy fast de, slutligen lade han en 

kompressor på. Den borttagna tatueringen blev ett konstverk i sig och syftade till det tyska 

uttrycket ”att sälja sitt skinn på marknaden”.  

                                                             
59, “Anima”, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/anima (hämtad 2017-12-04) 
60 “Ulay Interview: Under My Skin”, 2017, (hämtad 2017-11-30) 
61 Salon Artist Talk; Ulay, 2015, (hämtad 2017-11-20) 
62 Gnyp, 2013, s. 265. 
63 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 89. 
64 “Ulay Interview: Under My Skin”, 2017, (hämtad 2017-11-30) 
65 Gnyp, 2013, s. 264.  
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I denna mening sålde Ulay bokstavligen sitt skinn till konstmarknaden. Framträdandet var en 

viktig del i hans konstnärskap, men gav ändock inte svaret på vem han var.66  

Ulays fotografin ställdes bara ut en gång vid galleri Seriaal i Amsterdam, 1974, 

vilket var svårt för honom då bilderna visualiserade hans identitetssökande inifrån och ut, 

utforskande av manligt och kvinnligt samt kroppen och dess möjligheter i en performativ 

process flytande genom vatten. Kameran hade varit som en spegel för honom, ett blottande av 

sin inre autokritik.67 Under denna period tog tusentals polaroidfotografier fram till en punkt i 

livet då han fick uppenbarelsen om att det inte fanns någon ändelse på denna form av sökande 

utan att få något svar. Han skapade då ett projekt han döpte till FOTOTOT (1976) som 

betyder ’foto död’.68 Verket innefattade nio svartvita fotografier i storformat på ljuskänsligt 

papper hängande på galleri De Appels väggar i Amsterdam, installerade över publikens höjd, 

med gul-gröna halogenlampor runt sig. Publiken trädde in i rummet med dessa foton och 

dörren stängdes, galleriets vanliga lampor släcktes och de gul-gröna lamporna tändes i cirka 

femton-tjugo sekunder, sedan tänder galleriets lampor och fotografierna hade blivit till svarta 

blad. Konstverket var publikens reaktioner som fotograferades av konstnären. Projektet 

uppfördes två gånger och är ett av hans viktigaste verk mot performacekonsten.69  

 

4.1.3. Performance 

Redan 1974 hade han tillsammans med Willem Breuker Kollektief framfört verket Red Venus 

som syftade till att skapa synergi mellan musiken, teatern och den visuella konsten. Ulay 

gestaltade en parodi på den historiska ikonen Venus och provocerade publiken genom att resa 

sig ur en hög med vitkål som var placerad på scenen och slänga leksaksminiatyrer på dem. 

Bakom framträdandet spelades snuttar av filmen Even Dwarfs Started Small (1970) av 

Werner Herzog (f. 1942) för att skapa en illusion av dubbeltydighet och förvirring av 

identitet.70  

Vänskapen och samarbetet med Klauke hade pågått sedan Ulay avslutat sin 

utbildning på konstakademin, år 1975 framförde dem Keine Möglichkeit 2 Platzwunden (Inte 

möjligt men två sår) tillsammans på galleri De Appel.  

                                                             
66 “Ulay Interview: Under My Skin”, 2017, (hämtad 2017-11-30) 
67 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 94. 
68 “EVERYTHING OF VALUE IS VULNERABLE: AN INTERVIEW WITH ULAY”, Gup Magazine, 2016, 

http://www.gupmagazine.com/articles/everything-of-value-is-vulnerable-an-interview-with-ulay (hämtad 2017-

12-09) 
69 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 94.  
70 Ibid, s. 110.  

http://www.gupmagazine.com/articles/everything-of-value-is-vulnerable-an-interview-with-ulay
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Deras performance skedde i ett av utställningsrummen, på en av väggarna fanns en stor 

projektorduk med två 16mm filmprojektorer, under dessa fanns två speglar som siktade mot 

duken. Vid vardera sida av duken stod två stolar, på dessa låg klädnad och masker gjutna av 

gips i form av konstnärernas egna ansikten, som blev ett transparant lager över när de bars. 

Bakom duken fanns en 9mm revolver som var laddad med en kula. Maskerna delades ut till 

publiken för att ge dem anonymitet och för att dölja deras ansiktsuttryck. Konstnärerna bär 

också dessa med kläderna som låg på stolen; vita overaller med vita slaktarförkläden över. 

Duken projekterade nittio polaroidbilder, två och två – sida vid sida, föreställande olika 

miljöer, situationer samt Ulay och Klauke imiterande varandra. Konstnärerna vandrade likt en 

duell framför duken, de delade på revolvern, först ena sköt mot den andra och skalade denne 

av sin mask, sedan sköt med andra och gjorde samma sak, så småningom var golvet fullt av 

masker. De utbyter revolvern fem gånger, den sjätte gången skjuter Klauke mot Ulay, de båda 

står orörliga en stund till Ulay tar det översta lagret av sin vita mask och en blodig mask dyker 

upp. Klauke faller ner på golvet och ljuset tänds, sedan lämnar konstnärerna rummet genom 

ett fönster.71, 72 

Efter bildspelet FOTOTOT gjorde han år 1976 ett performance i samma anda 

som ursprungligen skulle framföras på ett galleri med vita väggar i Wuppertal, Tyskland, men 

hölls, av Ulays önskan, i ett garage utanför det. Ulay bar under framförandet en spegel i form 

av hans kropp knyten runt hans front mot publiken, han hade en kromad mask för att täcka sitt 

ansikte och en reflekterande hjälm på huvudet. Under maskeringen var han naken, med 

händerna knutna bakom ryggen svajade han framåt, bakåt, höger och vänster. Framför honom 

var ytterligare en spegel för att belysa publiken och dess närvaro, så det i sin tur reflekterade 

spegel på konstnärens kropp. I den mobila spegeln såg publiken sig själv, vilket gjorde dem 

obekväma så dem sedan tystnade. Verket varade i fem minuter och avslutades med att 

konstnären föll mot golvet för att krossa sin spegel mot den på golvet, publiken hade således 

blivit visuellt mosade mellan dessa och symboliserat åskådaren död. Genom detta verk 

visualiserades också Ulays identitetssökande fotografier, likt tidigare bildspel fick 

performanceverket likadan titel med innebörden av fotots död, inspirerat av en film av Claes 

Oldenburg (f. 1929) med samma namn.  

                                                             
71 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 265.  
72 Frank Uwe Laysiepen, “Jürgen Klauke/ Ulay: Keine Möglichkiet 2 Platzwunden”, De Appel, 2000, 

http://deappel.nl/en/exhibitions/jurgen-klaruke-ulay-keine-moglichkeit-2-platzwunden (hämtad 2017-12-11) 

http://deappel.nl/en/exhibitions/jurgen-klaruke-ulay-keine-moglichkeit-2-platzwunden
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Konstnären njöt av att se publikens förvirring, också skönheten av sitt verk som likt magi 

försvann framför deras ögon precis som fotografierna i De Appel tidigare.73  

 

4.2. Abramović 

De senaste åren har namnet Marina Abramović cirkulerat i diverse kretsar, hon har mötts av 

både kärlek och hat men har ännu inte lämnat någon själ oberörd. Hon har kommit att bli 

världens mest betydelsefulla performancekonstnär och så även präglat konstformens 

utveckling.74 Formen på hennes verk speglar en repetition likt en ritual, i syfte att 

transformeras, föra en dialog med sitt överjag.75 De ifrågasätter hierarkier, inre likväl som 

yttre, tänjer på gränserna, och pushar kroppen i den eldiga rituella andan för att möta den 

fysiska smärtans bakomliggande budskap, att använda kroppen som ett medium och så även 

som ett fängelse. Efter hennes amerikanska genombrott The House with the Ocean View 

(2002) på Sean Kelly Gallery i New York bjöds hon in av MoMA (Museum of Modern Art) 

att göra en retrospektiv, vilket inte bara är sensationellt för hennes säregenhet utan också som 

kvinna, performancekonstnär och icke-amerikan i USA. Hon ville även sedan göra någonting 

nytt, så hon bestämmer sig för att göra en rekonstruktion av ett tidigare verk Nighsea 

Crossing (1982–86)76, verket The Artist is Present (2010) föddes och blev som en spegel mot 

hela hennes konstnärskap samt hennes stora hit som undgick få.  

