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Inledning 

 

År 2006 visade Moderna Museet en utställning av den amerikanske konstnären Paul 

McCarthy. Utställningen bestod bland annat av stora installationer men också skulpturer av 

olika slag. Ett genomgående drag var att många av konstverken innehöll stora mängder 

ketchup och chokladsås, uppenbart tänkta att symbolisera vissa sorters kroppsvätskor. Utöver 

det kunde man också urskilja en viss tematik. Den var väldigt inriktad på det sexuella, våld 

och olika former av övergrepp. Känsliga personer varnades för innehållet och den var inte 

tillåten för barn. Jag var själv en av dem som besökte utställningen och gick därifrån väldigt 

chockad och framförallt lite äcklad.  

Vissa människor är av uppfattningen att konsten i vår egen samtid endast är ute efter att 

skapa starka reaktioner - provocera, uppröra eller chocka. Konsten har haft en förmåga att ge 

upphov till starka reaktioner i alla tider, den kunde skapa lika mycket skandal på exempelvis 

1800 – talet. I sin tids kontext kunde den ge upphov till samma typer av känslor som vi kan 

känna inför viss konst idag. Det finns många exempel på sådana verk, såsom exempelvis 

Edouard Manets Olympia från 1863, vilken ansågs väldigt stötande när den visades.  

Vad är rätt eller fel att göra i konstens namn? Vad är moraliskt försvarbart? Kan man 

hävda att ett iscensatt självmordsförsök är konst? Det vill säga, tankar som knyter an till den 

stora frågan ”Vad är konst?” är frågor som man nästan alltid hör i samband med 

kontroversiell konst som blir underlag för konstdebatter i media. Dessa frågor är väldigt 

omfattande och svåra att finna några raka svar på, då frågan om vad som är konst och inte har 

diskuterats i hundratals år.  

Jag är intresserad av konst som väcker debatt. Det är spännande att höra hur andra 

människor påverkas av och tar till sig (eller tar avstånd) från konst som gör människor 

upprörda på olika sätt. Med bakgrund utav detta kommer min studie handla om att studera 

reaktionerna av just sådan konst. Paul McCarthy på Moderna Museet, som omnämndes 

inledningsvis, är en av två utställningar som kommer studeras.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utföra en kritisk diskursanalys av ett urval konstkritiska texter 

som behandlar utställningarna Paul McCarthy: Head Shop/Shop Head från 2006 och 
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Nationalmuseums Lust & Last från 2011. Dessa exemplifierar det jag kallar för den 

provokativa konstens diskurs. Genom analyserna vill jag se hur ett urval kritiker mottagit 

utställningarna samt ge en bild av den provokativa konstens diskurs med dessa två 

utställningar som exempel. Mina frågeställningar är:  

 Hur har konstkritikerna behandlat de två utställningarna? Vad har uttalats i kritiken? 

 Hur resonerar konstkritikerna kring den provokativa konstens diskurs exemplifierad av 

de två utställningarna? Provoceras skribenterna av utställningarna?  

 Hur förhåller sig den provokativa konstens diskurs till den bredare sociala praktik den 

är en del av, samt till andra diskurser i dess närhet? 

 

Avgränsningar 

Den provokativa konstens diskurs omfattas i denna studie av de två ovan nämnda 

utställningarna. Enligt Svenska Akademiens ordlista definieras ”provocera” på följande sätt: 

”locka att förgå sig, utmana, reta; framkalla våld” 
1
 och ”provokativ” definieras som 

”utmanande”. 
2
 Jag definierar ”den provokativa konstens diskurs” som en konstnärlig diskurs 

som innefattar konst av provokativ karaktär. Det vill säga, det handlar till stor del om 

konstens innehåll. Utställningarna tematiserar sexualitet, objektifiering av kvinnor, våld och 

övergrepp. Det är ämnen som ofta anses vara upprörande, både ämnena i sig och de sätt på 

vilka de gestaltas i konsten. I denna studie undersöks konstkritikernas del i diskursen, men i 

denna ingår ju även exempelvis konstnärer och besökare. Anledningen till valet att studera 

kritikernas syn på diskursen är för att det är av intresse att se hur människor med erfarenhet av 

att se mycket konst resonerar kring konst som kan uppfattas som provokativ, istället för att ta 

konstnärernas egen syn eller besökarnas. 

För att få ett samtidsperspektiv är studien avgränsad till ovan nämnda utställningar som 

visades under 2000 – talet, en 2006 och en 2011. Diskurser är ju rörliga och förändras över tid 

därför är det mycket relevant just att studera den ur ett samtidsperspektiv. 

Tre stycken artiklar per utställning analyseras, då jag anser att det är ett lagom antal för 

detta omfång på uppsats. Artiklarna som valts har varit relevanta eftersom de når ut till den 

                                                             
1
 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista, 

hämtad: 2013-03-13,  kl. 20.40. 
2
 Ibid. 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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stora allmänheten i Sverige, vilket både dags- och kvällspress gör i allra högsta grad. 

Analysmaterialet som behandlar Paul McCarthys utställning är alla konstrecensioner 

publicerade i dagspress medan artiklarna som behandlar Lust & Last består av två 

konstrecensioner från kvällspress och en debattartikel från dagspress. Det viktiga har varit att 

artiklarna är skrivna av konstkritiker, därför anser jag det vara motiverat att jag valt både 

kvälls- och dagspress, samt olika typer utav texter.  

 

Metod och Teori 

Urvalsmetoden för de konstkritiska texterna har dels bestått av sökning i olika databaser för 

att försöka hitta så många artiklar som möjligt som recenserat respektive utställning. Sedan 

gick jag igenom alla artiklarna och gjorde utifrån det ett urval. Urvalet gjordes med 

utgångspunkt i vissa kriterier, det var av största vikt att de som valdes ut skulle vara skrivna 

av konstkritiker eftersom det är konstkritikernas syn på denna typ av konst som är en del av 

syftet, viktigt var också att jag ville ha en så jämn könsfördelning som möjligt bland 

kritikerna. Slutligen tog jag även viss hänsyn till själva innehållet, där jag valde de texter som 

var intressanta på olika vis.  

I denna studie har jag valt diskursanalys som tillvägagångssätt och mer specifikt 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Denna fungerar som både en teori och metod, då 

den dels är ett teoretiskt förhållningssätt men också presenterar specifika metodologiska 

direktiv, det vill säga hur man mer praktiskt kan gå till väga i sin analys. 
3
 

En förenklad definition av begreppet diskurs är att man kan kalla det för en gemensam 

referensram eller en förförståelse som människor delar om ett visst utsnitt av världen, ett 

bestämt sätt att tala om och förstå det specifika utsnittet av världen vilket skiljer sig från andra 

typer av utsnitt av världen. 
4
 Man kan tala om en konstvetenskaplig diskurs eller en medicinsk 

diskurs exempelvis. 

I diskursanalysen arbetar man med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att 

undersöka vilka mönster det finns i yttrandena och vilka konsekvenser som dessa olika 

                                                             
3 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000, s. 66. 
4 Ibid., s.7. 
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framställningar av verkligheten får. 
5
 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Enligt Fairclough har en kommunikativ händelse uppstått så fort språk brukats. I min studie är 

dessa kommunikativa händelser texter. En artikel (eller vilken annan typ av text som helst) 

består sedan av tre dimensioner. Den är en diskursiv praktik, vilket innebär en analys av 

textens produktions- och konsumtionsprocesser, den är en text vilket innebär en analys av 

textens formella egenskaper och den är en social praktik, där man försöker se den bredare 

sociala praktik som texten är en del av. 
6
  

Utifrån denna modell har dessa aspekter undersökts genom att ställa konkreta frågor till 

texterna under analys.  

Undersökningen av artiklarna som en diskursiv praktik innebär mer specifikt en analys 

av produktions-, konsumtions- och distributionsprocesserna. 
7
 När det kommer till 

textproduktion är interdiskursivitet ett centralt begrepp, hur texten bygger på andra textgenrer 

och diskurser. 
8
 Utifrån Fairclough har följande frågor ställts till materialet: Syns det 

influenser i texten från någon annan textgenre? Är texten konventionell eller nyskapande i 

sina diskursiva egenskaper? 
9
 Om det är en konstrecension innebär detta att man funderar på 

om recensionen är konventionellt skriven, det vill säga, så som konstrecensioner normalt sett 

utformas. En del av frågorna som ställts till materialet har utformats med inspiration från 

Faircloughs metod. Det är frågor där jag funderat på vilken diskurs som man kan identifiera i 

texten samt hur den representeras, det vill säga hur texten refererar till den identifierade 

diskursen. En annan fråga är vad som är representerat i anknytning till diskursen, om det är 

aspekter av kontext eller stil eller idémässig mening. Här kan man ha i åtanke vad som tas 

upp, men också vad som inte tas upp och vad i så fall det kan bero på. I denna del av analysen 

kan man också fundera på vilka andra diskurser förutom den man själv identifierat som syns i 

texten. Är den representerade diskursen helt avgränsad? Eller finns det inslag av andra 

diskurser? I så fall på vilket sätt?  

                                                             
5 Jørgensen & Phillips, s. 28. 
6 Ibid., s. 74. 
7 Ibid., s. 67. 
8 Ibid., s. 75. 
9 Norman Fairclough, Discourse and social change, Polity, Cambridge, 1992, s. 232. 
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I analysen av textens distribution har intertextualitet varit väsentligt, det vill säga, hur en 

text bygger på andra texter. Två centrala begrepp är intertextuella kedjor och manifest 

intertextualitet. Intertextuella kedjor innebär att man ska specificera textens distribution 

genom att beskriva den intertextuella kedjan den ingår i, det vill säga, serien av texter som 

den påverkats av. Aktuella frågor här kan vara om man kan se någon influens från andra 

tidigare texter av författaren själv eller texter av andra författare. I så fall vilken typ av 

förändring genomgår texten? Är den passage som man eventuellt känner igen från en annan 

text använd på ett liknande sätt eller har den använts för att visa på motsatsen? 
10

 Manifest 

intertextualitet innebär om texten under analys har några explicita referenser till andra texter, 

t.ex. genom citat och angivning av källa.  

I analysen av textkonsumtion har frågorna handlat om vilken typ av publik som 

skribenten riktar sig till, om texten på något vis är kluven och kan misstolkas. Om så är fallet, 

av vilken typ av läsare sker detta? 
11

 

I analysen av textens egenskaper har ett urval gjorts. Fairclough presenterar nämligen en 

mängd redskap. Alla har inte varit relevanta för min studie, därför har jag valt att specifikt 

undersöka metaforer och den delen utav grammatiken som fokuserar på modalitet därför att 

de är mest relevanta för min undersökning. Modalitet innebär författarens omdöme om ett 

skeende, detta har i denna studie inneburit att fokus legat på författarens explicita värderingar 

om dels utställningen, men även specifika verk och händelser. Olika diskurser använder olika 

former av modalitet. Massmedia är ett bra exempel på detta, då de ofta för fram tolkningar 

som om de vore fakta, genom att använda objektiva och inte subjektiva modaliteter, en 

objektiv modalitet är något om man skriver hur något faktiskt är, inte som man (medierna) 

tycker att något är.
12

 Frågorna som ställts är om texten har subjektiva eller objektiva 

modaliteter och vilka typer av modaliteter som är mest frekventa. Metaforer har också 

undersökts angående textens formella egenskaper. Jag har undersökt vilka metaforer som 

förekommer och varför skribenten troligtvis valt just dessa och vad metaforerna kan tänkas 

vara uttryck för. 
13

 

Den sista dimensionen av diskursanalysen är texten som social praktik. Texten under 

analys ska placeras i förhållande till den bredare sociala praktik som den är en del av. Detta 

                                                             
10

 Fairclough, s. 232ff.  
11 Ibid., s. 233. 
12 Jørgensen & Phillips, s. 88. 
13 Fairclough, s. 236f. 
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identifieras som konstdiskursen i allmänhet då den provokativa konstens diskurs givetvis är 

en del av konsten i stort. I denna studie analyseras social praktik för sig, där alla tre texterna 

analyseras tillsammans, för att undvika för mycket upprepningar.
14

 Frågorna som ställts är 

följande: Hur ser karaktären av den sociala praktiken ut, till vilken diskursiva praktiken är en 

del av? 
15

 I analysen av social praktik har frågorna rört om texterna reproducerar, 

omstrukturerar eller ifrågasätter den existerande diskursordningen (diskurserna som den 

tillhör)? Vilka konsekvenser har det för den bredare sociala praktiken? 
16

  

 

Kritiska anmärkningar 

Diskursanalys har som de flesta andra teorier och metoder också nackdelar, bland annat 

eftersom man som forskare själv är en del av kulturen man undersöker. Det kan vara svårt att 

se på diskursen som socialt uppbyggda system som kunde ha varit annorlunda, när man själv 

är så pass nära inpå. Man bör försöka ställa sig främmande eller på ett visst avstånd inför sitt 

forskningsområde. Detta har jag haft i åtanke genom studien och speciellt i utförandet av 

analyserna.   

En annan fråga är hur man ska förhålla sig till sin egen analys. Det finns olika positioner 

man kan inta som jag också påpekat i avgränsningar, detta kan ju göra att resultaten kan 

variera. Som forskare intar man alltid en position som delvis avgör vad man kan se och vad 

resultatet sedan blir. 
17

 Detta är en viktig dimension av diskursanalysen, att förstå att jag i 

denna studie presenterar ett möjligt resultat av diskursen under analys, mitt resultat. 

 

Genusteori 

Artiklarna ses och analyseras även ur ett genusteoretiskt perspektiv.  

Begreppet genus betyder människors sociala kön och innebär att könsegenskaperna 

manligt och kvinnligt sker genom en social process, vad som är manligt och kvinnligt skapas 

alltså i och genom samhället. Begreppet används ofta för att förstå och urskilja de 

föreställningar och handlingar som tillsammans formar de sociala könen.
18

   

                                                             
14 Jørgensen & Phillips, s. 90. 
15 Fairclough, s. 237. 
16 Ibid., s. 237f. 
17 Jørgensen & Phillips, s. 28f. 
18

 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/genus/181336. Hämtad 2013 - 02 – 05, 16.30.  