 

I am just a trigger, I am just a mirror and actually they become aware of their own life, of their 

own vulnerability, of their own pain, of everything.77 

 

4.2.1. Uppväxt 

I Belgrad, forna Jugoslavien, den 30 november 1946 föddes Marina Abramović. Hon 

fostrades av sin ortodoxkristna mormor och sina politiskt engagerade föräldrar, Voja och 

Danica Abramović, som var partisaner under andra världskriget och fortsatte sedan sitt 

engagemang under Jugoslaviens ledare, general Titos befäl.78  

                                                             
73 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 95–96. 
74 Lena Essling (red.), Marina Abramović – The Cleaner, Moderna Museet, Stockholm, 2017, s. 6. 
75 The Space in Between: Marina Abramović and Brazil, dir. Marco del Fiol, Brasilien, 2016. [Film] 
76 (Lena Essling), “Moderna Museet: Marina Abramović – The Cleaner part 2”, 

https://www.youtube.com/watch?v=jgjA9IQl4L0, 2017, (hämtad: 2018-01-30) 
77 Marina Abramović: The Artist Is Present, dir. Matthew Akers, USA, 2012, [Film] 
78 Olga Krzeszowiec Malmsten, “Biografi” ur Marina Abramović: The Cleaner, Moderna Museet, Stockholm, 

2017, s 263. 

https://www.youtube.com/watch?v=jgjA9IQl4L0
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Efterkrigstidens Jugoslavien gick i toner av en smutsigt gråbrun kulör, en kommunistisk 

diktatur och en oändlig brist på allt. Landet var sargat och det rådde en bostadsbrist utan dess 

like som tvingade familjer att tränga in flera generationer i en lägenhet. Men familjen 

Abramović behövde inte stå ut med dylikt, utan belönades för sina krigsinsatser mot 

nazisterna med höga positioner i den offentliga sektorn, fadern fick en position inom 

säkerhetstjänsten och modern som överintendent vid Museum of Art an the Revolution i 

Belgrad.79 Föräldrarnas ockupation ledde till att Abramović får spendera sina första levnads år 

med sin mormor Milia Rosić, vars levnadssätt var starkt präglat av hennes tro och så då även 

präglade Abramovićs barndom.80  

När hon fick flytta hem till sina föräldrar igen vantrivdes hon genast och 

saknade mormoderns näst intill rituella levnadsätt. Den religiösa prägeln fick hennes liv att 

cirkulera kring kyrkans rytmik. Föräldrarna lämnade sina barn ensamma med hushållerskan 

under dagarna. Abramović upplevde sig också vara svartsjuk på sin yngre bror då han var 

deras favorit, värdet på söner var också mycket högre än på döttrar. Brodern utvecklade 

senare någon form av barn-epilepsi som ledde till att han fick ännu mer uppmärksamhet, detta 

drev Abramović att nästan dränka sin bror i deras småbarns år.81 Otyg ledde till 

bestraffningar. Bestraffningarna var oftast fysiskt våld, slag från modern och hennes syster, 

som tillfälligt bodde hos familjen under en period. Ibland stängde de även in henne i 

lägenhetens dunkla garderob. Hon var rädd för mörkret, men garderoben var full andlig 

närvaro, lysande, formlösa och tysta. I detta fann hon istället en trygghet i och talade ofta med 

dem. Dockor och andra leksaker intresserade henne aldrig, utan roade sig hellre med att leka 

med skuggor och ljus. Osynliga väsen, gastar, förgångna människor.  

Blod blev tidigt en av hennes största rädslor, särskilt hennes eget. Detta skulle 

kunna härledas till modern och moderns systers kontinuerliga våld mot sitt barn, så barnet 

ständigt gick och blödde näsblod. När hon tappade sin första tand slutade det inte blöda på tre 

månader, hon fick då åka på sjukhus och fick där veta att hon möjligtvis led av leukemi. Hon 

spenderade ett år som hospitaliserad, vilket hon nämner som den lyckligaste tiden i hennes 

barndomsliv. Läkarna upptäckte sedan att det inte var leukemi, utan möjligen en 

psykosomatisk reaktion av våldet hon fick utstå. Trots detta fortsatte det även när hon fick 

flytta hem igen. Abramović överväger senare i sitt liv om detta som hennes mammas sätt att 

lära sin dotter att bli en soldat, precis som hon själv.  

                                                             
79 Marina Abramović, Walk Through Walls: A Memoir, Crown Archetype, 2016, s. 19.    
80 Krzeszowiec Malmsten, 2017, s 263. 
81 Ibid, s. 30 



ZARA HJELM 

31 
 

Hon beskriver sin moder som en ambivalent kommunist, till skillnad från fadern 

som var en renodlad sådan, men hon var onekligen hård. Sanna kommunister hade en ”gå 

genom väggar” beslutsamhet, en tveklös och spartansk målmedvetenhet. Abramović lärde sig 

målmedvetenhet och självdisciplin av sin mor, men levde i konstant rädsla för henne. Modern 

var besatt av ordning, renlighet och symmetri, vilket också präglade Abramović uppväxt, 

kanske på grund av moderns militära bakgrund eller på grund av kaoset i hennes äktenskap.82 

Redan vid sex-sju års ålder visste hon att hon ville bli konstnär. Detta 

uppmuntrade modern, då konst låg i hennes största intresse. Abramović fick så även en egen 

ateljé vid tolv års ålder, interiören av denna höll hon dock spartansk som en blank yta i sitt 

skapande. De första målningarna föreställde hennes drömmar, som enligt henne var verkligare 

än livet själv och hennes förakt mot sin egna verklighet. Drömmarna beskriver hon oftast gå i 

blått och grönt, i reaktion på detta skapade hon en rock av två gamla gardiner i hennes 

drömfärger.83 Hon utvecklade ofta sitt måleri genom att klassiskt avbilda figurativa 

blomstersstilleben och porträtt.84 I en bedrövlig värld levde hon förhållandevis i materiell lyx, 

trots det fanns kapitalet bara till för saker som gynnade moderns ursprungliga akademiska 

kultur. Abramović tvingades aldrig utföra vardagliga arbetssysslor utan det som krävdes av 

hennes var att hon skulle studera och lyckas.85  

 

4.2.2. Utbildning och tidig karriär 

När hon var fjorton fick hon en målerilektion av konstnären Filo Filopović (1924–1997), som 

var en av faderns gamla partisanvänner. Under lektionen skar han ut en bit duk och placerade 

den på golvet. På det hällde han en burk klister, sedan lite sand samt diverse färger och 

toppade med en halv liter bensin samt en tändsticka, han avslutade med att tala om för den 

unga konstnärinnan ”detta är en solnedgång”, innan han lämnade rummet. Lektionen formade 

hennes konstnärskap i energin och processens vikt i förhållande till resultat samt hur 

oberäkneligt det är. Hon fortsatte med sin bildkonst, men erfarenheten hade satt sina spår och 

hon började ifrågasätta varför begränsa sig till ett tvådimensionellt medium. Abramović fann 

en frihet i detta ur en kultur som inte alls gav rum till frihet.86  

  

                                                             
82 Abramović, 2016, s. 46. 
83 Ibid, s. 47. 
84 Krzeszowiec Malmsten, 2017, s. 263. 
85 Abramović, 2016, s. 48. 
86 Ibid, s. 100. 
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Vid sjutton års ålder blev kollision ett tema i hennes måleri, mer specifikt två 

frontalkolliderade lastbilar vars motiv hon använde kontinuerligt, två energier som ställs mot 

varandra och i all sin hast omvandlas till en enda urladdning. Stilen på dessa målningar var 

expressiv med mjuka, vibrerande penseldrag. Motiven var oftast tagna ur kontext, ingen före 

eller efter, utan föreställande en isolerad rörelseenergi.87 År 1965 började hon vid Academy of 

Fine Arts i Belgrad. Samma år som hon började sina studier gjorde hon ett konstnärligt 

genombrott i en målning som hon kallade Three Secrets, målningen bestod av tre tygstycken; 

en röd, en grön och en vit, som var draperade över tre föremål. Konstverket blev personligen 

väldigt viktigt för Abramović då bilden gjorde åskådaren till en del av verket, uppmuntrade 

till fantasi och fungerade som en dörr till Abramovićs egna undermedvetna.88 Hon började 

sedan avbilda alltfler moln, likt svarta hål. Våren 1970 tog hon examen från konstskolan och 

fick yrkestiteln ”akademisk konstnär med och alla med den titelns förenade rättigheter”.89 

Strax efter sin examen for hon till Zagreb i Kroatien för att fortsätta sina studier hos 

konstnären Krsto Hegedušić (1901–1975). Att få studera hos Hegedušićs var mycket ärofullt, 

han tog nämligen inte emot fler än åtta studenter åt gången. Av Hegedušićs lärde hon sig två 

saker; för det första, att om du blir bra på att teckna med din högra hand – byt till din vänstra 

och för det andra, om du blir en bra konstnär kanske du får en bra idé, om du är ett geni 

kanske får två. Resan betydde en oerhörd frihet för henne då hon tidigare inte varit hemifrån. 

Det tog dock en dramatisk vändning när hennes väninna tog livet av sig, strax efter händelsen 

upplevde hon sin döda väninna sitta vid hennes sängkant en kväll. Hon kände då att det var 

dags att åka hem. Eftersom hon helst inte ville leva med sin mor föreslog hon till hennes 

gamla kärlek från konstutbildningen i Belgrad, konstnären Neša Paripović (f. 1942), att de 

skulle ingå äktenskap. I oktober 1971 vigdes de. Modern anlände dock inte på vigseln, inte 

heller tillät hon paret att leva tillsammans och Abramović var fortfarande tvungen att vara 

hemma innan tio varje kväll.  

Sommaren 1973 reste hon till Edinburgh-festivalen med sina konstnärsvänner. 

Där möter hon bland annat den inflytelserike konstnären Joseph Beuys, som där gjorde sin 

första konstresa utanför sitt hemland (Tyskland). Livrädd, men med stil, framförde hon sitt 

verk Rhythm 10 på festivalen.  

                                                             
87 Tine Colstrup, “Målande grundformler. Kollision och kontemplation” ur Marina Abramović: The Cleaner, 

2017, s.18–15.  
88 Abramović, 2016, s. 122. 
89 Ibid, s. 141. 
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Verken inledde med att hon la ett vitt pappersark på golvet, placerade ut tio knivar i olika 

storlekar på detta och ställde sedan ut två bandspelare med mikrofoner på golvet vid sidan av.  

Hon plockade sedan upp en kniv, placerade handen på pappersarket och högg sig mellan 

fingrarna. Varje gång hon skar sig själv bytte hon kniv. Idén till detta performance 

härstammade från början ett slaviskt fyllespel som då innefattar att man istället får dricka 

varje gång man råkar skära sig. Snart var pappersarket fläckigt av blod.  

Efter 60 minuter, vid verkets slut, möttes hon av en tyst publik, men med elektricitet som 

förenade henne med dem. Rädslan och smärtan hade försvunnit.90 Verket blev det första av 

fem i The Rhythm Series, som syftar till att pusha kroppen och medvetandets gränser.91    

 

4.2.3. The Rhythm Series (1973–74) 

Efter festivalen ville hon stanna i Edinburgh, sökte jobb och blev anställd som brevbärare där. 

Anställningen blev dock kortvarig. Hon flyttade sedan till London med sina konstvänner och 

levde för att se stadens konst. Hennes mor ringde snart och berättade att hon hade sökt en 

anställning åt henne hemma i Jugoslavien, hennes ekonomi var nere på botten så hon flyttade 

hem och blev anställd som lärare på konstakademin i Novi Sad.  

I slutet av 1973 reste hon till Rom där hon framförde Rhythm 10 i Villa 

Borghese, Museo D’Arte Contemporanea, men då med tjugo knivar i stället för tio. Året därpå 

träffar hon Beuys igen och delade med sig av sina idéer till honom, verket kom att bli Rhythm 

5. Figuren i Rhythm 5 var två femuddiga stjärnor, siffran fem, för varje stjärnudd och stjärnan 

för att symbolisera kommunismen, den värld som hämmat henne och hon febrilt försökt göra 

sig fri från. Symbolen efterliknade även ett pentagram, en ikon som besatt en enorm 

universell kraft och symbolik. När hon framförde verket inledde hon med att tutta eld på de 

stjärnformade träfigurerna på marken som varav den ena var placerad i den andra, mellan 

dessa låg en mängd träflisor dränkta i hundra liter bensin. Hon gick runt den ett par gånger 

och klippte sedan sina naglar och sitt hår för att kasta det i elden. Sedan kastade hon sig själv 

in i elden och la sig i mitten med utsträckta armar och ben för att forma en stjärna i stjärnorna 

av kött och blod. Men elden slukade allt syre så konstnärinnan svimmade innan när elden 

vidrörde hennes ben.92  

                                                             
90 Abramović, 2016, s. 186. 
91 Abramović, instruktioner till performance “Rhythm 10” ur Marina Abramović: The Cleaner, 2017, s. 68. 
92 Abramović, 2016, s. 192-204 
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Vid denna tid var majoriteten av uppmärksamheten hon fick i Belgrad negativ, 

de menade på att vad hon gjorde inte var konst och att hon hörde hemma på ett 

mentalsjukhus. Detta präglade henne att göra sitt mest riskabla verk – Rhythm 0 (1974).  

Idén var att visa att vara helt passiv och låta publiken göra vad de ville med henne. Hon fick 

en inbjudan från Studio Morra i Neapel att komma och göra vad hon ville, så hon tog tillfället 

i akt. Instruktionerna till verket löd:  

”Det finns sjuttiotvå saker på bordet som ni för använda på mig enligt önskemål. 

Performance. Jag är objektet. Jag tar det fulla ansvaret för vad som händer.”93  

Stycket varade i sex timmar (20:00 – 02:00). Under de första tre timmarna var 

publiken timida, någon skänkte henne en kyss eller gav henne en ros, men det kom att 

eskalera. När natten kom trädde en laddad atmosfär av publiken in i rummet, man började 

klippa i hennes kläder och böja hennes kropp i olika positioner, hon anade själv att den enda 

anledningen till att hon inte blev våldtagen var för att männens fruar var närvarande. En 

individ tog läppstiftet som var placerat på bordet och skrev ”SLUT” i hennes panna, en annan 

tog polaroidbilder på henne och satte i hennes egna hand. Efter en stund lyfte en grupp upp 

henne och bar omkring på henne, de satte ner henne och särade på hennes ben för att sticka in 

en kniv nära hennes skrev. Människor började skada henne rejält genom att skicka nålar i 

henne och skära i henne, någon skar henne även i halsen för att slicka upp hennes blod. En 

man stoppade sedan in en kula i revolvern på bordet och placerade den i Abramović högra 

hand, han flyttade vapnet mot hennes hals och smekte utlösaren. Resterande publik reagerade 

och någon grep tag i honom, de började höja sina röster då somliga ville att stycket skulle 

fortsätta och andra ville skydda henne. Mannen som placerat vapnet i hennes hand kastades ut 

och verket återupptogs. När klockan slagit 02:00 var verket slut och Abramović klev ur sin 

roll, detta satte skräck i publiken som då rusade ut ur galleriet. Konstnärinnan kördes 

omtumlad tillbaka till sitt hotell. Morgonen därpå hittade hon sitt första gråa hårstrå och insåg 

sin dödlighet. Verket syftade till att iscensätta människans rädslor och att frigöra sig själv från 

dessa rädslor, men också fungera som en spegel för publiken.94  

 

4.2.4. Thomas Lips/The Lips of Thomas (1975) 

År 1975 reste Abramović till Wien för att delta i ett performance av Herman Nitsch (f. 1938), 

en av Wieneraktionisterna, vars performance ofta identifierades likt mörka ritualer.  

                                                             
93 Abramović, 2016, s. 209. 
94 Ibid, s. 215–219. 
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Stycket hon medverkande i varade i ett dygn och innefattade ungefär sextio deltagare, varav 

samtliga var nakna eller klädda i vitt. Nitsch hällde både fårblod och organ över hennes mage 

som sedan rann ner mellan hennes ben, efter tolv timmar lämnade Abramović i avsmak.  

Hon stannade ändå kvar för att se hur det slutade och uppskattade konststilen för vad det 

var.95 Väl i Österrike träffade hon en konstnär vars namn var Thomas Lips, de hade en flirt. 

Kort därefter skapade hon ett nytt performance som hon kallade för Thomas Lips/Lips of 

Thomas. 

 I detta verk skulle hon långsamt äta ett kilo honung med en silversked, långsamt 

dricka en liter rött vin ur ett kristallglas och därefter krossa glaset med sin högra hand, sedan 

skära en femuddig stjärna på sin mage med ett rakblad, piska sig själv tills smärtan blir 

bedövad, lägga sig ner på ett kors av is med en värmelampa riktad mot sin mage för att få 

stjärnan att blöda samt kroppens baksida att frysa. Hon skulle ligga kvar på iskorset i en 

halvtimma för att sedan låta publiken komma och plocka bort isen under henne. Detta skulle 

pågå i två timmar. Hon framförde verket första gången i Wien, men det slutade med att hon 

blev tvungen att lyftas bort från isen och föras till sjukhus för skadorna hon hade fått när hon 

krossade vinglaset.96 Under vintern samma år flög hon till Amsterdam för att delta i 

internationell sammankomst för performancekonstnärer och ombads där framföra valfritt 

performance, då för ett holländskt TV-program. Hon bestämde sig för att arrangera Thomas 

Lips igen. På Amsterdams flygplats blev hon upphämtad av en tysk konstnär som också skulle 

vara hennes guide under hennes vistelse samt hjälpa hennes arrangera sitt verk. Han såg inte 

ut som någon hon hade sett tidigare, men något märkvärdigt hon snabbt upptäckte var hur de 

satte upp håret på exakt samma sätt. Konstnärens två ansiktshalvor var även markanta, den 

vänstra sidan var sminkat och slätrakat och den högra var skäggstubbig och neutral – en 

maskulin och en feminin. Efter Abramović hade framfört Thomas Lips tvättade den tyske 

konstnären, Ulay, kärleksfullt hennes sår.97 

 

4.3. Relation Works (1976-1988) 

Kvällen efter Thomas Lips i Amsterdam fortsatte med att Abramović och Ulay besökte en 

turkisk restaurang tillsammans med ett par andra kollegor. Abramović nämnde under 

middagen hur fint hon upplevt att hon hade fått inbjudan till den internationella 

sammankomsten för performancekonstnärer på hennes födelsedag.  