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/genus/181336
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Genusteori omfattar en mängd olika frågeställningar i förhållande till konst. 

Förhållningssättet innebär bland annat att man anser att för att få en förståelse för värderingen, 

skapandet och innehållet i konsten är genus centralt. Det finns en mängd olika infallsvinklar 

kring forskningen av genus i förhållande till konsten. Några av dem handlar om vilka 

möjligheter kvinnor som konstnärer har haft. Hur svårt kvinnor haft det historiskt sett när det 

gäller möjlighet till att utöva yrket eller ens få en utbildning i det. Kvinnor har också avbildats 

som subjekt på ett mer diskriminerande sätt än män, som föremål för ”den manliga blicken” 

vilken innebär att dem som konsten historiskt sett var skapad av och för varit män till stor del. 

Detta har resulterat i den manliga blickens övertag och kvinnan som subjekt för denna. 

Före 1970 – talet var kvinnor i stort sett uteslutna från de konsthistoriska verken. 

Genusforskningen har lett till ett ifrågasättande av denna konstnärliga kanon och 

konsthistoria. 
19

 Trots medvetenheten och identifieringen av problemen som kvinnor i konsten 

alltid haft så tog det ända till 1970 – talet innan feminismen och genusteorin blev betydande i 

konstvärlden. 
20

 Genusforskningen är väldigt viktig då den erbjuder andra perspektiv som 

utvidgar och kompletterar de traditionella konsthistoriska metoderna. 
21

  

 

Tidigare forskning och material 

Det finns en hel del tidigare forskning som rör just konst som skapar starka reaktioner på 

olika sätt. Följande böcker har skapat en förståelse för forskningsfältet och från hur många 

olika synvinklar man kan se på utmanande konst. Nedan presenteras endast ett urval, då 

forskningen på många områden är ganska omfattande. 

Interventions and Provocations – Conversations on Art, Culture, and Resistance med 

Glenn Harper som redaktör från 1998 består av en samling intervjuer med några av de då 

mest provokativa postmoderna konstnärerna. Dessa formade en ny syn på konst som var 

konfronterande, politisk och som ville störa massmedias dominering av våra liv. Harper är 

chefsredaktör för den konstnärliga tidskriften Sculpture och har även skrivit ett antal artiklar 

om samtida konst.  

                                                             
19 Laurie Schneider Adams, The methodologies of art: an introduction, 2. ed., Westview Press, a member of the 

Perseus Books Group, Boulder, CO, 2010, s. 97ff. 
20 Ibid., s. 105. 
21

 Ibid., s. 118f. 
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Art and Outrage – Provocation, Controversy and the Visual Arts av den brittiska 

konstkritikern och historikern John Albert Walker utkom 1999 och är en bok med fokus på 

Storbritannien och tiden 1940 – talet till 1990 – talet. Walker tar upp fallstudier av stora 

skandaler inom konstvärlden. Själv sympatiserar han för sådan konst, men tar ändå upp hur 

det kan ses från ett annan perspektiv än sin egen och konstnärernas. Han studerar sambandet 

mellan konsten, samhället och massmedia.  

Transgressions – The Offences of Art av Anthony Julius från 2002, är en bok som mer 

allmänt handlar om gränsöverskridande konst och de problemställningar som följer med detta. 

Julius är brittisk advokat och akademiker. I boken tar han upp en mängd exempel på 

kontroversiella verk och vill genom detta visa hur moderna konsten har karakteriserats av 

konst som struntar i regler, som kränker sin publiks känslor och som struntar i statens 

regelverk. Han sätter också fingret på några viktiga frågor till den konsten. 

Arguing About Art – Contemporary Philosophical Debates med Alex Neill och Aaron 

Ridley som redaktörer från 2002 är en antologi, med en stor samling texter som täcker in olika 

teman inom estetiken. Alex Neill och Aaron Ridley är båda professorer i filosofi på samma 

universitet i Storbrittanien. Båda har publicerat skrifter i estetik och konstfilosofi.  Jag har 

använt mig av de bidrag som behandlar hur vi människor ser skräck som ett nöje, varför vi 

dras till det. Detta anknyter främst till McCarthyutställningen då han tematiserar just detta. 

Ytterst relevant har även avsnittet om konst och moral varit då det i hög grad ansluter till 

ämnet. 

I Blasphemy – Art That Offends från 2006 undersöker S. Brent Plate ämnet blasfemi. 

Plate är professor i religion på ett universitet i USA. Han menar att gränsen mellan 

konstnärlig frihet och provokation blir än mer suddig samtidigt som protester från politiska 

och religiösa fundamentalister blir än mer extrema. Med verk från olika tider och länder ger 

han en överblick över vad som uppfattats som kontroversiellt och dess förhållande till censur, 

regering och allmänhetens smak.  

Provoking Democracy – Why We Need the Arts av Caroline Levine från 2007 är en 

annan intressant bok. Författaren presenterar en tes om att demokratier behöver utmanande 

konst för att säkerställa att de fungerar som fria samhällen. Hon visar hur de friaste och 

rättvisaste demokratierna behöver konstens provokationer, precis som de mest provokativa 

konstnärerna behöver skyddet av en demokratisk stat. Levine är professor i engelska med 

specialinriktning på relationen mellan just konst och politik. 
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Den svenska Estetisk rensning – Bildstrider i 2000 – talets Sverige utkommen 2012 och 

skriven av kulturjournalisten och konstkritikern Dan Jönsson är en som tar upp tio stycken 

skandalösa fall på den svenska konstscenen. Han tar upp de olika åsikterna som strider mot 

varandra i konflikterna runt dessa skandalösa verk samt de etiska, juridiska och politiska 

frågorna som uppkommer i samband med dessa.  

Det finns en mängd forskning om provokativ offentlig konst. Jag nämner här endast den 

bok som varit relevant i min studie, vilken är Critical Issues in Public Art – Content, Context, 

and Controversy från 1998 med Harriet F. Senie och Sally Webster som redaktörer. Senie och 

Webster är båda professorer i konsthistoria. Boken är en antologi som undersöker den 

offentliga konstens roll i skapandet av en nationell identitet.  

Gällande erotik och sexualitet i konsten finns väldigt mycket forskning. Då detta är 

kopplat till min studie ser jag det relevant att nämna, men jag tar endast upp ett fåtal exempel. 

Sexuality in Western Art av Edward Lucie-Smith från 1991 är en bok där författaren gör 

en kronologisk redogörelse och tar upp centrala teman och symboler gällande sexualitet i 

konsten. Edward Lucie-Smith är en brittisk författare, konstkritiker och curator. Eroticism in 

Western Art av samme författare är från 1972 har samma upplägg som föregående. I boken 

Sex Objects – Art  and the Dialectics of Desire av Jennifer Doyle från 2006 skriver författaren 

med utgångspunkt i feministisk- och queerteori och undersöker förhållandet mellan sex och 

konst för att förstå hur dessa två möts och varför det är av betydelse. Doyle är professor i 

engelska.  

Utställningskatalogerna för respektive utställning har också varit av stor betydelse. Paul 

McCarthy Head Shop/Shop Head – arbeten 1966 – 2006 med konstnären själv som redaktör, 

utgiven av Moderna Museet utställningsåret 2006, består av en inledning skriven av 

utställningens intendent Magnus Af Petersens samt två essäer av andra författare och flera 

hundratals bilder från McCarthys performance, verk, skulpturer. Den har varit mycket 

användbar i min förståelse av Paul McCarthy som konstnär och utställningen i sig. En bok 

som också använts för detta ändamål är Det fula – från antikens skönhet till Paul McCarthy 

av Tom Sandqvist från 1998. Författaren diskuterar det fula och ser det som en av många 

gränsöverskridningar i dagens konst. Boken är en sammanställning av författarens 

föreläsningar och diskussioner. Tom Sandqvist är docent i konstvetenskap. 
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Utställningskatalogen Lust & Last utgiven av Nationalmuseum 2011 med Ulf Cederlöf 

och Ingrid Lindell som redaktörer innehåller ett antal bidrag av olika författare, däribland av 

den dåvarande museichefen Solfrid Söderlind. Ingrid Lindell är publikationschef på 

Nationalmuseum och Ulf Cederström är forskare. Bidragen behandlar bland annat en slags 

översikt över lust och last i konstens historia. Många utav bidragen har varit väldigt relevanta 

för undersökningen då det skapat en bra bild av museets intentioner och utställningens 

innehåll, samt problemställningarna omgivandes konst av denna typ. 

Artiklarna som valts ut och analyserats är dels från dagspress och kvällspress. 

Artiklarna jag valt för McCarthy-analyserna är konstnären och konstkritikern Mikael 

Olofssons konstrecension från Göteborgs-Posten, konstkritikern John Sundkvists 

konstrecension från Svenska Dagbladet och journalisten och konstkritikern Jelena 

Zetterströms konstrecension från Sydsvenska Dagbladet.  

Gällande Lust & Last valdes konst- och litteraturkritikern Therese Bohmans 

konstrecension från Expressen, konst- och kulturkritikern Ulrika Stahres konstrecension från 

Aftonbladet och konstkritikern Birgitta Rubins debattartikel från Dagens Nyheter. Dessa har 

jag sedan utfört en kritisk diskursanalys på. Som underlag och introduktion till diskursanalys i 

allmänhet har jag haft nytta av Diskursanalys i praktiken från 2007. Den är skriven av Mats 

Börjesson, professor i barn- och ungdomsvetenskap och Eva Palmblad, docent i sociologi. 

Discourse and social change av Norman Fairclough från 1992 har varit än mer viktig då det 

är just Faircloughs kritiska diskursanalys jag har utgått ifrån och som jag använt för att 

konkret utföra analyserna. Norman Fairclough är professor i lingvistik. Diskursanalys som 

teori och metod från år 2000 av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips har varit 

väldigt användbar både som introduktion för den kritiska diskursanalysen samt fungerat som 

ett komplement till Faircloughs egen skrift i ämnet. Winther Jørgensen är universitetslektor i 

kultur, samhälle och mediegestaltning på Linköpings universitet, på institutionen för studier 

av samhällsutveckling och kultur.  

Laurie Schneider Adams, som är professor i konsthistoria har skrivit boken The 

Methodologies of Art – an Introduction som utkom 2010. Denna har fungerat som 

utgångspunkt och underlag för genusteorin i denna studie. 
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Konst som provocerar – en inledande bakgrund  

Konst har alltid påverkat människor på olika sätt. Således är konst som chockmedel och 

provokation inte något som är begränsat till samtiden. Det finns många exempel på historiska 

verk som utmanat dåtidens konventioner, makthavare och allmänhetens moral på olika sätt.  

Människor kan givetvis känna sig provocerade eller upprörda oavsett om det är en 

medveten sökt effekt från konstnärens håll eller inte. Särskilt före 1800 – talet var det 

vanligtvis så att konstnärerna inte var ute efter att ge upphov till sådana effekter hos 

åskådarna. Om någon blev upprörd av ett verk var det troligen inte konstnärens intention, då 

dessa konstnärer ofta hade mecenater som de inte ville hamna i dispyter med. De ville 

givetvis behaga och göra till viljes de som stödde deras konst då de förmodligen var 

ekonomiskt beroende av dem. Under 1900 – talet förändrades konstvärlden på många sätt, i 

och med –ismernas framväxt fördes konst fram i ljuset som bröt mot konventioner både form- 

och innehållsmässigt. Fauvismen och dadaismen, för att nämna två exempel, var grupperingar 

som gjorde publik och kritiker upprörda och förfärade. Hos många av dessa grupper fanns 

drivkraften att bereda väg för nya konventioner. Att provocera och chocka blev därmed mer 

en önskad effekt. 
22

 

Konst från det förflutna har vi idag för det mesta inga problem med att acceptera och 

ofta hedra, trots att kontexten vi upplever det i idag, givetvis är en helt annan än dess 

ursprungliga. Detta kan göra att en del verk kan kännas främmande för oss idag, speciellt vill 

jag tillstå, i försöken att förstå det eventuellt provokativa med vissa av dessa idag mycket 

kända, uppskattade verk som vi kanske ser som harmlösa. 
23

   

 

Francisco De Goya – ”La Maja desnuda” 

Francisco de Goya är idag en mycket välkänd konstnär som var aktiv under andra halvan av 

1700 – talet till de första årtiondena på 1800 – talet.  Goyas verk ”La Maja desnuda” (Den 

nakna Maja) från ca 1798 – 1805 ansågs så provokativ att den fick den spanska inkvisitionen 

efter sig. 
24

 ”Den nakna Maja” föreställer en helt naken kvinna, lite bakåtlutad och 

halvliggande på en grön säng med vita sängkläder. Hon vilar huvudet i sina händer som hon 

har bakom huvudet, med således upprätta armar. Maja tittar rakt på betraktaren, det är en 

                                                             
22 John Albert Walker, Art and outrage: provocation, controversy and the visual arts, Pluto, London, 1999, s. 1. 
23 Cynthia A. Freeland, Konstteori: en introduktion, Raster, Stockholm, 2006, s. 67. 
24

 Ibid., s. 35.  
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ganska självsäker och utmanande pose. Genom att hon har sina armar i upprätt position 

bakom huvudet, ger det en slags inbjudande association till betraktaren och detta ligger 

troligen till grund för att målningen uppfattades som provokativ. Förmodligen ansågs verket 

också kontroversiellt för att den saknade en moralisk, sedelärande eller gudomlig kontext, 

denna sågs inte som en traditionell Venus-avbildning. Målningen visade bara en helt naken 

kvinna. I konsthistorien anses denna bild av Goya vara den första profana, icke - religiöst 

avbildade nakna kvinna. Denna målning har även senare väckt en del upprörda känslor. Bland 

annat år 1991 på ett universitet i Pennsylvania. Chefen för campuset skrev till andra berörda 

på skolan att de fått veta att en reproduktion av konstverket fanns upphängt i ett av 

klassrummen och som de ansåg kunde ”bidra till ett kyligt klimat i klassrummet och därför 

bryta mot lagen om sexuella trakasserier” 
25

. Detta gjorde att bilden flyttades till en diskretare 

plats. 26 Även här tycks provokationen legat i själva nakenheten och vad denna nakenhet 

skulle kunna ge för konsekvenser. Genom att det påpekas att den bryter mot lagen om 

sexuella trakasserier, visar det att provokationen har en feministisk dimension, i och med det 

faktum att kvinnorna i klassrummet kan känna sig kränkta av kvinnan som ett objekt för en 

manlig blick.  