                                                             
95 Abramović, 2016, s. 224. 
96 Ibid, s. 226-230. 
97 Ibid, s. 235. 
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Ulay undrade när hon fyllde år, varav hon svarade ”den trettionde november”, han häpnade 

och berättade att det också var hans födelsedag. 

 Först trodde hon inte riktigt på honom, han tog då upp sin kalender för att visa att han alltid 

rev ut sidan för den trettionde november då han avskydde sin födelsedag. Abramović stirrade 

på honom och tog upp sin kalender som såg exakt likadan ut.98  

Efter en tid tillsammans bestämde de sig för att börja leva och arbeta 

tillsammans, men att de första skulle göra varsina individuella verk.99 Abramović tog därefter 

sin resväska och flyttade till Ulays lägenhet i Amsterdam. Under sommaren 1975 bjöds hon in 

till Venedigbiennalen och de fick chans till sitt första performance tillsammans. De köpte en 

stor rulle med vitt papper som de rullade ut för att fästa alla sina idéer på och sedan tejpa upp 

på väggen. Mitt bland allt klotter inspirerades dem av Newtonvaggan, paret trollbundnes av 

de skenande metallkulorna som pendlande i takt och klickade till när de slog vid varandra, 

detta ansåg dem vara den perfekta energiöverföringen och verket Relation in Space (1976) 

föddes.100 Till parets första gemensamma födelsedag skapade de ett speciellt performance för 

några av deras vänner i Amsterdam, verket namngavs Talking About Similarity (1976). De 

hade levt ihop i ett år och kände sig som en förenad person med deras samma tankar, så detta 

verk hänvisade till att testa den teorin. Inledande satte sig Ulay på en stol framför publiken, 

sedan öppnade han munnen och ljudet av ett tandläkarsug spelades ur en bandspelare bredvid 

honom. Efter att han suttit så i tjugo minuter stängde han munnen och tog en kraftig nål, 

sydde igen sin mun och knöt en knut över sina läppar. Han satte sig sedan i publiken och 

Abramović tog hans ställe, publiken ombads fråga henne frågor som om hon var han, när hon 

gjorde misstaget att svara som sig själv var verket över. Konceptet var att ha tillit för sin 

partner och tala i ens ställe, att det inte spelade någon roll vem av dem som var tyst eller vem 

som talade utan de stod vid varandra som en och samma själ, men också två som stod vad 

varandras sida.101  

De bestämde sig sedan för att förändra sin livsstil, att inte vara bundna till en 

särskild plats, så de köpte en begagnad polisbuss, en Citroën, som de flyttade in i. De levde 

minimalistiskt och hade inte så mycket mer än en madrass, bänkspis och lite kläder med sig. 

Ulay målade bussen mattsvart.102  

                                                             
98 Abramović, 2016, s. 237. 
99 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 117. 
100 Abramović, 2016, s. 265. 
101 Ibid, s. 266-270.  
102 Ibid, s. 273-274. 
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Detta var inledningen på en ny era, de flätade ihop sina till ytterligare gemenskap, lika så 

deras konstnärskarriärer och inledde således projektet Relation Works. Idéns manifest, som de 

hade skrivit föregående år, löd:  

”Art Vital – no fixed living-place, permanent movement, direct contact, local 

relation, self-selection, passing limitations, taking risks, mobile energy, no rehearsal, no 

predicted end, no repetition.”103   

Deras verk skulle beröra relationen mellan mannen och kvinnan, av anledningen 

att de förälskade sig, som man och kvinna, och var relevant i en samhällskontext då 

heteronormativa förhållanden är något av en besatthet i det västerländska samhället.104 De 

båda konstnärerna hade haft sådana traumatiska kring denna typ av förhållanden, vilket i sin 

tur bidrog till en intensitet och aggressivitet i deras performance.105 Idén var att smälta in 

dessa roller till en tredje identitet, en tredje livsenergi, det egna självet. Konstnärsparet utsåg 

kroppen som det material som skulle kunna projicera den energidialogen.106 Verken var 

konstruerade gemensamt, men fram till 1980-talet innehöll de nyckelord som ultrarealistiska, 

minimalistiska och högt erotiska, dessa antyddes var mer drivna av Ulay. De senare, som var 

mer drivna av Abramović, hade en mer spirituell, meditativa och esoterisk ådra, Ulay beskrev 

också att dessa var mer iscensatta, exempelvis brukade dem affekterade ljuskällor och 

rekvisita. De hade inte mycket mer än deras arbete och varandra under deras tid som nomader 

boende i sin Citroën, de kompletterade varandra som i en hermafroditisk kropp, utan 

påtvingade könsroller. Trots denna utopiska beskrivning av deras liv, levde de i ständig panik 

kring att kunna förse sig med bland annat bränsle, för både varelse och fordon, i syfte att ta 

sig omkring. Under dessa år växte också deras inflytande som konstnärer och beskrev de sig 

som lyckliga.107 

Arvordet från alla deras performance gjorde att de kunde hyra ett boende, så 

tillsammans med andra konstnärer hyrde de hela tredje våningen på Zoutkeepsgracht i 

Amsterdam, där fick dem en central roll i stadens kulturliv.108 När de efter en tid blev 

inbjudna till att göra ett performance på en utställning i Australien skapade de verket The 

Brink (1979). Konstnärerna önskade sedan att spendera tid bland aboriginerna och lära av 

deras kultur, natur och livsfilosofi.  

                                                             
103 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 113. 
104 Ibid, s. 184. 
105 Ibid, s. 113-114. 
106 Abramović, 2016, s. 328.  
107 Rus Bojan & Cassin, 2014, s. 113–114. 
108 Abramović, 2016, s. 342-350.  
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Efter mycket om och men lyckades de året därpå att få tillstånd till att utföra detta. Män och 

kvinnor levde åtskilda i denna kultur, bara sex nätter under fullmåne spenderas tillsammans, 

så Ulay och Abramović fick två helt särskilda upplevelser.  

De bestämde sig en kväll för att spendera egen tid i öknen, så dem for mot en stenformation 

med sin jeep for det genom vildmarken under fullmånens sken. Paret började samtala om att 

de enda konstruktionerna som syns från rymden skall vara pyramiderna och den kinesiska 

muren, i och med detta började dem tänka på ett citat från dikten Bekännelser av den stora 

muren; ”Jorden är liten och blå och jag är en liten spricka i den”.  

Här alstrades deras idé om att inte bara besöka muren, utan också mötas på mitten av den och 

gifta sig där.109  

Genom deras upplevelser i den australienska vildmarken skapade de verket Gold 

Found by the Artists (1981), där grund idéen var att inte tala eller inta föda, i stillhet. 

Abramović beskriver att båda känt en telepatisk kommunikation i stillheten och tystnaden 

med folket, vilket blev syftet i detta performance, att se hur långt de kunde ta 

kommunikationsmetoden, kanske vid en punkt även kunna läsa varandras tankar. Vid det 

första uppförandet lade de en guldfärgad bumerang, guldklimparna från öknen och en 

meterlång pytonorm som de kallade Zen på bordet. Verket tillförde dem både otrolig smärta 

så de satt inledningsvis i tre timmar, kroppsdelarna började plågsamt bulta. Dem gjorde detta 

under sexton dagar i rad i Sydney, med som angivet, tomma magar – de drack bara vatten och 

juice på kvällarna – och samtalade inte alls under dessa dagar. Utförandet började den fjärde 

juli 1981. Efter tio dagar reste sig Ulay och lämnade en anteckning i hennes hand som talade 

om att han inte klarade av det länge till då hans magsmärtor var akuta, men hon satt kvar. 

Morgonen därpå for dem till akuten, det var hans mjälte som var svullen och läkaren varnade 

dem att båda deras kroppar skulle kollapsa om de fortsatte framförandet, men de fortsatte in i 

det sista. I slutändan spelade deras förmåga att slutföra det på deras biologiska kön, deras 

attribut som man och kvinna, men till skillnad från deras urladdande performance, som bidrog 

till något bättre i deras relation, gav deras meditativa verk motsatt effekt. De bestämde sig 

ändå för att återskapa verket i ny form, med ny energi, när de återkom till Amsterdam. 

Resultatet blev Nightsea Crossing (1981–1987), en titel i poesi för att förmedla känslan av en 

osynlig närvaro.110  

  

                                                             
109 Abramović, 2016, s. 354–391. 
110 Ibid, s. 399-417 
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Relationen mörknade de tre sista åren och deras ursprungliga idé kring att 

vandra den kinesiska muren kom till att ta en dramatisk vändning. Idén var, som tidigare 

nämnt, att dem skulle vandra mot varandra på varsin ände av muren; hon skulle börja vid 

murens östra sida, från Bohaigulfen vid Gula havet, i symbol för kvinnan och de kvinnliga 

elementet vatten och han skulle börja vid murens västra sida, vid Jiayu-passet i Gobiöknen, i 

symbol för mannen och det manliga elementet eld. Vid mitten av skapelsen skulle dem vigas, 

men sagan fick ett annorlunda slut. Trots den nyfunna energin följde spänningarna från Gold 

found by the artist med som ett virus med vid uppförandet av deras verk Nightsea Crossing. I 

verket satt de (som i Gold found by the artist) mittemot varandra och stirrade på varandra vid 

varsin sida av ett bord placerade i olika miljöer.  

Det blev fyrtionio dagar i Amsterdam, Chicago, New York, Toronto, ett flertal på olika 

platser i Tyskland, Gent och avslutande i Lyon – tjugotvå performance, nittio dagars verk, sju 

timmar om dagen, stilla sittande i fasta och tystnad. Ulay var även under ett av dessa tvungen 

att medan Abramović förmådde att sitta kvar, vilket succesivt distanserade paret.111  

Åtta år efter födseln av deras projekt The Lovers, skulle de äntligen genomgå 

vandringen på den kinesiska muren, men titeln angick dem inte längre och även muren hade 

förfallit aningen. Vandringen blev en enskild individuell resa för dem båda, de var separerade 

i nittio dagar, vilket var de längsta de varit ifrån varandra sedan de först träffats. Tre månader 

efter deras första steg, den 27 juni 1988, möttes dem på Konfucius– och taoisttempelet vid 

Erlang Shen i Shennu. De sörjde för att de var över, men inte bara relationen utan också för 

att vandringen var över och storheten i det dem individuellt precis hade åstadkommit.112 The 

Great Wall Walk var slutet på ett unik – men intensivt – samspel mellan två människor, ett 

långsamt, men hastigt avslut.113 

 

We needed a certain form of ending, after this huge distance of walking towards each other. It’s 

very human in a way. It’s more dramatic, more like a film ending than actually having this 

romantic story of two lovers. Because in the end, you are really alone, whatever you do.114  

                                                             
111 Abramović, 2016, s. 416-420. 
112 Ibid, s. 552.  
113 Rus Bojan & Cassin, 2016, s. 280 
114 (Marina Abramović) The Great Wall Walk: The Lovers at the Brink, dir. Murray Grigor, 1990. 
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5. Analys av performancekonstens identitetsskapande 

Inledningsvis kommer tre verk att beskrivas för att på bästa sätt återskapa dem, sedan kommer 

de analyseras enligt tidigare nämnda teorier, det vill säga Anthony Howells teorier samt 

performanceteorin. Valet av verk baseras på en grupps utvecklingsfaser; formande fasen, 

stormande fasen och stagnerade fasen. Analysmodellen kommer te sig stegvis med Howells 

med tre grunder; stillhet, repetition och inkonsekvens, mellan dessa infinns även andra 

väsentliga attribut för att förstå verken och diskutera identitetsproblematik och 

identitetsskapande.  

 

5.1.  Breathing In/Breathing Out: Death Itself (1977) 

Första delen av detta verk framfördes på Studendski Kulturni Centar i Belgrad, 1977 och den 

andra på Stedeliijk Museum i Amsterdam, 1978. Vid det första verket satt konstnärerna på 

knä framför varandra, de pressade sina läppar tätt intill varandra med cigarrettfilter i deras 

näsborrar och andades. Innan de pressar ihop sina läppar andades Ulay in luft i sina lungor, 

medan Abramović andades ut luften ur sina. Han andas sedan in sitt syre i hennes mun, sedan 

andades hon ut kvävet in i hans. Verket pågår i nitton minuter och avslutas strax innan de 

båda var nära att kollapsa.115 

I verkets intensiva rörelser finns en repetitiv stillhet i panik. Verket sätts ihop 

med en osynlig tidsram och avslutas på obestämd tid. Verket återspeglar en överlevnadskamp.  

Deras klädsel är enkel, i framförandet i Belgrad bär de båda mörka jeans, hon en ljus tröja och 

han en mörk, i Amsterdam bär de båda ljusa överdelar, hon ljusa byxor och han mörka. Den 

visuella bilden som delger får mig personligen att tänka på yin och yang som symboliserar i 

jordens urkraft inom den kinesiska filosofin. Yin representerar de kvinnliga, apatiska, dunkla, 

kalla, ojämna samt jorden och månen med mera, yang representerar istället det maskulina, 

driftiga, ljusa, varma, runda och så även himlen och solen. Således må deras klädnad fungera 

som en perspektivsvridning för att ge en imiterande, eller representerande, bild av dem. De 

speglar varandras rörelser och blir ett, deras varande smälter samman, den manliga och 

kvinnliga kraften mixas repetitivt, gungande andas de in varandras luft i ett förödande 

energifält. Repetition är som tidigare nämnt ofta sublimation, en repeterande smärta eller en 

repetition som orsakar smärta, vilket båda påståendena passar in här.  

                                                             
115 Abramović /Ulay, Breathing in, Breathing out (Belgrade), LIMA, 1977. http://www.li-

ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/breathing-in-breathing-out-belgrade/737#  

http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/breathing-in-breathing-out-belgrade/737
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/breathing-in-breathing-out-belgrade/737
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De må imitera varandra för att leva i symbios, både som byte och jägare, en föreställning av 

näringskedjans alla organismer. Inkonsekvensen är det genomgående temat, verket är kort och 

intensivt, spänningen i tiden. I mitten av verket blev deras rytmik påtagligare, de blev till en 

androgyn varelse. Åskådarnas roll blir passiv, folkmassan vittnar paret i en dramatisk 

symbios, nästan kvävas till döds. Deras roll i verket blir som vittnen, att mottaga ett 

meddelande från konstnärerna som bara kan kodas av dem själva, något som de flesta kan 

relatera till. Konstverket må symbolisera dödskyssen mellan yin och yang – skapandet av en 

gråzon –  mannen och kvinnan  Den kan placeras in i den formande fasen med sin intensiva 

begynnelsen av nyfikenhet och ångest, symboliken i att hålla varandra vid liv, men att 

samtidigt döda varandra i en social metafor som en ritual. Handlingarna skapar individernas 

speglande av ett bångstyrigt känsloliv, ett universellt handlande i idén om den ensliga egots 

transparens.    

 

5.2.  Light/Dark (1977) 

Konstnärerna satt på knä framför och turades om att örfila varandra med sin högra hand på sin 

partners vänstra kind, hårdheten mellan slagen ökar successivt, lika så rytmen ökar i takt med 

deras puls. Ljus lyste på deras ansikten, bakgrunden är mörk. Verket varade i tjugo minuter 

och avslutas med att ena av dem parerar ett slag. Detta framfördes första gången i oktober 

1977 på International Art Fair i Köln, Tyskland och spelades senare in i en studio i 

Amsterdam 1978.116  

Paret beger sig in i en stillhet, som i trans, det är någonting bekant med deras 

varande, men deras handling skapar en obekant känsla – uncanniness. Precis som ljuset 

kämpar för att existera i mörkret, skulle paret kunna syfta till deras utbrytande av stillheten. 

Kompositionen eskalerar, stillheten stänks ner som färg på en tom kanvas, tiden hettar upp 

stämningen i rummet till verket slutligen avslutas. Åskådaren kastas i och ur stillheten, i detta 

verk bli smärtan av repetitionen påtaglig. De klädde sig simpelt i jeans, identiskt vita t-shirtar 

och håret knutet på liknande sätt. Rakryggade sitter de jämlika mot varandra, i liknande 

klädsel, på samma villkor. Linjen mellan deras roller som man och kvinna må tynas ut i 

symbol av deras klädnad, de kamouflerar deras kroppar och ger illusionen av blott två 

okönade människor.  

                                                             
116 Abramović /Ulay, “Light/Dark” (Amsterdam), LIMA, 1978. http://www.li-

ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/light-dark-amsterdam/8017#  

http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/light-dark-amsterdam/8017
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/light-dark-amsterdam/8017
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Hade de istället varit utan kläder kanske den manliga och kvinnliga energin blivit mer 

påtaglig och således påverkat anblicken på styckets våldsamhet, att fokuset legat kring 

konventioner, såsom mannens förmodade fysiska styrka över kvinnan. Slagen blir, trots sin 

eskalerande aggressivitet, mer och mer bekant, allvaret förändras. I sin rytmik översätts deras 

våldsamheter till musik, en trumma som genomsyras av sublimation, kopierande varandras 

rörelser, liksom sina egna. Inkonsekvenserna sker i de intensifierande rörelser mellan deras 

ofrivilliga kvidande, intensifierandet resulterar i att rytmen blir oregelbunden och slagen blir 

till en besatthet. Deras varande kan också tolkas som ett förlorat objekt och slagen mellan 

tomrummen funderar som en imaginär fas, där konstnären stabiliserar jaget att skilja från de 

andra. Det finns också ytterligare en närvaro, som kanske gör verket möjligt på ett annat sätt 

än de skulle kunna, en frihet, men också en fångenskap konstnärerna tycks kämpa sig fria 

från. De andra må med ambivalens bevittna något ytterst mänsklighet såsom att skada någon 

annan, liksom skada sig själv, eller väckas intill verkligheten. Åskådaren identifierar sig med 

konstnären och linjerna mellan dessa suddas ut – de är alla åskådare, konstnärer, offer och 

förövare – skapat av effekten av de handlingar som läggs på denne.  