 

Edouard Manet – ”Le déjeuner sur l’herbe” & ”Olympia” 

År 1863 målade konstnären Edouard Manet två upprörande verk, enligt den tidens ögon. 

Dessa var ”Le déjeuner sur l’herbe” (Frukost i det gröna) och ”Olympia”. ”Frukost i det 

gröna” består av en naturscen. Central i bilden är den nakna kvinnan som sitter med sitt ena 

ben böjt. Hon lutar sin armbåge mot knäet och vilar hakan i handen. Hon möter betraktarens 

blick. Hon sitter vid två män, tillsammans bildar de en triangel. Den ena mannen har brun 

kavaj och den andra mannen har svart rock, käpp och huvudbonad och pekar rakt ut med 

armen mot den andra mannen som om de var i ett samtal. I bildens förgrund framför dessa tre 

gestalter ligger vad som ser ut att vara kvinnans kläder, en omkullvält korg och bröd och 

frukter som ramlat ut på gräset. I bakgrunden finns ännu en kvinna, stående i vatten med en 

vit klänning på sig och med handen i vattnet. De fyra tillhör tydligt samma sällskap. Denna 

målning visades på ”Salon des Refusés”, de refuserades salong, 1863. Vilken bestod av de 

verk som Parissalongen refuserat.  

                                                             
25

 David Levin, “Konst som provocerar”, Svenska Dagbladet, 10 mars 2010. 
26

 Ibid. 
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Manet använde sig av en del klassiska verk som inspiration för målningen men få 

besökare och kritiker förstod dessa referenser. På de refuserades salong skapade bilden 

skandal, därför att man tolkade den nakna kvinnan och kvinnan i vattnet som prostituerade 

och de två männen tolkades av besökare som studenter eller konstnärer på grund av deras 

klädsel. Manets bild ansågs som en medveten skymf mot traditionen och accepterade sociala 

konventioner. Det provokativa låg alltså dels i att Manet avbildade prostituerade nakna 

kvinnor och att han också vägrade följa konventioner. Hans breda och häftiga färghantering 

och silhuettliknande figurer gav ett platt intryck och framhävde genom detta duken som 

tvådimensionell yta. Både motivet, ämnet och tekniken skapade raseri.  

”Olympia” består av en kvinna som likt Goyas ”Maja”, halvligger något bakåtlutad på 

en säng, med ena armbågen vilandes på kudden som hon ligger emot. Hon ligger med korsade 

ben och har tofflor på fötterna. Sin andra arm vilar på motsvarande sidas lår, med handen 

precis täckandes hennes kön. Runt halsen har hon ett snöre eller halsband och på armen som 

hon vilar mot kudden har hon ett armband, i övrigt helt naken. Hon har uppsatt hår och en 

blomma i håret. Även hon tittar rakt på betraktaren och ser väldigt självsäker ut. Nedanför 

hennes fötter, på sängen, står en svart katt och reser rygg med uppspärrade gula ögon. 

Bakgrunden består av ett grönt draperi i översta vänstra hörnet, bakom detta en röd mönstrad 

vägg som sträcker sig över halva bildplanet och till höger om detta hänger gröna draperier. 

Vid fotänden på sängen står en mörkhyad kvinna med blicken riktad mot den nakna kvinnan. 

I sin famn har hon en stor blombukett invirad i papper som hon visar upp för kvinnan på 

sängen.  

Manets ”Olympia” målades samma år som ”Frukost i det gröna”. ”Olympia” ställdes ut 

på salongen 1865. Men denna skapade ännu mer ilska än ”Frukost i det gröna”. Här hade 

Manet en uppenbar föregångare, nämligen Titians ”Venus av Urbino”. Det faktum att den 

avbildade nakna kvinnan är halvliggande samt detaljerna i bilden, som tofflorna hon har på 

sig, tillsammans med hennes namn och det faktum att hon får en stor bukett blommor 

(troligtvis från en kund) gör att man är rätt säker på att ”Olympia” är prostituerad. Hon stirrar 

rakt på betraktaren, med en väldig djärvhet. Bara det att en prostituerad är avbildad och att 

hon har mage att stirra rakt på betraktaren var skäl nog för att människor uppfattade bilden 

som skandalös. Men även den mörkhyade kvinnan, hembiträdet som hon tolkats som, skapar 

enligt en del uttolkare rädsla, bland annat hos katten (p.g.a. att den skjuter rygg) och även hos 
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betraktarna på den tiden. 
27

 Även i denna målning klagade man mycket på det skarpa och 

hafsiga målerisättet. Man tyckte även motivet var för modernt och provokativt. Manet hade ett 

nytt sätt att måla, han experimenterade. 
28

 Konsthistorikern T.J. Clark skriver att Manet gjorde 

en slags parodi över uppfattningarna om det vackra på den tiden, mot etablerade 

konventioner, speciellt genom dess uppenbara parafras av Titians ”Venus av Urbino”, vilket 

gjorde kritiker vansinniga. ”Olympia” rubbade accepterade skönhetskonventioner, men värre 

ansågs det att Manet avbildat en mörkhyad kvinna, ett hembiträde, troligen för att 

hembiträdets närvaro störde den västerländska bilden av den vita kvinnokroppen som 

idealet.
29

 

 

Andres Serrano – ”Piss Christ” 

Det är även nödvändigt att ta upp ett par exempel som ligger närmre vår tid. Inledningsvis kan 

då nämnas Andres Serranos ”Piss Christ” från 1987. Detta är ett fotografi, 1,5 meter x 1 meter 

stort. Fotografiet består av ett krucifix med en korsfäst Jesus, sedd lite från sidan. Fotot är rött 

i tonen och gyllene skimmer omgiver objektet i bilden. Så långt är det inget uppenbart 

upprörande eller konstigt med fotografiet. Det är när man ser titeln ”Piss Christ” och får veta 

att det är ett plastkrucifix som sänkts ner i ett glas fyllt med konstnärens egen urin som man 

möjligtvis gör en annan tolkning. Titeln är en stor del av själva provokationen. Lucy Lippard, 

en kritiker som skrivit ett försvar för verket, skriver att det egentligen är en vacker bild, men 

verkets titel förvandlar den till ett objekt för avsmak genom att ändra kontexten där det ses. 

Serrano har själv påstått att han inte kritiserar religionen, hans intention är istället att kritisera 

de religiösa institutionerna, för att visa hur den samtida kulturen kommersialiserar och 

förlöjligar kristendomen och dess ikoner. 
30

 Det provocerande ligger givetvis i att religiösa ser 

detta som en skymf mot deras tro. Detta verk har upprört så hårt att det utsatts för attacker vid 

ett flertal tillfällen. Bland annat i Avignon i Frankrike 2011 där verket angreps av fyra 

personer med en hammare. Attacken hade föregåtts av protester och krav på nedtagning av 

                                                             
27 Hjörvarður H. Arnason & Elizabeth C. Mansfield, History of modern art: painting, sculpture, architecture, 

photography, 6. ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2010, S. 29ff. 
28 Hugh Honour & John Fleming, The visual arts: a history, Rev. 7. ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 

River, N.J., 2009, s. 708f. 
29 Donald Preziosi (red.), The art of art history: a critical anthology, New ed., Oxford University Press, Oxford, 

2009, s. 385f. 
30

 Freeland,  s. 30ff.  
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kristna fundamentalistiska grupper. 
31

 Detta är bara ett av ett flertal exempel genom åren. 

Verket provocerar också därför att Serrano själv är född och troende katolik. Han har själv 

blivit utsatt för hot och hårda angrepp från kyrkligt håll på grund av detta verk. Han har själv 

sagt att det kändes hårt för honom som troende att uppfattas som blasfemisk, men att han som 

kristen anser att han borde ha rätt att använda sig av religiösa symboler på ett personligt vis. 
32 

 

Anna Odell – okänd, kvinna 2009 - 349701 

Namnet Anna Odell har förmodligen inte undgått många med tanke på uppståndelsen i 

medierna 2009. Vad Anna Odell gjorde var att iscensätta ett självmordsförsök, genom att 

spela psyksjuk och självmordsbenägen på Liljeholmsbron i Stockholm den 21 januari 2009. 

Hon uppmärksammades av människor på platsen och hämtades sedan av polis som förde 

henne till St Görans akuta psykmottagning. Det hela var en del av hennes examensprojekt på 

Konstfack, med tanken att visas upp som ett färdigt verk på elevutställningen i maj samma 

år.
33

 Intentionen var att iscensätta en upprepning av hennes insjuknande i en psykos 10 år 

tidigare, för att genomföra sitt konstnärliga projekt. 
34

 Detta läckte givetvis snabbt ut i 

medierna. Överläkaren David Eberhard stod under hela tiden för den mest obevekliga 

kritiken. Det såg dock ut på liknande sätt inom kulturen. Författaren Anna Heberlein skrev i 

Expressen att hon efterlyste ”någon sorts respekt för andra människor och deras verklighet”.
35

 

Kritikerna gav sken av en motsättning mellan konsten gentemot verkligheten. Debatten blev 

en strid där konsten inte riktigt kunde försvara sig mot verkligheten. Alla var givetvis inte 

negativt inställda, men de positiva rösterna trycktes ned av den häftiga negativa kritiken. Men 

denna hårda konstdebatt fördes i frånvaro av ett fysiskt konstverk, eftersom inget fysiskt verk 

fanns.  

Konstnärens intention var att genom sitt konstverk, skapa en diskussion och debatt om 

akutvården inom psykiatrin, men fick en debatt om konstnärligt och moraliskt ansvar. Det 

som provocerade så mycket verkade vara att man ansåg att Odell inte hade respekt för de 

människor vars verklighet består av tvångsvård och psykisk sjukdom. Samt att hon utnyttjade 

                                                             
31 Angelique Chrisafis, ”Attack on ’blasphemous’ art work fires debate on role of religion in france”, The 

Guardian, 18 april 2011. 
32 Johan Malmberg, ”Serrano provocerar med nakenhet”, Helsingborgs Dagblad, 24 september 2007. 
33 Dan Jönsson, Estetisk rensning: bildstrider i 2000-talets Sverige, 10tal/Pomona, Stockholm, 2012, s. 103. 
34 http://www.konstfack2009.se/bachelor/bafa/anna-odell/, hämtad: 2013- 03 -10 kl: 21.10. 
35 Jönsson, s. 103. 

http://www.konstfack2009.se/bachelor/bafa/anna-odell/
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systemet fast hon inte behövde det, att hon så att säga slösade med resurser och på det sättet 

uppvisade brist på respekt. När de personer som försökt värna om hennes liv får veta att det 

var iscensatt, kan man tänka sig att de kände sig kränkta, att de blev lämnade med en känsla 

av att ha blivit bedragna. Spekulationer fanns även om det faktum att det var ett konstnärligt 

projekt och att bara det faktumet var underlag för provokation, det spekulerades i om hon 

kanske mötts av större förståelse om hon hade genomfört projektet inom journalistikens 

ramar. Detta motiverades genom att man framhöll att journalistiken syfte är undersökande, de 

vill ofta exponera felaktigheter som ska leda till förbättring. Jag håller med om att detta tycks 

vara synen, men konsten kan ju också ha ett undersökande syfte, men det tycks inte vara lika 

allmänt accepterat. 

Odell blev polisanmäld, vilket sedan ledde vidare till rättegång. Odell fälldes för 

”våldsamt motstånd” och ”oredligt förfarande” i tingsrätten, men friades på punkten som 

gällde ”falskt alarm” och psykvårdens skadeståndskrav avslogs också. Straffet blev femtio 

dagsböter, 2500 kronor totalt.  

Det är ovanligt i Sverige att en konstnär ställs inför rätta och ännu ovanligare att denne 

fälls. Vad som skedde var en kriminalisering av en konstnärlig arbetsmetod. 
36

 Som 

konstkritikern Dan Jönsson har sagt om bilders tendenser till provokation, som på många sätt 

relaterar till ovanstående passage: ”Kampen om bilderna är alltid mer än bara en kamp om 

moraliska konventioner och estetisk smak. Den är en kamp om sanningen. Om makten över 

verkligheten”. 
37

  

 

Slutsatserna som kan dras utifrån de exempel som tagits upp är att konventionsbrott såsom 

konstnärligt experimenterande genom exempelvis nya måleritekniker, framställande av 

konventionella motiv på nya sätt, utförandet av kontroversiella projekt i konstens namn, i stort 

sett allt som bryter mot normer har varit och är kanske till viss del fortfarande tillräckligt för 

att det ska uppstå upprörda känslor hos kritiker och allmänheten. Därför att de troligen har 

”lärt” sig vissa rådande konventioner. Givetvis är och var även kvinnor och specifikt nakna 

kvinnor oerhört provokativt. Fast av olika anledningar, förr var kvinnor provokativ om hon 

framställdes på ”fel” sätt eller om ”fel” typ av kvinna (exempelvis prostituerade) avbildades. 

Idag upprörs vi ofta genom att man kopplar nakenheten till genusteoretiska tankegångar, som 

                                                             
36 Jönsson, s. 103 – 111. 
37

 Ibid., s. 64. 
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en stereotyp avbildning och objektifiering av kvinnokroppen och den manliga blickens 

övertag. Kroppen och sexualiteten har upprört. Serrano i användandet av Kristi kropp, Manet i 

framställningen av kvinnor som använder sin kropp som försörjning och Odell som låter sin 

kropp behandlas fast hon egentligen är helt frisk.  Förr var sexualiteten och speciellt kvinnors 

sexualitet väldigt tabubelagt och skulle helst inte skyltas med på det vis som Manet gjorde. 

Idag är sexualiteten i allmänhet, och ofta väldigt explicita avbildningar av den, ofta temat i 

stora konstdebatter. Frågan är om så mycket ändrats? Är de historiska provokationerna så 

mycket annorlunda? 
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Paul McCarthy – Head shop/shop head  

 

Paul McCarthys konstnärskap 

Paul McCarthy är en amerikansk konstnär född 1945. Han är bosatt och verksam i Los 

Angeles i USA. 
38

 

McCarthy gjorde sig känd som performancekonstnär i början av sin karriär och det är 

förmodligen det som har kommit att känneteckna honom som konstnär mest även senare. 

Performance inför publik var han aktiv med fram till 1980 – talet. 
39

 McCarthy själv ser 

måleriet som en handling, intimt förknippad med performance. I många tidiga verk som 

dokumenterades på olika vis använde han sin kropp som en actionpainter, det kunde 

exempelvis vara att han använde sin kropp eller andra kroppsdelar som pensel, han målade 

bland annat med sin penis som en slags pensel i ett verk. 
40

 Konstnären både betonade och 

använde sin kropp som material på olika sätt i sin tidiga konst. 
41

 McCarthy har dock aldrig 

helt övergett performancemediet. Efter 80 – talet och fram till idag ägnar han sig istället åt en 

form av videoperformance, alltså performance endast avsedda för video. Idag fokuserar 

konstnären på, förutom dessa videoperformances, på mekaniska skulpturer och gigantiska 

komplicerade installationer. 
42

  

McCarthy är för många idag känd för att framhäva sådant som är tabubelagt i sin konst 

och mer specifikt, kroppens tabu, som i utställningen gestaltas med ketchup, majonnäs och 

chokladsås men som uppenbart efterliknar kroppsvätskor. 
43

 Man kan också säga att 

McCarthy till stor del betonar ”det fula”. Ibland genom överflöd av diverse matprodukter som 

ketchupen och majonnäsen. Eller så gestaltas det fula som motbjudande, genom otäcka och 

perversa handlingar i verken, de mest talande är videoverken. 
44
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Hans konst är i stor utsträckning en social kritik mot västvärlden, både den västvärld vi 

ingår i och västra sidan av USA där Hollywood ingår. Han kritiserar ”den amerikanska 

drömmen” och dagens västerländska konsumtionssamhälle. 
45

 Konstnärens egen beskrivning 

av sitt konstnärskap lyder: ”You may understand my actions as vented culture. You may 

understand my actions as vented fear.”  
46

 Hur man ska tolka detta är inte helt självklart, men 

det kan vara spännande att ha i åtanke inför följande analyser. 

 

Utställningen 

Utställningen som ägde rum på Moderna Museet mellan 17 juni 2006 – 3 september 2006 

hette Head Shop/Shop Head. Intendenten för utställningen var Moderna Museets Magnus af 

Petersens och utställningen tillkom genom samarbete mellan honom själv, Paul McCarthy och 

konstnärens team som bland många består av bland annat frun Karen McCarthy och sonen 

Damon McCarthy. 
47

 

McCarthy använde sig en del av Hollywood, genom teknik och specialeffekter från 

filmindustrin. Det stora verket ”The Garden” från 1992 var ett sådant verk, som innehöll 

rekvisita från tv – serien ”Bröderna Cartwright” och diverse rester från andra Hollywood 

filmer. Konstverket bestod av en naturscen med två mekaniska dockor i mänsklig storlek som 

gjorde samlagsrörelser, den ena med ett träd och den andra med marken.  

”Spaghetti man” var en skulptur som fanns med på utställningen. Den bestod av en 

pojkkropp med kaninhuvud och en 12 meter lång, mjuk gummipenis som ringlade sig ner på 

golvet. Amelia Jones, vars essä finns med i utställningskatalogen, har påpekat att McCarthy 

både är fascinerad och lätt besatt av penisen i sina verk, men den är aldrig erigerad och i 

skulpturerna går den ta av. Hon liknar manligheten i verken som hotad av kastrering. Det är 

inte macho alls, snarare det blir snarare en skrattretande. 
48

 

Enligt Moderna Museet själva var det stora huvudnumret på utställningen ”Caribbean 

Pirates”. 
49

 Verket som skapades av konstnären tillsammans med sonen Damon. Den var ett 

bisarrt piratskepp som innehöll humor, men också äckel och skräck. Skeppet innehöll proteser 

av människodelar och filmblod. På en del av väggarna och i separata rum visades videor av 
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piraternas vansinniga orgier i våldsamhet, frosseri och sex. 
50

 Detta verk är det jag tydligast 

kommer ihåg från när jag själv besökte utställningen, och speciellt åsynen av en video där 

dessa pirater högg av dockors armar och ben så att blodet sprutade.  

På Moderna Museets hemsida fanns en presentation av konstnären och utställningen där 

de också utfärdade en varning där det stod att: ”Utställningen innehåller verk som kan väcka 

anstöt hos känsliga personer. Utställningen är ej lämplig för barn.” 
51

 

 

Analys av kritiken  

Artiklarna som analyserats är konstrecensioner publicerade i dagspress. Analyserna har utförts 

utifrån frågorna som formulerades med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys som 

beskrevs i inledningen, alla är således utförda på samma vis. Nedan presenteras de i 

kronologisk ordning.  

Artiklarna som använts är Mikael Olofssons konstrecension ”Mer än bara chockverkan” 

i Göteborgs-Posten som publicerades 21 juni 2006, John Sundkvists konstrecension ”Absurd 

upprepning utan hopp” publicerad 23 juni 2006 i Svenska Dagbladet och Jelena Zetterströms 

”Skräck, fejk och äckel” skriven som en konstrecension 30 juni 2006 i Sydsvenska Dagbladet. 

Mikael Olofsson är konstnär och konstkritiker i Göteborgs-Posten. John Sundkvist är 

konstkritiker i Svenska Dagbladet och Jelena Zetterström är journalist och konstkritiker på 

Sydsvenska Dagbladet.  

 

Mer än bara chockverkan 

Mikael Olofssons artikel ”Mer än bara chockverkan” publicerades som en konstrecension i 

Göteborgs-Posten 21 juni 2006. 

 

Textens produktion, distribution, konsumtion 

Texten tillhör genren konstrecension, vilket innebär att den är producerad av skribenten som 

har fått i uppdrag av tidningen att recensera utställningen och sedan skrivit ned sin tolkning 

och värdering av utställningen. Detta har sedan förmodligen redaktören publicerat på 
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konst/kultursidan i tidningen samt lagt ut på tidningens hemsida. Detta har sedan konsumerats 

av de läsare som prenumererar på tidningen och de som läser den på nätet. Konsumtionen kan 

vara medveten, genom att man söker sig till det själv, eller så har det konsumerats genom att 

man stöter på det i tidningen eller på nätet av en slump.  

Det finns ingen influens från någon annan textgenre. Det är en konventionell 

konstrecension, upplagd på sedvanligt vis med en kort inledande sekvens, en presentation av 

konstnären, vad som visas på utställningen, samt omdöme och värdering.  

Diskurserna som McCarthy tillhör är den provokativa konstens diskurs och den 

postmoderna konstdiskursen. Jag vill poängtera den postmoderna konstdiskursen, men den 

kommer ges mindre utrymme, då den är mest relevant i analysen av social praktik.  

Skribenten fokuserar till största del på McCarthys stil och utställningens/verkens 

kontext. Många verk beskrivs också ingående. Olofsson förklarar att McCarthy har inspirerats 

av Los Angeles, Hollywood och sexindustrin i skapandet av sina verk och han tycker sig se 

hur konstnärens tidigare och senare verk anknyter till varandra och bildar ”nya” verk 

tillsammans. På ett ställe i texten spekulerar Olofsson om McCarthys eventuella intentioner:  

 

Måleri, måleri med penslar, måleri med penis, måleri som lämning efter 

performance. Låga grepp. Ännu lägre grepp. Kanske för att komma åt lågt liggande 

rädslor. Som i Spaghetti man, en figur med rufsigt enögt kaninhuvud, iklädd grön 

tröja, men i övrigt naken. Ur underlivet ringlar hans könsorgan ut som en lång slang 

eller just spagetti – eller som om han sk-t [sic!] ut sin k-k [sic!]. En sammanflätning 

av många mardrömmar. Kastration, impotens, inte hinna på toaletten. Men samtidigt 

en fräck chikanering av en harmlöst gullig populärkultur, den kommersiella 

idylliseringen av verkligheten. 52  

 

Stilen är dock det som får övervägande utrymme i texten. 

Den provokativa konstens diskurs representeras i texten inledningsvis genom att 

skribenten redan i den korta inledningen skriver ”Missa den inte men, hur barnslig den än är, 

lämna barnen utanför” 
53

 Provokativ konst är ju känd för att ofta bryta olika typer av tabun, 

vilket ofta också är sådant som inte passar barns ögon. Även följande citat om konstnärens 

filmade performance anknyter tydligt till diskursen: ”Groteska maskspel, groteska 

kostymdramer. Excesser med färg, mat, västkor, vätskor som är metaforer för kroppsvätskor: 
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ketchup, majonnäs, choklad. Infantila orgier. Våld, övergrepp, grymtningar. Våldsam 

kollektiv utlevelseterapi. Exorcism. Kulturkritik. Clowneri” 
54

 Det blir tydligt här hur den 

anknyter till diskursen, genom betonandet på våld, övergrepp, sexindustrin, det 

gränsöverskridande och tabubelagda. Verket ”Caribbean Pirates” har effekter som gör att 

reaktioner frigörs som betraktaren måste ta hand om, påpekar Olofsson, dessa kan vara 

känslor av ”Äckel eller skönhet – förfärande eller befriande – skön eller kväljande”. 
55

 Det vill 

säga ambivalensen i hur man ska reagera gör diskursen tydlig, eller de olika reaktioner som 

man ofta kan ställas inför när man stöter på provokativ konst. Även beskrivningarna av vissa 

verk visar tydligt på hur texten refererar till den provokativa konstens diskurs. Bara 

beskrivningen av ”Caribbean Pirates” räcker kanske för att illustrera det, på detta piratskepp 

både våldtas och stympas kroppsdelar. Varför detta passar in i diskursen är tydligt. 

När det kommer till interdiskursiviteten anser jag att förutom den provokativa konstens 

diskurs finns det även inslag av den postmoderna konstdiskursen, för att McCarthy i allra 

högsta grad är en postmodernistisk konstnär. Stor fokus finns även på modernismens diskurs, 

genom att skribenten skriver kopplar McCarthy till olika modernistiska strömningar i tiden. 

Många referenser görs till filmdiskursen på grund av McCarthys starka inriktning på filmad 

performance och sina referenser till Hollywood i många verk. 

Denna konstrecension är den tidigaste av de tre texterna som behandlar Head Shop/Shop 

Head  i mitt analysmaterial och således finns ingen intertextualitet mellan dessa tre texter. 

Däremot finns det inslag av manifest intertextualitet, skribenten gör en explicit referens till 

utställningskatalogen. Olofsson skriver att stillbilderna från vissa performanceverk finns i 

utställningskatalogen och man kan se hur starka bara bilderna är, även om man inte sett själva 

performanceverken. 

Gällande konsumtion av texten tycker jag att det framgår ganska klart vad skribenten 

vill ha sagt. Eftersom det är publicerat i dagspress innebär det att det är en text som riktar sig 

till den stora allmänheten. Däremot är en förförståelse av konst i allmänhet gynnande för 

läsaren, då detta förutsätts på vissa ställen, när skribenten skriver om de modernistiska 

strömningarna exempelvis.  
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Textens formella egenskaper  

Olofsson uttrycker sig aktivt, som att han rapporterar direkt från platsen och som om vi är där 

med honom. Som brukligt används en del metaforer i denna konstrecension. Skribenten gör 

löpande jämförelser med filmen. En metafor är ”filmupptagningens scenografi”. 

Filmmetaforen har troligen valts på grund av McCarthys filmade performanceverk och hans 

referenser till filmens värld och Hollywood i många verk. Utställningen beskrivs som 

”arkitektonisk”. Utställningen består av en del enorma installationer som är just att liknas vid 

byggnader eller byggnadsverk. Skribenten skriver att McCarthys performance är en slags 

”utlevelseterapi”,  och en slags ”exorcism, kulturkritik, clowneri”, detta är ganska talande, 

därför att det beskriver det McCarthy faktiskt gör i utställningen. ”Exorcism” kan tolkas som 

att McCarthy driver ut sina egna demoner i sina konstverk, ”kulturkritiken” sker genom det 

okonventionella, konstnären gör allt för att bryta tabun, ”clowneri” kan tolkas som att 

skribenten vill betona den humoristiska sidan av utställningen som faktiskt finns där i vissa 

verk. ”Spaghetti mans” gummipenis liknas vid en ”skär trädgårdsslang”. Genom detta 

metaforval får den en menlös, nästan ironisk funktion. De utställda scenografierna från en del 

av konstnärens performance som visas upp tycker skribenten har kvar en stämning liknat vid 

”the scene of the crime”, en brottsplats, vilket inte är en konstig liknelse. Den överdrivna 

användningen av ketchup för onekligen tanken till brutala mordscener. Dessutom är det en bra 

metafor för att poängtera utställningens inriktning på just sex, övergrepp, våld och död.  

I metoddelen nämndes det att massmedia ofta framställer sina tolkningar, och 

presenterar dem, som objektiv sanning. Objektiva modaliteter är till exempel när man skriver 

hur något är och inte hur man själv tycker att det är. Modaliteterna i Olofssons text är 

övervägande objektiva. Skribenten skriver om McCarthys låga grepp som något för att kanske 

komma åt lågt liggande rädslor. Enligt Olofsson visar utställningen att McCarthys verk är 

något annat och mer än dess chockverkan och en stor tillgång är att den kan ta ett grepp över 

fyrtio år. Verket ”Carribean Pirates” som skribenten uttalar sig om skapar kraftiga 

upplevelserum. ”Det är sällan som någon rotar så där långt ner” 
56

 som skribenten uttrycker 

sig. Men det är de tidigare och tystare verken som överraskar skribenten mest. 