Stycket placeras in i den stormande fasen men kanske för dess handlingar att 

orsaka varandra fysisk smärta, för det är inte verkets syfte, utan för dess pressande mot 

sanningen, att ge varandra ett uppvaknande ur en romantisk dröm till verkligheten. Att ta ner 

varandra på jorden må orsaka en inre storm, dess klädnad är inte bara androgyn, utan ger 

också en illusion av att de är varandras spegelbilder. Verket blir till en rituell övning, en 

desillusion, i riktning mot den kalla realiteten. Uppträdandet fungerar som individuella gester 

för att producera, eller ödelägga, den egna identiteten, liksom den gemensamma, återgiven i 

en annorlunda spegelfas.  

 

5.3. Balance Proof (1977) 

I december 1977 framförde paret deras verk Balance Proof på Musée d’Art et d’Historie i 

Genevé, Schweiz. Inledningsvis balanserade konstnärerna i stående position en stor 

dubbelsidig spegel mellan sina nakna kroppar, deras ansikten riktades mot den andres, de 

kunde känna varandras rörelser, men allt de kunde se är sin egna reflektion och åskådarna 

bakom. Under framträdandets trettio minuter fanns möjligheten för åskådarna att valsa runt 

paret och se sig själva i spegeln samt konstnärerna i reflektionen, som illuderades tillbaka 

framför deras ögon.  
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Abramović kliver plötsligt ifrån spegeln och Ulay får balansera den själv i några minuter 

innan han också backar ifrån den, den faller ner på golvet, men gick inte sönder. Verket är 

inte iscensatt på något sätt, utan konstnärsparet höll sig till sina gyllene regler – no rehearsal, 

no predicted end, no repetition.”117  

Stillhet är ett faktum i detta verk, trots detta oscillerar de minimalistiskt mellan 

stillhetens trösklar i effekt av deras koncentration, spänningen förbjuder stillheten. 

Balanserandet väger inte bara spegeln, utan också deras stillhet – från att fängsla stillhet till 

att bryta sig ur den. Det kan verka aktivt i en stilla position, ett Zen ter sig, en meditativ ådra i 

att uthärda positionen. En levande stillhet som ständigt återföds. Tidsramen existerar, men är 

obetydlig, verket står i centrum, vilket utgör en stabil grund. Konstnärerna tycks ha skapat sitt 

verk likt en bildkonstnär på det sättet att de använder tiden som en formbar livmoder, där 

skapandet av ett undermedvetet meddelande framförs. Åskådarna står i stillhet samlade runt 

konstnärerna, i spegeln kan de se deras reflektion och även sin egen, vilket får dem att bli en 

del i konstverket. När Abramović bryter stillheten och kliver därifrån sker en transcendens, 

alla håller andan och Ulays balanserande blir styckets credo, utelämnande åskådarna i 

uncanny.  

De börjar, är och avslutar nakna, utan att belysa deras nakenhet, utan utstrålar en 

sårbarhet och tillgänglighet – som också fungerar som en klädnad – en speglande, men kanske 

vald, sanning. Nakenheten blir till en outtalad grund, ett Zen som aldrig korsar marginaler, 

utan paret står i stillhet. Att de står i symbios oklädda uttrycker en jämlikhet mellan de båda, 

samtidigt som de känns blottande för åskådarna, de uttrycker en subjektiv mänsklighet, men 

också en omänsklig objektivitet. Det finns en outtalad laddning i deras stillhet, skönheten i 

deras kroppar, som representation för kvinnan och mannen i sina universella skepnader. 

Adam och Eva. En viktig faktor är deras betoning på den manliga och kvinnliga energi, vilket 

kan anses vara en nyckel till deras okläddhet, att blanda deras energier utan att effekten störs 

av att dölja, men ändå maskeras och reflekteras i spegeln. Spegelns övre del balanseras mellan 

paret, dem står orörliga, stillheten är repetitiv. Det kan verka otydligt, men samtidigt 

dubbeltydigt, akten repeteras från utsidan till insidan, verkets mening må komma allt närmare, 

att se sin egna reflektion, balansera denna med hjälp av sin älskade som i någon rutin imiterar 

den första rörelsen till den sista. Konstnärernas yttre reflekteras om och om i spegeln, deras 

enda bild av varandra är sig själv, men de känner varandra rörelser och kraft.  

                                                             
117 Abramović /Ulay, “Balance Proof”, LIMA, 1977. http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-

ulay/balance-proof/734  

http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/balance-proof/734
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/balance-proof/734
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Det är en enkel repetition i sin komplexa bemärkelse, kampen i att upprätthålla reflektionen i 

tillit till den andra. Kanske finns där även en avundsjuka? Kanske avundas konstnärerna sin 

egen spegelbild, lika mycket som de möjligen avundas varandra? Kanske konstruerar dem 

varandra i en speglande repetition, utan att lägga manken? Gungande förenas dem, eller 

separeras dem in i sig själv? De andra återfinns i publiken, men också i den dubbelsidiga 

spegel, vilket också skapar en mening, att de andra är en del av verket och de kan själv vittna 

om detta. Konstnärerna definieras av åskådarna, de andra blir konstnärer och konstnärerna blir 

också åskådare. De andra i en transparent kontext blir ett fenomen, hur alla agerar, vad som 

har präglat att de skapat detta verket. I detta sammanhang har västvärldens idé om dualismen 

en roll, som tidigare nämnt, vilket var mycket av vad deras verk handlade om. Denna aspekt 

går inte att fly ifrån, utan konstnärernas förflutna, deras kulturella miljö och deras dåvarande 

livsstil är en del i verket. Spegeln är en repetition, reflektionen är urbildens tvilling och rival, 

Lacans imaginära fas blir väldigt relevant i analyserandet av detta verk. De återger sin 

identitet, låter sitt jag existera med de andra, men låter även de andra identifiera sig med 

deras jag.  

Verket syftar möjligtvis att påvisa hur konstnärerna ser sig själva i varandra, hur 

de rannsakar sig själva i sin spegelbild med åskådarna i bakgrunden, dömande och 

förundrade. De håller bilden av varandra spända framför varandra, vem är den ena utan den 

andre? I relationen kan handlingen återspeglas att partnerns frånvarande bild att de inte längre 

ser varandra, utan deras identiteter speglas i deras förflutna och någonstans upprätthåller de 

bara varandras självbilder. När sedan Abramović tar ett steg bakåt kan detta tala om en 

separation som då låter Ulay stå ensam med sin spegelbild. Sedan att han backar från den och 

går, som sin partner, in i mängden av åskådare gör att dem, likt publiken förintas mellan 

spegelns ena sidan och fortsätter reflekteras nedan ifrån då spegeln landar välbehållen. I 

verken kan konstnärerna tyckas vara jämlika, mixande sin manliga och kvinnliga energi, 

androgyna på så sätt; de balanserar spegeln på samma villkor, med samma åskådare bakom 

sig, i samma rytm utan någon specificerad känsla, som kan tyckas förekomma i flera av deras 

andra verk. I en fas dem kan tyckas röra sig i en stagnationsfas, där de separeras och förenas 

intill mängden och genom sina handlingar skapar sina egna identiteter. Det är intensiv, ty så 

stilla.  
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5.4.  Avslutande diskussion 

Dessa tre kompositionerna som analyserats ovan stimulerar de i dessa sina energier, pressar 

sina kroppar till sin yttersta gräns, utmanar dem de fysiska lagarna och balanserande av livets 

gång samt bearbeta en identitetsproblematik. Breathing In/Breathing Out och Light/Dark 

tycks förfoga en mer aktiv stillhet, medan besitter Balance Proof en mer meditativ 

sinnesstämning. Följaktligen skapar detta ett starkare obehag i utbrytande av stillheten 

starkare än i de tidigare, åskådaren rycks med i meditativt tillstånd, sedan tynar marken under 

eras fötter bort, processen blir oförutsägbar. Det finns en annan förutsägbarhet i de två första 

som inte återfås i den sista – åskådarna kan anta en slags död, även om en verklig skulle 

förbrylla en publik, åskådaren vet att kroppen må förödas utan luft, eller när den fått för 

många slag.  