På två ställen finns subjektiva modaliteter, där skribenten gör en koppling till sig själv. 

Det är när han talar om träden som är tagna från bröderna Cartwright, tv-serien, som använts i 

McCarthys verk ”The Garden”. Han skriver att han kan föreställa sig hur han sett dessa träd 
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som barn, på tv. Om utställningen i sin helhet fastslår han att ”konsekvensen är imponerande, 

variationsrikedomen och spännvidden större än jag hade väntat mig, skikten fler”. 
57

  

Om man ser Olofssons recension ur en genusteoretisk synvinkel blir det ganska tydligt 

att Olofsson framställer utställningen som en som ironiserar över manlighet. McCarthy själv 

gör manligheten absurd. Skribenten nämner mekaniska manliga skulpturer som har samlag 

med naturen, McCarthys måleri med penisen, vilket han gjort i sitt konstnärskap, det är oklart 

dock om något av dessa verk är med på utställningen. Det manliga könet som ringlar ner som 

en slang, som skribenten tolkar som en sammanflätning av mardrömmar – kastrering och 

impotens. Det är som sagt stort fokus på mannen i utställningen, men inte på något 

upphöjande vis, snarare precis tvärtom.  

 

Absurd upprepning utan hopp 

John Sundkvists artikel ”Absurd upprepning utan hopp” publicerades i Svenska Dagbladet 

23/6 – 2006. 

 

Textens produktion, distribution, konsumtion 

Även denna text tillhör textgenren konstrecension och följer därmed samma mönster som jag 

beskrev i föregående analys när det kommer till produktion, distribution och konsumtion.  

Denna konstrecension är lite annorlunda. Skribenten får in mer av sig själv i 

recensionen, den är skriven lite mer personligt reflekterande. 

Som jag nämnde i föregående analys tillhör McCarthy den provokativa konstens 

diskurs.  

Texten passar in i den provokativa konstens diskurs genom att skribenten påpekar att det är en 

svårhanterlig utställning, ”Besöker man Head Shop/Shop Head får man räkna med mycket 

obehagskänslor och vämjelse”. 
58

 Användandet av material som ska föreställa blod och 

avföring, som i sig är tabu att gestalta i konsten visar på tillhörandet till diskursen: 

 

Allt är obeskrivligt fläckat och nedkladdat av dessa substanser som bildar en 

materiell ledtråd genom hela konstnärskapet: ketchup, majonnäs, chokladsås, 

hygienprodukter, hushållskemikalier. På två motstående väggar visas hans senaste 
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videoverk, Caribbean Pirates och Bunker Basement: groteskt utspökade gestalter 

inbegripna i ändlösa, parodiska bestialiteter under ymnigt bruk av dessa kladdiga, 

rinnande produkter – ställföreträdande blod och träck.  
59

 

 

 Skribenten gör vidare i texten en liknelse mellan utställningens kulisskonstruktioner och 

övergivna brottsplatser. Det är omöjligt att inte tänka på Abu Ghraib anser skribenten, ”där 

ledan och instängdheten bara kan brytas med övergrepp”. 
60

 Detta anknyter till diskursen 

genom att Sundkvist gör referenser till konstnärliga gestaltningar av brott och övergrepp.  

Det som representeras av utställningen är dels idémässig mening, genom att skribenten 

tar upp hur konstnären själv har förklarat sin konst som vädrad kultur och vädrade rädslor. 

Mest fokus ligger dock på utställningens kontext och McCarthys stil, genom beskrivning av 

själva verken och genom att göra jämförelser med andra ting - som fängelset Abu Ghraib i 

Irak, en jämförelse av tidigare verk med hans senare, samt genom att jämföra honom med 

andra konstnärer. Här nämns specifikt Louise Bourgeois. Skribenten skriver att de delar 

likheter då båda är besatta av gränsområdet mellan levande och dött och mellan manligt och 

kvinnligt. Hos Bourgeois finns däremot en strävan mot gottgörelse. Hos McCarthy finns inte 

detta, anser skribenten. 

Diskursen är inte helt isolerad, då man även kan se en politisk diskurs i texten. Detta 

genom att skribenten löpande i texten gör jämförelser med politiska företeelser. Sundkvist 

anser att om man föreställer sig McCarthys verk som en framtida vision av västerländska 

samhället så är det ingen upplyftande bild som förmedlas, referensen till Abu Ghraib tas upp 

och skribenten tycker sig se en fascistisk tendens tematiseras i princip hela konstnärskapet. 

Avslutningsvis i texten framställer skribenten konstnären som ett offer för att ha blivit en 

industri på den kapitalistiska konstmarknadens villkor. Den politiska diskursen är tydligt 

central i värderingen av McCarthy och hans konst.  

När det kommer till intertextuella kedjor kan man se tydlig inspiration från föregående 

text. Det är inget som författaren refererar till uttryckligen men är något som man tydligt ser 

om man läst båda. Olofsson skriver i sin recension att scenografierna har en stämning av ”The 
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scene of the crime”. Sundkvist har tydligt tagit inspiration av detta då han skriver att själva 

kulisskonstruktionerna påminner om övergivna brottsplatser. Här ses alltså en direkt 

inspiration, där innebörden också är samma. Olofsson skriver i slutet av sin recension att det 

är tidigare och tystare verk som överraskar. Sundkvist nämner upprepade gånger hur han 

tycker att McCarthys senare verk saknar den udd som de tidigare hade. I föregående text 

skriver skribenten att han undrar om McCarthys låga grepp är för att komma åt våra lågt 

liggande rädslor. Sundkvist skriver i sin tur ”Har kulturen formats av våra rädslor, är det 

kulturen som framkallar vår djupaste fruktan?” 
61

 Båda fokuserar på ordet rädsla. Här är 

intertextuella kedjan något skiftande, Olofsson funderar på konstnärens bakomliggande tankar 

medan Sundkvist funderar på vad McCarthys ”vädring av rädslor” istället erbjuder.  

Konstrecensioner publicerade i dagspress riktar sig som tidigare nämnts mot en bred 

publik. Jag tycker inte denna konstrecension kan misstolkas på något sätt i läsningen, 

eftersom det inom genren är att föredra ganska klara resonemang, men samtidigt med en 

öppenhet, för att läsaren och den framtida betraktaren ska kunna skapa sig en egen 

uppfattning.  

 

Textens formella egenskaper 

När det kommer till metaforer finns det ett par stycken. ”Brottsplatser”, används som metafor 

av skribenten när han vandrar förbi kulisskonstruktionerna. Antagligen valdes denna metafor 

därför att det är träffande för vad konstnären tematiserar, våld och övergrepp, vilket ju är 

brottsliga aktiviteter. Ordet ”fetichistisk orgie” används för att visa på hängivelse åt lustar och 

vilda utsvävningar och kontrollöshet. Detta är en träffande metafor, därför att det i princip 

återkommer i hela utställningen. En slags orgie i blod och våld.  

Modaliteterna i texten är övervägande objektiva. Inledningsvis skriver skribenten att 

utställningen inte är lätt att hantera. 

 

Konstnären har hävdat att: ’Man kan se mina verk som vädrad kultur. Man kan se 

mina verk som vädrade rädslor.’ Det är dock inte alldeles enkelt att se vilka 

känslomässiga eller intellektuella insikter som denna vädring bibringar betraktaren. 

Har kulturen formats av våra rädslor, är det kulturen som framkallar vår djupaste 

fruktan? Föreställer man sig McCarthys verk som ett framtida vittnesbörd om den 
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västerländska – amerikanska – civilisationen är det i alla händelser ingen 

upplyftande bild som förmedlas. 62 

 

Sundkvist jämför McCarthy med en annan konstnär, Louise Bourgeois, som han delar en del 

likheter med. ”Det sköna skonar, men hos McCarthy finns ingen förskoning. Här finns inte 

ens någon tragik eller sorg, bara känslan av absurditet och upprepningstvång. Är det så 

världen ser ut idag? Kanske, men tyvärr innebär det att man lämnar utställningen mer urlakad 

än upplyft.” 
63

  

Skribenten anser att i vissa tidigare verk fanns en udd som kändes träffande, de senare 

verken ter sig mer främmande. Han spekulerar i att detta troligen hänger samman med att 

McCarthy nu drabbats av det som de flesta framgångsrika amerikanska konstnärer råkar ut 

för: nämligen att själv bli en industri på den kapitalistiska konstmarknadens villkor.  

I den genusteoretiska läsningen av texten ser man att Sundkvist likt Olofsson poängterar 

det manliga. Han skriver att McCarthy i ett samtal med intendent Magnus af Petersens tyckte 

sig se en tendens mot fascism i den västerländska demokratin. Tendensen förmedlas enligt en 

manlig faderslinje. Här nämns verket med fadern och sonens övergrepp på naturen. När 

skribenten jämför med Louise Bourgeois skriver han att båda tematiserar manligt och 

kvinnligt. Det manliga kontrasteras i Head Shop/Shop Head hela tiden mot det kvinnliga. 

Mannen framställs som en fascistisk, patetisk förtryckare medan kvinnor i utställningen är 

mer i bakgrunden. Det är i de flesta verken en man som är förövare. 

 

Skräck, fejk och äckel 

Jelena Zetterströms artikel ”Skräck, fejk och äckel” publicerades i Sydsvenska Dagbladet 30/6 

– 2006.  

 

Textens produktion, distribution, konsumtion 

Denna text är likt föregående texter också en konstrecension. Detta innebär att det genomgått 

samma procedur gällande produktion, distribution och konsumtion som jag beskrivit i 

föregående analyser. 

                                                             
62 John Sundkvist, ”Absurd upprepning utan hopp”, Svenska Dagbladet, 23 juni 2006. 
63

 Ibid.  
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Det är en ganska konventionell konstrecension på det sättet att den följer det 

konventionella upplägget. Jag tycker dock att Zetterström skriver med lite enklare språk än 

vad jag sett i andra konstrecensioner, ganska rakt på sak. Hon skriver också lite mer 

personligt.  

Texten tillhör, likt föregående analyser, den provokativa konstens diskurs.  

Det som representeras i diskursen, det Zetterström väljer att ta upp, handlar mycket om 

kontexten och stilen, genom att ta upp McCarthys inspirationskällor samt genom 

beskrivningar av verken och utställningen i sin helhet. 

 

Barnprogrammets tv-värd ballar ur, leksaksdjur parar sig med varandra och 

jultomten framstår som slaskig snusk alltmedan konstnären ömsom smeker sig, 

ömsom förnedrar sig i orgiastiska lekar och självdestruktion. Ibland mår man som 

betraktare fysiskt illa. Som när konstnären, i dokumenterade performanceverken 

”Sailors’s Meat” och ”Tubbing”, hårdsminkad och iförd blond peruk, smeker sig och 

gör sexuella rörelser med en klump köttfärs, stoppar korv i trosan och placerar sitt 

eget könsorgan i ett korvbröd. Eller i badkaret smörjer sig med ketchup och kräm, 

kräks, dräglar och suger på korvar med samma repetitiva mönster som han i ett annat 

verk slår sig på käften. 64 

 

Hans ”kaos och kakofoni ligger i linje med konsten, och överdrift är liksom chockverkan 

viktiga medel” som hon uttrycker det.
65

  

Diskursen är klart avgränsad, skribenten tar inte upp element från någon annan diskurs.  

Recensionen kontextualiseras i diskursen genom att skribenten inledningsvis talar om 

McCarthy som den som gjort det outtalade och kringgående till konstnärligt signum. 

Utställningen beskrivs som svårhanterlig. Kaos, chockverkan och överdrift beskriver hon 

McCarthys verk med, ”det är så långt man kan komma från det som är lätt och lagom. Han 

skruvar på det mesta och lånar från alla håll”. 
66

 Hon beskriver konsten som ett famlande i 

mörker. Detta knyter an till den representerade diskursen, där man ofta har en trevande 

inställning till provocerande konst. Alla exempel som jag har tagit upp ovan passar in på den 

gängse uppfattningen om provocerande konst, som anses vara komplex, sökande, 

svårhanterlig och ibland ett ”famlande i mörker” i sökandet efter förståelse.  

                                                             
64 Jelena Zetterström, ”Skräck, fejk och äckel”, Sydsvenska Dagbladet, 30 juni 2006. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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När det kommer till textdistribution kan man undersöka om texten ingår i någon 

intertextuell kedja. Zetterströms text ingår i en sådan kedja, men hon refererar inte till någon 

annan kritiker eller recension uttryckligen. Hon har inspirerats mest av Sundkvist. Sundkvist 

skrev i sin recension att om man föreställer sig McCarthys verk som en framtidsvision om den 

västerländska amerikanska civilisationen är det ingen upplyftande bild som ges. Zetterström 

skriver i sin tur att det definitivt inte är någon vacker bild av människan eller samhället som 

han visar upp. Båda skribenterna påpekar att utställningen är svårhanterlig. Sundkvist citerar 

McCarthy själv, att man kan se hans konst som vädrad kultur och vädrade rädslor, men 

Sundkvist skriver att det inte är lätt att se vilka känslomässiga eller intellektuella insikter som 

denna vädring bibringar betraktaren. Zetterström skriver ”Själv beskriver McCarthy sin konst 

som ’vädrad kultur’. Vad han erbjuder istället blir jag inte klok på.” 
67

  

Man kan också se manifest intertextualitet i texten, i en direkt referens till 

utställningskatalogen. ”I längden blir det emellertid rätt tröttsamt med denna besatthet vid det 

manliga könet, och det trots att McCarthy faktiskt tar ner hela manlighetskulten och ställer 

frågan om makt, kön och drift på sin spets. Det är, som så riktigt påpekas i katalogen, ingen 

machoattityd över det hela. Snarare tycks manligheten kastrerad, patetisk och oheroisk.” 
68

  

Denna konstrecension publicerades också i dagspress. Därför riktar den sig till en stor 

och bred publik. Zetterström skriver också väldigt rakt på sak så det föreligger inte någon 

direkt risk för misstolkningar av texten heller.  