Verken illustrerar kampen mellan ett binärt tänkande i gråzon. Tolkandet av 

dessa verk, likt skapandet, är högst individuellt. De talar mot ett inre som kanske inte alltid 

må vara blottat, ett inre som inte själv besitter en talan. Illustrationens intensitet må förfära 

många, tala till andra, men i det stora hela är det handlingarna och den enskildas förmåga att 

uppfatta som skapar en person, ett förlopp som från ett frö sått i jorden, grott mot skyn i ett 

oförutsägbart förlopp. Således är det även de binära tolkandets och konstens föreställda värdes 

konventioner verken ifrågasätter, maktdimensioner som omringar konstens förmåga att 

utvecklas, vidgas och genom provokationer – utvecklas.    
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6. Sammanfattning och konklusion 

Denna uppsats har undersökt identitetsskapande fokuserat kring performance som ett 

performativt handlande. Performance har gått från att vara demonstrativt, anarkistiskt, 

surrealistiskt, strukturerat, ostrukturerat, stilla, rappt, självuppoffrande, skapande, förödande – 

framför allt levande. Konstformen har haft många ansikten, men till skillnad från teater, aldrig 

en mask, utan en spegel – en polerad metallyta som reflekterar ljusstrålar. Det kan tyckas 

omöjligt att skilja på, när exponeras ett ansikte av kött och blod och när projiceras en 

förklädnad? Paradoxalt kan teater ses som en dröm, det omedvetna i det undermedvetna, 

medan performance är det omedvetna i teatern. Tydandet av det undermedvetna kanske inte 

leder till en självinsikt, ett svar på ens inre önskan eller vem man är, men kan fungera som 

nycklar till något djupare, ett skapande. Precis som performance har en identitet flera 

ansikten, eller inget ansikte, en blank kanvas för oss att måla på, ett rum av tid som har blivit 

tilldelad för att kanske tjäna ett större syfte. Efter att ha förlitat sig på de andra, till att 

ifrågasätta denne och dess motiv, att förakta de andra och ifrågasätta dess motiv – till att med 

samma skepticism se sig själv som båda dessa och summeras utifrån de effekter som läggs 

över subjektet. 

 Vilken roll har åskådarna samt ”de dolda åskådarna” i Ulay/Abramovićs 

verk och hur påverkar det dess uppsättning? 

 

Åskådarnas roll är inte bara som vittnen, utan också som människor och konstnärer med kraft 

att förändra, förstå eller bara känna. Gränserna är en illusion, upprätthållen av hierarkier, 

någonstans måste de alla mötas, oavsett nationalitet, kön, titel eller dylikt. Där står åskådarna 

med en makt på samma nivå som konstnärerna, för att de ska kunna mötas och ta emot 

varandras ord. Processen kan härledas till spiralen för en grupps utveckling, som genomsyrar 

uppsatsen; att inleda en relation med publiken, för att utveckla den. Fånga deras intresse, 

ifrågasätta, låta de tänka fritt och tillåta processen att ha sin gång. Precis som konstnärerna 

själva, för att sedan börja om mot en evolution, en revolution, ett uppbrott mot stagnationen 

och den fängslande själen – inte bara konstnärens förändring, åskådarens, auktoriteters, 

kulturens, politikens, den outplånliga blickens – mänsklighetens och jorden hen står på. Och 

det startar, som Beuys sa, i människans inre.  

Publiken är en massa, men också med en enda given identitet, de upplevs som 

individer, men ses till som grupp.  
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I många av Abramovićs och Ulays verk infinner åskådarna en plats i dessa, såsom i Balance 

Proof, men också i Incision (In Space) från 1978, där åskådarnas moral testas. I verket 

kämpade en naken Ulay sig framåt, knuten med ett gummiband mot väggen, Abramović stod 

påklädd och passiv bredvid och såg på hur hennes partner tar sats för att komma loss från 

väggen. Detta irriterade åskådarna aningen, men mitt i verket sparkas Abramović, med en 

ninjaspark, ner på golvet och låg där utan att publiken lyfta ett finger. Här hade de andra haft 

makt att förändra verket, någon hade kunnat hjälpt henne upp eller knutit loss honom, men 

ingen gjorde någonting. De valde att se på, följa den order de uppfattats givits och valfritt 

skåda två människor kämpa och aningen skadas, vilket i sig säger en del om människors plats 

i samhället. Människan tycks oftast välja att se på, kanske i tron på någonting större som styr, 

makter eller spiritualitet i högre form, som om de kommer straffas för handlingar om inte 

vägledning finns. Det är ett val att stå passiva, kanske det mest förödande valet, som hur de 

ens vrider och vänds på bidrar till skapandet av ett gemensam liksom individuell jag.  

 

 Hur ter sig deras performance som ett universellt, dualistiskt 

identitetsskapande?  

 

Det solidariska jaget skapas i ett handlande av effekt på en gemensam atmosfär, men också 

olika bakgrunder, den outtalade blicken som vägleder flera själar på olika sätt, som en 

förlängning på det inre. Abramović och Ulay återger idén av en delad själ, bevisat i 

analyserna, hur de formar, plågar och livnärs av varandra. Handlingarna i deras performance 

kan ses som universella symboler för tvåenighetens förlopp med krav på reflektionen kring 

allt däremellan. Identiteten de skapar talar om ett universellt känsloliv som på så vis handlar 

om konstnärerna som man och kvinna, men skulle också kunna identifieras i flera relationer, 

såsom syskonrelationer eller vänskapsrelationer – utan kretsar – snarare kring energin mellan 

två parter.  

Verk som Talking About Similarity, där Ulay gav sin talförmåga till Abramović 

och hon fick svara i hans namn, kan tolkas som en handling av en universell tillit, att släppa 

taget och låta ens handlingar vila på någon annan med fullt ansvar. Framförandet avslutades 

när hon svarade på en fråga som ställdes i hennes namn, vilket må möjligen påvisa relationens 

ödeläggande när den andre slutar existera, på så sätt att Ulay gav sin röst till Abramović och 

hon råkade svara som i rollen som henne själv, vilket symboliskt separerade båda parterna. 

Performativa handlingar i en gemenskap må inte bara skapa ett igenkännande, utan också 

forma sociala koder mellan parterna.  
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Konstaterandet kan göras att deras verk kan fungera som ett universellt, tvåenigt, 

identitetsskapande, många av verken illustrerar det mest basala för att upprätthålla en relation; 

till exempel, verket AAA-AAA, där paret skrek i full hals med ansikten mot ansikte tills rösten 

gav upp – verbal kommunikation är grundläggande, eller i verket Light/Dark (som nämns i 

tidigare avsnitt), där den fysiska kommunikationen kommer i fokus, likaså i Relation In Time, 

där de satt med håret fläta samman under sexton timmar, men där råder en utsagt 

kommunikation vars energi flödar mellan konstnärerna likt elektricitet samt succesivt löses 

upp i symbol av knutens upplösande.   

Deras framställning av relationen byggs av könsroller, samhällets idé om kärlek 

och intresse för människans inre. Paret matade dessa idéer och skapade ytterligare en bild hur 

en relation kan te sig, en idealistisk föreställning med två fria individer som, fängslade av 

samhällets normer, enskilt kämpar tillsammans.  

 

 På vilket sätt kan deras performance brytas ner till performativa 

handlingar och bygga en enskild identitet? 

 

Enligt Butlers teorier om performativiteten fungerar identitetsskapandet genom citation – att 

kopiera och genom iteration – att upprepa, handlingarna i performance kan då brytas ner inte 

bara i planerade akter utan också omedvetna sådana. Subjektet är summan av de effekter som 

läggs på denne, reaktioner är en följd av andra reaktioner som utvunnits ifrån tidigare 

händelser. Genom att ha brutit ner olika performanceverk i flera delar har dess grundpelare 

exploaterats; stillhet, repetition och inkonsekvens, följdvis analyseras dessa som enskilda 

handlingar, exempelvis hur repetitionerna ter sig, men klädsel och inställning lika så. Paret 

speglar sig i varandra och åskådarna, och åskådarna i konstnärerna, reflekterat av 

maktordningar, deras förflutna och samhället denne tillhör med mera, vilket kan göra 

uppfattningen snäv i kulturer konstnärerna har inspirerats ifrån, okänt och främmande. Att de 

sedan anammar andra kulturers läror till en plattform utan förståelse för dessa kulturer kan 

följande skapa en falsk identifiering, en teater. Konstnärsparet tycks utmana sin plattform och 

utgår från sitt inre, sina upplevelser och känslor för att förmedla dessa och forma sin 

kulturella plattform med syfte att låta dem tänka själva. Det snäva identifierandet kan ignorera 

de utan röster, samtidigt som minoritetskulturers identiteter illustreras, men det är också 

identiteter som citeras och itereras av konstnärerna till deras högre jag.  
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Jaget är flexibelt, människan återgår alltid till den bräckliga imaginära fasen för 

att skilja sig från de andra i tjänandet av den store andre, en övergripande blick som 

exempelvis en maktstruktur, gudsdyrkan eller en utsträckt del av människans ego. Den 

postmodernistiska identiteten är formad som ett trånande subjekt, ett konsumerande för 

njutandet skull, snarare än en tidigare önskan av en högre röst att människan bör göra sin 

plikt. Likt ansiktslösa varelser famlande i mörkret söker individen sig själv i varandra, antar 

en konstnärs personlighet, handling och attribut som sin egna. Att bygga identitet är högst 

individuellt, men ändå universellt, likaså att tolka en sådan, vilket bland annat beroende på sin 

egen föreställning om sig själv. På samma sätt som en relations föreställda tre delar må den 

egna dialogen med ett inre arbeta på samma sätt. Performativa handlingar existerar överallt 

och människan tycks tolka in dem både medvetet och undermedvetet – oavsett om det gäller 

performance, vigslar eller dylikt – kan det brytas ner och fångas upp för att sedan forma den 

temporära identiteten, som i sin tur påverkar uppträdandet. Det som skrapas av på ytan följer 

sedan gravitation ner till det inre för att sedan återvinnas till handlingarna i syfte att förstå, 

påverka eller bearbeta omgivningen, men framför allt med människans egna spegelbild.  