 

Textens formella egenskaper 

Skribenten uttrycker sig aktivt.  Det är skrivet i presens, hon beskriver utställningen som om 

vi är där med henne. 

Metaforer finns på flera ställen. Konsten liknas vid ett ”slag i magen” och detta 

betecknar utställningens aggressiva karaktär. Det våldsamma mötet med konsten är att 

betrakta som att få ett fysiskt slag. Uttrycket är passande eftersom det betecknar det som 

utställningen tematiserar – våld. ”Mellanmjölk och lätt och lagom” används som en metafor 

för att visa på den svenska mentaliteten att lagom är bäst, något som McCarthy inte håller sig 

till. Det är rent av så långt därifrån man kan komma. Manligheten är ”kastrerad”, det 

                                                             
67 Jelena Zetterström, ”Skräck, fejk och äckel”, Sydsvenska Dagbladet, 30 juni 2006. 
68 Ibid. 
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metaforvalet beror troligen på utställningens fokus på sex och ironin över det manliga 

könsorganet.  ”Famla i mörker” är den avslutande metaforen i recensionen som visar att 

skribenten inte riktigt kan greppa utställningen och konsten. Det kan också tänkas visa på hur 

förlorad man kan känna sig i konsten i sökandet efter mening. 

Hennes reaktioner och känslor inför verken återkommer i hela recensionen. 

Modaliteterna är främst objektiva. Inledningsvis skriver skribenten att McCarthys verk är 

påträngande, äckliga, hysteriska och skrämmande men ändå ger en känsla av tomhet. Bilden 

av människan och samhället som han visar upp är allt annat än vacker. Hans verkan beskrivs 

som massiv men svårhanterad. Känslan av att det är ”för mycket” är också påpekad. 

Tematiken är överlag densamma oavsett medium och repetitionen fyller en egen funktion 

skriver Zetterström.  

Utställningen påverkar Zetterström till ett stundvis illamående. Vi förstår snart varför, 

då hon tar upp exempel på verk och vad de innehåller.  

 

Själv beskriver McCarthy sin konst som ”vädrad kultur”. Vad han erbjuder istället 

blir jag inte klok på. Genom att göra rent hus med förfining och förljugenhet låter 

han allt regrediera till ett stadium där det anala och orala härskar. Han begår 

lustmord på den amerikanska kulturen, men människan blir i hans framställning lika 

instängd i sina utsöndringar och primära drifter som i eventuella maktstrukturer och 

kulturella överbyggnader. Att röra sig genom utställningen blir som att famla i 

mörker, utan vare sig hopp eller ljus. Enda vilopunkten är en vaxavgjutning av 

konstnären själv som sover. Bara där finns viss frid. 69 

 

Zetterströms text är också givande att se ur ett genusteoretiskt perspektiv. Hon beskriver att 

det finns ett ”myller” av manliga könsorgan i utställningen. Konstnären både smeker sig och 

förnedrar sig i sina videoverk. I längden blir däremot detta och besattheten vid manliga 

könsorganet överlag, tröttsamt, trots att han ironiserar över manligheten och att han öppnar 

upp för en genusdiskussion.  

 Zetterström lägger väldigt stor vikt vid att framhäva manlighetsdimensionen i utställningen i 

högre grad än de andra kritikerna. McCarthys inträde i kvinnorollen, som hon beskriver väl i 

verket ”Sailor’s meat”, förstärker bara det patetiska med manligheten i utställningen. 

  

                                                             
69

 Jelena Zetterström, ”skräck, fejk och äckel”, Sydsvenska Dagbladet, 30 juni 2006. 
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Social praktik 

I analysen av social praktik ligger fokus på att fundera över hur text och diskursiv praktik står 

i förhållande till den bredare sociala praktik som de är en del av. Jag har valt att presentera 

social praktik som en egen rubrik, under vilken alla tre texterna analyseras, för att undvika för 

mycket upprepning. Det är också mer logiskt att analysera dessa som grupp.  

Den sociala praktiken som texterna är en del av är i fallet med McCarthyrecensionerna, 

den postmoderna och den provokativa konstens diskurs som i sin tur är en del av 

konstdiskursen. Jag identifierar texterna som tillhörande konstdiskursen i allmänhet och den 

postmoderna och provokativa i synnerhet. Konstdiskursen är synonym med konstvärlden i 

stort.  

Den konstvetenskapliga diskursen hänger på ett logiskt sätt ihop med denna och består 

av lärare, akademiker, forskare och givetvis sådana som mig själv – studenter. Vi som har en 

teoretisk bakgrund i konst. Texterna tillhör på ett sätt denna diskurs och på ett sätt inte. De 

tillhör denna eftersom den konstvetenskapliga diskursen är en del av konstdiskursen i stort. 

Texterna konsumeras antagligen av människor inom denna diskurs, som läser texterna, och 

som i mitt fall, använder dem som underlag för konstvetenskapliga arbeten. På ett sätt tillhör 

texterna inte diskursen då de som konstrecensioner inte är vetenskapliga, utan riktas till den 

stora allmänheten.  

Den postmoderna konstdiskursens karaktär är den vi lever i nu. Vår ”epok”, som också 

är rörig, komplex och svårövergriplig. Bilden som framställs av vår epok är att den 

kännetecknas av det okonventionella, ett experimenterande, den rör sig åt alla håll och spretar. 

Jag har en uppfattning av att texter som anknyter till och är en del av denna diskurs ter sig på 

liknande sätt. Hanterandet och omskrivandet definieras av ett sökande, ett trevande efter 

förståelse.  

Den provokativa konstens diskurs är den diskurs där vi placerar den konst som vi anser 

provocerar och upprör. Den som utforskar det okonventionella, alla tabun, överskrider 

gränser, till och med ibland olagliga sådana. Detta gör att texter som anknyter till och är en 

del av denna diskurs ofta reagerar med en försiktig framtoning, man letar sig fram, skriver lite 

kringgående, aktar sig lite.  

Frågan om den diskursiva praktiken har förändrat de definierade diskurserna, det vill 

säga, konstdiskursen, den postmoderna och den provokativa har inte något rakt svar. 
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Skribenterna vill nog snarare vidga diskurserna, bredda dem och skapa större ramar. Genom 

att presentera sin tolkning manar de till eftertanke och olika sätt att se på konstdiskursen, 

vilket gör oss läsare mer öppna gentemot svårhanterad konst. Man kan nog snarare tala om att 

de för fram alternativa sätt att se på dessa företeelser.  

Konsekvenserna som allt detta har för den bredare sociala praktiken är att man faktiskt 

börjar tänka och undra över diskurserna, de vidgas. Man blir mer öppen för alternativa 

tolkningar och kanske för mer okonventionell konst. 

Vid en genusteoretisk läsning av texterna blir resultatet liknande. Skribenterna har 

gemensamt att alla skriver om McCarthys ironisering över manligheten, de är överens om att 

det inte är någon vacker mansbild han lyfter fram. Det är intressant att alla tar upp denna 

aspekt av utställningen då det inte är något jag själv reflekterade över när jag själv såg den. 

Genom att de alla poängterar den aspekten ger det grund för intressanta diskussioner för 

läsarna och betraktarna.  
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Nationalmuseums Lust & Last 

Utställningen 

Lust & Last visades på Nationalmuseum i Stockholm mellan den 24 mars – 14 augusti 2011. 

Syftet var att visa hur sexualitet, dygd och synd har skildrats i konsten från 1500 – talet 

till idag. Utställningen bestod dels av konstverk från museets egna samlingar, en blandning av 

målningar, teckningar, skulpturer och konsthantverk samt en del inlån. Museets beskrivning 

av utställningen på hemsidan utlovade möjligheten att se ett äkta kyskhetsbälte. Där stod 

också att museet visade en rad sexuella teckningar från en brevväxling mellan Johan Tobias 

Sergel och Carl August Ehrensvärd som innan utställningen knappt visats för allmänheten. 
70

 

Enligt utställningskatalogen öppnade Lust & last upp för många reflektioner. De 

betonade också det viktiga i att förstå att äldre tiders konst och nakenheten i den, bar på 

budskap och kopplingar till renhet, måtta och sedesamt leverne som vi har svårt att se idag. 

Den förstås alltså bäst i sin kontext. 
71

  I äldre tiders konst stred ofta dygden och lasten mot 

varandra om uppmärksamheten, speciellt när det gällde avbildningar som var sexuella eller 

erotiska. Män har alltid varit i centrum i äldre konst när det kommer till betraktandet och 

skapandet av konsten i sig. Utställningen blickade in i just denna värld där konsten tillkom. 

Vilket kan uppfattas som svårt att ta till sig idag, skrev Solfrid Söderlind i förordet till 

katalogen.
72

  

 

Analys av kritiken 

Analysmaterialet för Lust & Last består av två stycken konstrecensioner publicerade i 

kvällspress och en debattartikel publicerad i dagspress. Dessa har analyserats på samma vis, 

efter samma mönster som beskrivits i inledningen och som jag demonstrerat i föregående 

analyser. De presenteras nedan i kronologisk ordning. 

Artiklarna är Therese Bohmans ”Lustmördare” skriven som en konstrecension i 

Expressen och publicerad 28 mars 2011, Ulrika Stahres konstrecension ”Spritt naket” från 30 

mars 2011 publicerad i Aftonbladet och Birgitta Rubins debattinlägg ”Vakna, 

Nationalmuseum!” som publicerades 13 april i Dagens Nyheter.  

                                                             
70 http://www.nationalmuseum.se/sv/Utstallningar/Tidigare/Lust-och-last/ hämtad: 2012-12-27, kl 21.35. 
71 Solfrid Söderlind ”Lust & last i konsten – en betraktarhistoria” i Lust & Last, Ulf Cederlöf & Ingrid Lindell 

(red.), Nationalmuseum, Stockholm, 2011, s 13. 
72

 Ibid., s. 9. 

http://www.nationalmuseum.se/sv/Utstallningar/Tidigare/Lust-och-last/
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Therese Bohman är konst- och litteraturkritiker för Expressen. Ulrika Stahre är konst- 

och kulturkritiker i Aftonbladet. Birgitta Rubin är konstkritiker i Dagens Nyheter.  

 

Lustmördare 

Therese Bohmans artikel ”Lustmördare” publicerades som en konstrecension i Expressen 28 

mars 2011. 

 

Textens produktion, distribution, konsumtion 

Artikeln tillhör textgenren konstrecension. Detta innebär att det är producerat av skribenten 

som förmodligen har fått i uppdrag att recensera utställningen och sedan har besökt den, och 

skrivit ned sin tolkning och värdering av den. Detta har sedan publicerats på tidningens 

konst/kultursida samt lagts ut på nätet, på tidningens hemsida. Detta har sedan nått fram och 

konsumerats av de läsare som prenumererar på tidningen och de som läser dessa recensioner 

på nätet.  

Denna konstrecension är inte speciellt konventionell. Skribenten skriver väldigt mycket 

”jag”, vilket är mer ovanligt.  Denna konstrecension har påverkan till viss del, från 

kulturkrönikan, därför att skribenten har ett friare språk och tar upp egna erfarenheter i 

anslutning till ämnet.  

Lust & Last som utställning och som objekt att recensera och debattera kring, urskiljer 

jag som tillhörande den provokativa konstens diskurs, då dess teman är ämnen som tenderar 

att väcka starka reaktioner.  

Det som representeras i recensionen gällande själva utställningen handlar främst om 

kontext och stil, men även museets intentioner, den idémässiga meningen. Skribenten 

presenterar inledningsvis utställningens kontext. Vilken är att visa erotisk konst från de 

senaste 500 åren, både äldre och samtida verk, som en slags rundvandring i den erotiska 

konstens historia och en översikt över hur kvinnor avbildats. Skribenten påpekar också 

museets ”uppfostrande tonfall”.  Museet vill säga åt besökarna hur de ska möta konsten på 

utställningen. De anser att besökaren bör rannsaka sitt seende och ställa sig kritisk till normer 

och kritiskt granska den manliga blicken. Aspekter av kontext och stil framförs också genom 

att en del verk beskrivs och analyseras i recensionen.  
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Förutom den provokativa konstens diskurs finns inslag från en institutionsdiskurs, och 

med det menar jag, en diskurs som fokuserar på museet som institution, deras ansvar, deras 

intentioner och deras presentation av utställningen.  

Recensionen kontextualiseras i diskursen på olika vis. Beskrivningen av hur museet 

samtidigt ursäktar sig, men också vill visa hur man ska/bör uppfatta konsten på utställningen, 

vittnar om att man vill skydda sig själva från museets håll. Man visar erotisk konst, men 

garderar sig genom att beskriva hur denna erotiska konst ”rätt” ska förstås. Detta passar in i 

diskursen då provokativ konst ofta kännetecknas av en ambivalens i fråga om hur man ska 

hantera eller uppfatta den.  

 

Man uppmanar besökaren att hålla i tanken att synen på sexualitet, och framförallt 

på kvinnan, har varierat under historien. Besökaren bör dessutom rannsaka sitt eget 

seende och ifrågasätta normer, ställa kritiska frågor om subjekt, objekt och vem som 

äger blicken. Viss irritation infinner sig följaktligen. På vandring genom de ångande 

erotiska museisalarna tänker jag att det är synd att man tappar bort det där intuitiva, 

känslomässiga, som utgör själva grunden för upplevelsen av både konst och erotik. 