 

id·ent·itet [‑ite´t] substantiv ~en ~er  

 den person man är118 

 

Marina Abramović och Ulay målade under sina karriärer successivt upp en föreställning av 

deras enskilda identiteter, tillsammans balanserade de varandra och skapade en rytmisk 

energi. De ifrågasatte dessa identiteter och samhällets förväntningar; i deras roller och energi 

som man och kvinna, som människor och som konstnärer, och även deras nationalitet – 

återskapade det androgyna som en tredje människa – vilket således kan vara ett bidragande till 

ifrågasättande av den heteronormativa relationen, de snäva könsrollerna och skapandet av ny 

identitet och konstform under deras aktiva år tillsammans. Deras artisteri uppenbaras som en 

kamp mot två olika kulturer utpräglade från strikta och sargade samhällen, mellan krig och 

världens oroligheter. Verken hänförs av särpräglad form och rörelse som bidrar till deras 

identitetsskapande som en röd tråd genom hela deras konstnärskap.  

Tjugotvå år efter deras separation möts dem igen. Denna gång under 

Abramovićs performance The Artist Is Present på MoMa i New York 2010.  

                                                             
118 ”identitet”, i SAOL, tryckår 2015. https://svenska.se/saol/?id=1222898&pz=7 
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Mötet dokumenterades (Marina Abramovic: The Artist Is Present, 2012) och finns som ett 

klipp på YouTube som har setts av över femton miljoner människor. I verket sitter Abramović 

klädd i en scharlakansröd aftonklänning vid ett bord för att i stilla tystnad möta den andra 

mittemot. Publiken, som omringar verket, tycks hålla andan när Ulay överraskande närmar sig 

stolen mittemot henne. Konstnärinnan sitter med slutna ögon för att sedan lyfta blicken och 

med tårfyllda ögon se honom. Det forna konstnärsparet ser på varandra med en outtalad 

energi som förändrar energin i rummet och som sträcker sig utanför min datorskärm, precis 

som de en gång syftat till i deras konstnärskap, men denna gång i en ny form präglat av 

minnen. Verket får en transcendens som bryter stillheten när hon sträcker ut sina händer på 

bordet mellan dem för att känna hans. De mot varandra ler, vilket tar mig tillbaka till deras 

första beröring när han tvättade hennes sår efter Thomas Lips i Amsterdam. Åskådarna 

klappar följande sina händer i likhet med avrundande akt som skapar en ambivalens mellan 

liv och performance.  

  



ZARA HJELM 

51 
 

7. Käll- och litteraturförteckning 

Elektroniska källor 

"Anima", i Nationalencyklopedin, tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/anima (hämtad 2018-01-30) 

Ballantyne-Way, Duncan. ”The Relationship Between Jasper Johns & Robert Rauschenberg.” 

fineartmultiple. September 2017. https://fineartmultiple.com/blog/jasper-johns-robert-

rauschenberg-relationship/ (hämtad 2018-01-30) 

"Identitet", SAOL, tillgänglig: https://svenska.se/saol/?id=1222898&pz=7, 2015, (hämtad 

2018-01-30) 

“EVERYTHING OF VALUE IS VULNERABLE: AN INTERVIEW WITH ULAY”, Gup 

Magazine, 2016, http://www.gupmagazine.com/articles/everything-of-value-is-vulnerable-an-

interview-with-ulay (hämtad 2017-12-09) 

Laysiepen, Frank Uwe. ”De Appel.” Jürgen Klauke/Ulay: Keine Möglichkeit 2 Platzwunden. 

2000. http://deappel.nl/en/exhibitions/jurgen-klaruke-ulay-keine-moglichkeit-2-

platzwunden. (hämtad 2018-12-30) 

LIMA. Abramovic/Ulay: Balance Proof. 1977. http://www.li-

ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/balance-proof/734 (hämtad 2018-01-30) 

LIMA. Abramovic/Ulay: Light/Dark. Amsterdam, 1977. http://www.li-

ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/light-dark-amsterdam/8017# (hämtad 2018-

01-30) 

LIMA. Abramovic/Ulay: Breathing in, Breathing out . Belgrad, 1977. http://www.li-

ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/breathing-in-breathing-out-belgrade/737# 

(hämtad 2018-01-30) 

 

Filmer och videoklipp 

“LIFE-SIZED. EIN TAG MIT ULAY”, [Video], tillgänglig:  

https://www.youtube.com/watch?v=fIcCn6InfTg, 2016, (hämtad 2017-12-06) 

Marina Abramovic: The Artist Is Present, dir. Matthew Akers, USA, Music Box Films, 2012. 

[Film] 

http://www.gupmagazine.com/articles/everything-of-value-is-vulnerable-an-interview-with-ulay
http://www.gupmagazine.com/articles/everything-of-value-is-vulnerable-an-interview-with-ulay
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/light-dark-amsterdam/8017
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/light-dark-amsterdam/8017
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/breathing-in-breathing-out-belgrade/737
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/breathing-in-breathing-out-belgrade/737
https://www.youtube.com/watch?v=fIcCn6InfTg


ZARA HJELM 

52 
 

”Moderna Museet: Marina Abramović – The Cleaner part 2.”, [Video], tillgänglig: 

https://www.youtube.com/watch?v=jgjA9IQl4L0, 2017, (hämtad 2018-01-30) 

"Salon | Artist Talk | Ulay", [Video], tillgängligt: 

https://www.youtube.com/watch?v=hovfd4EtN4w, 2015, (hämtad 2018-01-30) 

"The Story of Marina Abramović & Ulay", [Video], tillgänglig: 

http://channel.louisiana.dk/video/story-marina-abramovic-ulay, 2017, (hämtad 2018-

01-30) 

The Space in Between: Marina Abramovic and Brazil dir. Marco Del Fiol, Brasilien, Casa 

Redonda, 2016, [Film] 

The Great Wall of China: Lovers at the Brink, dir. Murray Grigor, Storbritannien, Viz 

Productions, 1990, [Film] 

"ULAY Under My Skin", [Video], tillgängligt: http://channel.louisiana.dk/video/ulay-under-

my-skin, 2017, (hämtad 2018-01-30) 

 

Tryckta källor 

Abramović, Marina (med James Kaplan). Walk Through Walls: A Memoir. Crown Archetype, 

2016. E-bok. 

Butler, Judith. “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 

Feminist Theory”, Theatre Journal, The Johns Hopkins University Press, 1988. 

D'Alleva, Anne. Methods & Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2012. 

Gnyp, Marta. Made in Mind - Myths and Realities of the Contemporary Artist, Art and 

Theory, 2013. 

Essing, Lena (red.). The Cleaner, Stockholm: Moderna Museet, 2017. 

Goldberg, RoseLee. Performance Art: From Futurism to the Present (revised and expaned 

edition), London: Thames & Hudson, 2001 . 

Hedlin Hayden, Malin & Snickare, Mårten. Performativitet: Teoretiska tillämpningar i 

konstvetenskap, Stockholm: Stockholm University Press, 2017. 



ZARA HJELM 

53 
 

Honour, Hugh & Fleming, John. The Visual Arts: A History (revised 7th edition), London: 

Laurence King Publishing, 2009. 

Howell, Anthony. The Analysis of Performance Art: A Guide to its Theory and Practice, New 

York: Taylor & Francis, 1999. E-bok. 

Isaacson, Kate. ”Divide and Multiply: Comaparative Theory and Methodology in Multiple 

Case Psychobiography.” i Handbook of Psychobiography, av William Todd Schiltz, 

104-110. New York: Oxford University Press, 2005. 

Lacan, Jacques. ”The Mirror Stage as Formative of the Funtion of the I as Revealed in 

Psychoanalytic Experience.” i Ècrits: A Selection, av Jaques Lacan. Associated Book 

Publishers (U.K) Ltd., 1949. 

Rus Bojan, Maria & Cassin, Alessandro. Whispers: Ulay On Ulay, Amsterdam: Valiz 

Foundation, 2014. 

Svensson, Gary. ”Att verka utanför ramarna: Utmaningar och föreställningar i 1900-talets 

konsthistoria.” i Perspektiv på den andre, av Kjell Lejon (red.). Carlsson förlag, 2018. 

[in press] 

 Tuckerman, Bruce W, och C Mary Ann Jensen. ”Stages of Small-Group Development 

Revisited.” i Group & Organization Studies (pre-1986), 419. ABI/INFORM Global, 

1977. 

 