En hel utställning med konst som är tillkommen för upphetsningens och njutningens 

skull, och så detta förmanande förhållningssätt, som fjärmar betraktaren från just den 

typen av upplevelse. 73 

 

 Här poängterar skribenten att utställningen är till för att vi ska bli upphetsade och kanske till 

och med njuta, bara det provokativt i sig, eftersom det är precis det museet inte vill att vi ska 

göra. Provocerande också därför att vi kanske undrar om konst ska/kan ha sådan verkan? En 

beskrivning av ett verk i recensionen anknyter direkt till ovanstående passage. Skribenten 

beskriver ett videoverk av Lars Nilsson som föreställer en kvinna som ligger i ett öde 

skogslandskap, naken och smeker sig själv. Detta verk kan av många säkert uppfattas som en 

form av pornografi. Vad gör just detta verk till konst och inte pornografi? Den provokativa 

konstens diskurs är omgiven av många svåra frågeställningar. 

När det gäller textdistribution kan man undersöka hur texten bygger på andra texter. Då 

detta är en av de tidigaste recensionerna som jag hittat, finns inga direkta referenser till andra 

texter som recenserar just denna utställning. Bohman tar heller inte upp någon manifest 

intertextualitet.  

                                                             
73 Therese Bohman, ”Lustmördare”, Expressen, 28 mars 2011.  
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När det kommer till textkonsumtion riktar sig även denna recension till mer än en typ av 

läsare, då konstrecensioner inte bara riktar sig till en konstintresserad publik utan till 

allmänheten i sig, vilket även kvällspress gör. Skribenten uttrycker också klart och tydligt vad 

hon vill få sagt, hon tar inga kringvägar.  

 

Textens formella egenskaper 

Bohman har likt de flesta skribenterna ett aktivt sätt att uttrycka sig, då hon skriver i presens. 

Den första anmärkningen som kan göras när det gäller textens formella egenskaper är att 

denna inte innehåller så mycket metaforer, skribenten skriver ganska rakt på sak.  

Modaliteterna är i texten både subjektiva och objektiva. Men i detta fall, övervägande 

subjektiva, vilket jag i mina analyser har funnit är relativt ovanligt. Skribenten skriver mycket 

om vad hon specifikt tycker, hon använder ofta ordet ”jag”. Bohman skriver inledningsvis att 

det finns två ämnen som specifikt irriterar henne när det teoretiseras för mycket kring, och det 

är konst och sex. Därför uppfattar hon Nationalmuseums utställning som lite av det sämsta av 

två världar. När skribenten vandrar genom utställningssalarna slås hon av tanken att det är 

synd att museet tappat bort det där intuitiva och känslomässiga som utgör grunden för 

upplevelsen av konst och erotik. Hennes invändningar handlar nästan uteslutande om 

inramningen av utställningen och inte konsten i sig.  

Trots de övervägande subjektiva modaliteterna återfinns i texten också objektiva. 

Främst när hon talar om verken. Hon anser att många verk är vackra och intressanta. 

Skribenten anser att museets intentioner står i vägen för att besökarna ska kunna uppleva 

konsten fritt, att kanske rent av bli upphetsade, då det enligt skribenten är det som är 

meningen med erotisk konst.  

Avslutningsvis skriver Bohman att Lust & Last är en utmärkt utställning, men att det 

blir paradoxalt när museet vill antyda att nutidens blick på erotisk konst skulle vara mer 

upplyst och frigjord än tidigare i historien, och samtidigt förser oss med förhållningsorder. 

Man borde istället lämna fritt åt betraktaren att bli road, berörd eller upphetsad tycker 

Bohman.  

Skribenten har själv gjort en slags genusteoretisk läsning av utställningen. Hon 

poängterar att museet vill att man som besökare ska ha i åtanke att synen på sexualitet och 

framförallt på kvinnan har varierat under historiens gång. Besökaren bör rannsaka sitt seende 
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och ifrågasätta normer, samt ha den manliga blickens dominans i äldre konst i åtanke. 

Bohman anser att man kan ifrågasätta giltigheten i den manliga blicken. Hon tar upp ett verk 

av Elisabeth Vigée-Lebrun, som porträtterat en kvinnlig modell med ett bröst blottat, lätt 

särade och fuktiga läppar och blossiga kinder. Man kanske istället ska tala om en estetisk 

blick tycker hon, en förmåga att betrakta en avklädd kropp som vacker, sinnlig, sensuell, 

oavsett kön och sexuell läggning hos både objekt och betraktare, man ska ha i åtanke att 

konsthistoriens kvinnokroppar givetvis inte enbart var och är en njutning för män. Bohman tar 

upp andra verk där kvinnor avbildats och där den kvinnliga sexuella njutningen faktiskt står i 

centrum. Bohman försöker framhäva att den kvinnliga kroppen kan vara vacker utan att vara 

ett objekt, vissa människor kanske har förmågan att inta denna estetiska blick utan att för den 

skull objektifiera kvinnor. Trots att museet pratar om en dominerande manlig blick påpekar 

Bohman att det faktiskt finns verk på utställningen där kvinnor hänger sig åt lusten och njuter. 

Jag tolkar detta som att Bohman anser att museet kunde lyft fram denna aspekt av 

utställningen.  

 

Spritt naket 

Ulrika Stahres artikel ”Spritt naket” publicerades som en konstrecension i Aftonbladet 30 

mars 2011. 

 

Textens produktion, distribution, konsumtion 

Även denna text är en konstrecension. På samma vis som jag beskrev i föregående analys så 

innebär detta att den följer samma produktions-, distributions- och konsumtionsmönster.   

Denna text är inte en helt konventionell konstrecension. Den följer inte det upplägg som 

man vanligtvis ser när det kommer till konstrecensioner. I denna recension ligger inte det 

huvudsakliga fokuset på konsten i sig, utan det handlar mer om utställningens utformning och 

uppbyggnad och tänket kring den.  

Eftersom alla artiklarna i denna analysdel om Lust & Last recenserar samma utställning 

så innebär det ju också att de hör till samma diskurs. Vilken jag tidigare identifierat som den 

provokativa konstens diskurs.  

Det som representeras är aspekter av utställningens kontext och idémässiga mening. 

Stilen har här valts att inte ges lika mycket utrymme. Skribenten förklarar utställningens 
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kontext som att det är ett känt faktum att det finns oerhört mycket nakenhet och speciellt 

nakna kvinnor på europeiska konstmuseer. Så även i denna utställning. Detta förklarar hon 

genom att påpeka att måleri historiskt sett varit för och av män. Skribenten skriver att vi bör 

ställa om blicken för att inte hela utställningens kontext ska kännas ”snuskgubbeartad”. Stahre 

skriver också att det fortfarande i vår tid är ovanligt med manliga bärare av lust, och speciellt 

last. Utställningen består av verk från de egna samlingarna kompletterat med en del inlån, för 

att tematisera erotik och sexualitet i konsten. Det finns även en del i utställningen som är mer 

öppet pornografisk, de dolda bilderna, tänkta att ses av ytterst få.  

 

Intressantare är de till viss grad oväntade sätten att kontextualisera och sätta i 

perspektiv. Det sker dels som sagt genom samtidskonsten, dels genom en 

historieskrivning som betonar samhällsutvecklingens betydelse för moralen. 1800 – 

talets urbanism och ökade anonymitet gav nya möjligheter att välja en väg bortom 

den tidigare så dominerande dygden, samtidigt som mäns och kvinnors sexmoral 

separerades än mer. På Nationalmuseum har man valt att visa lite spritt måleri från 

det sena 1800 – talet: från gatan, från prostitutionen. Sammanhanget får besökaren 

läsa sig till. Det hela skevar med andra ord. Vill man var positiv kan man säga att 

Nationalmuseum åtminstone spänner bågen, vill man sura är slutsatsen att de tar vad 

de har och blandar desperat. 74 

 

Hon anser därmed att deras pedagogik är bristfällig. Betraktarpositionen är en annan sak som 

presenteras som det stora fokuset i texten och är ytterligare ett sätt att visa på utställningens 

kontext. Hon anser att det händer något med de privata, pornografiska bilderna när många 

betraktar dem samtidigt.  

Det finns spår av den konsthistoriska diskursen i texten. Stor fokus ligger på att sätta 

utställningens målningar från flera hundra år sedan i en kontext med det samtida, mycket 

beskrivs om tidigare tiders syn på moral och dygd.  

Recensionen passar in i den provokativa konstens diskurs genom betonandet av 

utställningens fokus på erotik och sexualitet, som ju ofta är två väldigt kontroversiella ämnen 

att porträttera inom konsten. Skribenten betonar också den del av utställningen som är mer 

öppet pornografisk. Betoningen på ordet pornografi är likt sexualitet provocerande för många 

att möta i konstsammanhang.  

                                                             
74

 Ulrika Stahre, ”Spritt naket”, Aftonbladet, 30 mars 2011. 



42 

 

När det kommer till textens distribution så finns det referenser till föregående text under 

analys. I Bohmans artikel ligger mycket fokus på hur museet försöker styra besökarnas 

blickar. Stahre poängterar inledningsvis att museer har mycket naken kvinnohud och den 

manliga betraktaren i centrum. Man bör ställa om sin blick för att inte den nakna kvinnohuden 

ska bli bedövande och snuskgubbeartad. Stahre poängterar likt Bohman synen på sexualitet 

och kvinnor i historien, men Stahre anser att detta inte bara är en historisk syn utan att det är 

likartat idag då man sällan ser nakna män bli betraktade som objekt, på samma sätt som 

kvinnor blir och blivit. Bohman tar upp att man bör rannsaka sitt seende och detta poängterar 

även Stahre, man bör ”ställa om sin blick” när man tittar på den nakna kvinnohuden.  

 

Textens formella egenskaper 

Stahres recension är skriven i presens, med en del tillbakablickar på historiska händelser. Men 

vi får inte samma känsla av att vara med på plats i Stahres recension, vi befinner oss utanför 

salen här. Hon har ett sätt att skriva som gör att vi inte riktigt känner oss delaktiga.  

När det kommer till metaforer så skiljer sig denna recension från de andra. I denna text 

finns inga metaforer. Det är intressant, eftersom att metaforer annars är ett vanligt stildrag för 

att betona något i recensioner.  

I texten är modaliteterna bara objektiva, hon utgår inte från sig själv, utan presenterar 

bara värderingar och tolkningar som objektiv sanning. Skribenten är kritisk till att man på 

museet visar spritt måleri från 1800 – talet, från gatan och prostitutionen och att man som 

besökare mer eller mindre får läsa sig till sammanhanget, vilket gör att det hela skevar. 

Roligast och intressantast i skribentens tycke är den mer pornografiska delen, eftersom det 

händer något med de bilderna när flera betraktar dem samtidigt. En jämförelse görs med 

dåtiden, då kvinnor inte fick se nakna män och skulpturerna täcktes med fikonlöv för att dölja 

det manliga könet. Samma sak sker idag då Apple och Facebook försöker dressera sina 

användare skriver hon, hon spekulerar kring att den nakna huden verkar bli farligare och 

farligare. 
75

  

Stahre har själv lite av ett genusteoretiskt perspektiv i sin recension. Hon gör en slags 

historisk översikt över kvinnor i konsten och hur män stått framför och kvinnorna i 

bakgrunden. Hon är också väldigt kritisk till denna ”historiska syn” som hon anser till viss del 
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finns kvar, inga män blir betraktade på samma vis eller framställs på samma vis som kvinnor 

alltid blivit. Jag tolkar detta som att hon tycker att museet på ett sätt håller fast vid denna 

historiska syn i utställningen. Det är ju precis såhär det ser ut på de flesta konstmuseerna 

överlag i Europa, Nationalmuseum kunde ha haft en annan infallsvinkel, de kunde ha kommit 

med något nytt. 

 

Vakna, Nationalmuseum! 

Birgitta Rubins ”Vakna, Nationalmuseum!” publicerades som ett debattinlägg i en debattserie 

om Lust & Last, som kunde följas i Dagens Nyheter. Hennes bidrag publicerades den 13 april 

2011 .  

 

Textens produktion, distribution, konsumtion 

Denna texts genre är debattartikeln. Den är producerad på det viset att någon börjat debattera 

om utställningen Lust & Last, detta har sedan publicerats i DN där debattinlägget har kunnat 

tas del av. Detta har sedan olika skribenter tagit del av när de utformat sina egna debattinlägg 

som svar. I detta fall har Birgitta Rubin följt debatten i DN och sedan utformat en egen artikel 

som redaktören för tidningen sedan har publicerat. Detta har sedan konsumerats av de som 

följt debatten, av andra skribenter och människor i största allmänhet.  

Trots att det är tydligt att det är en debattartikel det rör sig om kan man se inslag från 

recensionsgenren, då många verk tas upp och beskrivs samt tolkas och värderas. Även om 

kritiken mot museets organisation och planering av utställningen får mer utrymme.  

Likt föregående analyser är det samma diskurs även här, den provokativa konstens diskurs.  

Det är både aspekter av kontext, stil och idémässig mening som representeras angående 

utställningen. Skribenten börjar med att skriva om kontexten, vad som hänt på 

Nationalmuseum innan Lust & Last. Hon skriver där att hon befarade det värsta inför 

utställningen med tanke på det som föregått den. Nämligen en händelse där museets 

(dåvarande) chef Solfrid Söderlind tog till censur inför en beställd film där en kvinna 

intervjuar museets intendenter om deras genusmedvetenhet. Deras bristande medvetenhet 

ville givetvis inte Söderlind skylta med. Detta skrivs inledningsvis i debattartikeln, antagligen 

för att visa en ofördelaktig bild av museet och som en utgångspunkt för hennes egen kritik av 

utställningen. Angående kontexten påpekar även skribenten urvalet av samtida konst och att 
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kvinnornas verk är uteslutande reaktioner på det manliga begärets blick eller reproducerar 

manliga mönster. Rubin lägger mycket vikt vid hur saker och ting är hängda, hon nämner ett 

verk som hänger så illa att man helt enkelt går förbi det, andra anser hon hänger fel. Aspekter 

av stil presenteras genom att skribenten nämner samt beskiver en del av verken som finns i 

utställningen.  

Diskursen är inte helt avgränsad då skribenten har mycket fokus på museets 

organisation och deras bristande teoribildning, det som jag tidigare, något luddigt, kallat för 

en institutionsdiskurs. Rubin har även en politisk diskurs i sitt inlägg, då hon i slutet av 

artikeln skriver om museerna och regeringens ansvar. Tydligt är också en forskningsdiskurs, 

då hon vill se att museerna ska förhålla sig till den nutida forskningen, främst 

genusvetenskapen.  

Texten passar in i den provokativa konstens diskurs genom att skribenten tar upp 

exemplet med museets hemsida och marknadsföringen av utställningen där. De använder sig 

av ord som ”nakenchock”, ”snuskgubbar”, ”moralpanik”. Skribenten anser att de har använt 

samma grepp som porrleverantörer på nätet gör. Orden i sig och associationen till 

”porrleverantörer” som Rubin poängterar visar att det rör sig om konst som förmodligen hör 

hemma i denna diskurs.  

Det finns en del i debattartikeln som visar på ironi och det är följande: ”Enligt en 

utställningsvakt jag pratat med har museet i alla fall lyckats locka äldre män i sällan skådad 

skara. Grattis, säger jag men undrar samtidigt vad jag som medelålders, heterosexuell 

kulturtant, en majoritet i sammanhanget, ska kittlas av.” 
76

 Detta är ett uppenbart hån mot det 

faktum att Nationalmuseum lockat till sig mycket män, skribenten ser det inte som en bedrift. 

Jag tolkar det som att hon inte anser att det är konstigt med den plötsliga tillströmningen av 

män med tanke på det stora överflödet av nakna kvinnor och fokuset på den manliga blicken. 

När det kommer till intertextuella kedjor och manifest intertextualitet finns det en del att 

ta upp. Men det råder ju lite andra omständigheter här, i jämförelse mot recensionstexter, 

eftersom denna text är en debattartikel. Det är det ju en del av textgenrens egenskaper att 

bygga på andra texter eftersom denna typ av text ofta utformas som svar på andras texter. 

Många av dessa referenser i Rubins text är direkta hänvisningar till texten ifråga, det som 

kallas för manifest intertextualitet. De skribenter som hon refererar till är främst de som hon 
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håller med. I inledningen av texten refererar skribenten till sig själv med angivning av datum 

och tidning. Hon hänvisar också till Malin Hedlin Hayden och Jessica Sjöholm Skrubbe med 

en direkt referens till deras debattinlägg i DN den 31 mars, där Rubin håller med om att  

urvalsprinciperna är grumliga och att museet misslyckats med att kommunicera sina avsikter i 

utställningen. Vidare refererar skribenten tydligt till Bo Madestrand som skrivit i DN den 24 

mars, som var inne på den bristfälliga pedagogiken i sin recension. Rubin hänvisar även öppet 

till katalogen och kringprogrammen där museet gör ansatser till att problematisera den 

manliga blickens makt i konsthistorien. Ett annat exempel på manifest intertextualitet är den 

mellan skribentens text och hemsidan. Rubin skriver att: ”De tvetydiga signalerna är allra 

tydligast på hemsidan med braskande rubriker som ’nakenchock’, ’snuskgubbar’ och 

’moralpanik’ jämte uppmaningen ’kom och testa dina egna gränser!’” 
77

. Det ”påstådda 

kyskhetsbältet” som upprör skribenten väldigt mycket diskuteras i en ganska utförlig passage 

i texten. Skribenten ifrågasätter varför det inte finns några uppgifter om detta bälte. Inte ens i 

katalogen finns någon uppgift. Då hon istället vänder sig till nordiska museets digitala 

museum finner hon att det donerades 1882. Här refereras till Nordiska Museets digitala 

museum för att presentera en annan institution som faktiskt hade mer information än museet 

själva.  

Gällande konsumtionen av texten är det eventuellt möjligt att man inte hänger med i 

resonemangen om man inte följt debatten, men jag tycker ändå att texten står sig ensam också. 

Det är ju en debattartikel så självklart tror jag att den får motståndskraftiga läsningar. Hon 

själv skriver ju i motstånd mot andra skribenter, den är ju upplagd för att leda till vidare 

debatt.  

 

Textens formella egenskaper 

Uttryckssättet är aktivt, Rubin skriver i presens men har i texten också lite tillbakablickar. 

Eftersom det är en debattartikel faller det sig naturligt att uttryckssättet är aktivt. Ur retorisk 

synpunkt övertygas läsaren lättare om man skriver på ett aktivt sätt.  

Gällande metaforer så finns det inget att utreda, skribenten använder sig inte av 

metaforer alls.  
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Modaliteterna i denna text är både subjektiva och objektiva. De subjektiva, där 

skribenten löpande använder sig av ordet ”jag”, är mest frekventa. Rubin talar om att hon blev 

positivt överraskad över de många nutida verken i utställningen och deras ansats till att 

problematisera den manliga blickens maktposition i konsthistorien. Däremot anser skribenten 

att museet misslyckats med att kommunicera sina avsikter i utställningen. För henne är det 

uppenbart att museet inte tänkt klart i presentationen av sexualitet, dygd och synd genom 

tiderna. Vidare skriver skribenten att det som stör henne allra mest är urvalet av nutida konst, 

som uppvisar en aggressiv och mekanisk sexualitet. Hon skriver att hon själv önskar fler 

”brasklappar” i motsats till andra debattörer.  

Men det finns också objektiva modaliteter, där hon framhåller saker mer som en 

objektiv sanning. Texten innehåller dock en övervägande del subjektiva modaliteter. Detta har 

troligen att göra med textgenren. I en debattartikel är det viktigt med subjektiva modaliteter 

eftersom man positionerar sig på fältet, det är viktigt att föra fram sina egna åsikter. 

Avslutningsvis i debattinlägget skriver hon:   

 

Nu ska Nationalmuseum snart stänga för renovering och här öppnar sig flera år för 

rejäl fortbildning och eftertanke. Många traditionella museer har haft svårt att hänga 

med i ny teoribildning och pedagogik, trots att det faktiskt är 40 år sedan man på 

allvar började diskutera gamla begärstrukturer, med kvinnor som visuella objekt för 

manliga subjekt. Det duger inte längre att visa fler nakna Zornkullor utan att förhålla 

sig till den nutida forskningen, som nyanserats och utvecklats betydligt. Här har 

regeringen ett ansvar, för många museer har fått allt snävare ekonomiska ramar. Det 

krävs också en engagerad ledning, som på Moderna museet där satsningen på ” Det 

andra önskemuseet” ökade genuskunskapen i hela organisationen. Det tredje, 

naturliga steget är nu att inte bara komplettera samlingarna med konst av kvinnor 

utan också av konstnärer utanför västvärlden. 78 

 

Rubin är den av alla skribenter som mest, i sin text, fokuserar på det genusteoretiska. 

När man läser texten förstår man att Rubin anser att om man ska ha en utställning som visar 

den historiska synen på kvinnor som objekt, så kräver det en ordentlig inramning, inte bara 

försök till att teoretisera. Eftersom kvinnor blivit framställda på det här sättet otroligt länge så 

är det viktigt att det förs fram på ett pedagogiskt sätt. Potentialen finns ju där i en del verk där 

kvinnors sexualitet får eget utrymme samt i de få homoerotiska bilderna. Hon är även direkt 

fientlig mot det faktum att männen vallfärdat till utställningen, troligen på grund av att dem på 
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det sättet ”bekräftar” den manliga blicken och genom det den starka objektifieringen av 

kvinnor, eftersom det underförstått är på grund av de många nakna kvinnobilderna de går dit. 

Överlag kritiserar hon museet flera gånger för deras bristande genusmedvetenhet och att de 

inte hänger med, trots att genusteorin inte är ny, utan cirka 40 år gammal.  

 

Social praktik  

Syftet här är att undersöka hur texterna står i förhållande till den bredare sociala praktik de är 

en del av. Här är situationen lite annorlunda, då två av texterna är konstrecensioner 

publicerade i kvällspress och en av texterna är en debattartikel publicerad i dagspress.  

Den sociala praktiken som texterna är en del av är konstdiskursen och den provokativa 

konstens diskurs i synnerhet då denna är en slags underdiskurs till konstdiskursen.   

Konstdiskursen är, som jag skrev i föregående analys av social praktik, i princip 

synonymt med konstvärlden. Som jag också nämnt tidigare så är den konstvetenskapliga 

diskursen sammanlänkad med konstdiskursen och är den som består förutom akademiker av 

sådana som mig, studenter. Detta är speciellt intressant om man har Birgitta Rubins 

debattartikel i åtanke, då många av dem som skrev i debatten faktiskt var medlemmar från 

denna diskurs. Debatten var inte begränsad till konstkritiker eller frilansare, utan även 

forskarassistenter fick göra sina röster hörda i debatten vilket gjorde att de bidrog med sin 

förförståelse och en konstvetenskaplig bakgrund i debatten. När det kommer till den 

provokativa konstens diskurs och dess karaktär så kännetecknas just den av konst som kan 

vara provocerande, upprörande och på många sätt också frånstötande. Den som bryter tabun 

och gränser, som gärna tematiserar det okonventionella, både vad gäller motiv, tema och 

medium. Detta gör att texter som anknyter till och är en del av denna diskurs ofta reagerar 

med en försiktig framtoning. Detta tycker jag främst gäller Stahres artikel Spritt naket. 

Bohman och hennes Lustmördare tycker jag istället är tvärtom, då hon är väldigt rättfram och 

klar med vad hon tycker och vill få sagt. Detta gäller även Rubin som går fram väldigt 

auktoritärt och inte hymlar med vare sig innehåll på utställningen, kritik mot andra skribenter 

eller hennes egna omdömen.  

Frågan om den diskursiva praktiken har förändrat de definierade diskurserna, det vill 

säga konstdiskursen och den provokativa konstens diskurs, har även här, likt föregående 

analys av social praktik inte något rakt svar. Min tanke är att de vill vidga diskursen. Rubin 
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lite mer än de andra, hon vill ge upphov till förändring, då detta är syftet med en debattartikel, 

att föra fram kritik och frågeställningar som sedan kan leda till förbättring. 

Alla tre texter har i någon utsträckning fokus på genusdiskussionen och för fram det på 

olika sätt i sina texter, vilket är viktigt eftersom att det gör att vi läsare också kan reflektera 

över utställningen utifrån det synsättet om vi själva går dit och tittar. 
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Litteraturdiskussion 

John Albert Walker skriver i sin bok Art and Outrage: Provocation, Controversy and the 

Visual Arts att konsten har och alltid har haft en förmåga att väcka anstöt hos människor. Förr 

försökte man oftast undvika att ge upphov till sådana reaktioner, på grund av att konstnärerna 

ofta var beroende av att tillfredställa de som stödde deras konstnärskap. Efterhand blev det 

istället en önskad effekt att väcka anstöt, för att få till stånd ökad medvetenhet, förändring, 

revolution. 
79

 Detta anser många karakteriserar vår samtida konst idag. Att nutida konst ofta är 

av en provokativ sort, eller på andra sätt är upprörande, chockerande, konstig eller ovanlig. 

McCarthy är kanske typexemplet på en sådan konstnär. Det finns också teorier om att detta är 

ett effektivt medel för konstnärer att stå ut, att skilja ut sig och skapa sig ett namn i denna 

värld av konstnärer som kämpar för att överleva på sin konst. I fallet med Lust & Last är 

sexualiteten och pornografin central, något som ansetts upprörande att gestalta under lång tid. 

Kritikerna poängterar det faktum att det kräver en ordentlig inramning för att visa upp 

sexualitet och pornografi. Rubin skriver att det inte längre duger att visa fler nakna Zornkullor 

utan att förhålla sig till genusforskningen. McCarthy gestaltar också sexualitet, i vissa verk på 

ett aggressivt sätt, men hans gestaltning uppfattas kanske som mer upprörande på grund av, 

tror jag, att många inte riktigt förstår eller kanske inte vill förstå hans agenda. Däremot om 

man läst på om konstnären och hans tankar och intentioner med verken, hans kritik mot 

konsumtionssamhället, hans ironi över manligheten och fascismen, så får förmodligen det 

provokativa en helt annan dimension. Återigen spelar kontexten roll för utställningarnas 

mottagande och publikens förståelse.  

Ett verk kan dömas negativt för att det (o)moraliska budskapet står i vägen för att vi ska 

kunna känna behag. Det omoraliska kan göra så att man inte ser de estetiska värdena som ett 

sådant verk faktiskt kan ha. Eftersom vi ogärna backar från våra moraliska principer, skriver 

Kendall L. Walton i en essä i antologin Arguing About Art: Contemporary Philosophical 

Debates. 
80

 Man kanske någonstans förstår att det kan finnas, men om något är tillräckligt 

motbjudande eller frånstötande vill man förmodligen inte försöka se det estetiska värdet. Vid 

första anblick kände jag själv så inför vissa av de mest magstarka verken på 

McCarthyutställningen.  

                                                             
79 John Albert Walker, Art and outrage: provocation, controversy and the visual arts, Pluto, London, 1999, s. 1. 
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Walton har även rest frågan ”Why shouldn’t storytellers be allowed to experiment 

explicitly with worlds of morally different kinds, including ones even they regard as morally 

obnoxious? There is science fiction; why not morality fiction?” 
81

 Denna fråga anser jag att 

man även kan ställa till konsten; kan man inte se ett upprörande verk som ett moraliskt 

experiment? Det är möjligt att det går att intala sig att något man ser är just det, men det är ju 

så att bilder är starkare än ord och påverkas oss på ett mer direkt sätt som vi ofta inte kan 

förbise. Det är enligt min mening svårare att avfärda ett verk som att ”det är bara en bild”, då 

skulle vi inte ha dessa konstdebatter som vi har i media idag. Vi har troligen svårare att intala 

oss något i stil med att ”det är inte på riktigt” om ett riktigt provokativt konstverk, därför att 

det är svårare att inte titta på eller påverkas av något som är upphängt eller befinner sig 

framför en och till allmän beskådan. Det är möjligt att man kan se båda utställningarna som 

moraliska experiment, men jag tror inte att känslan av provokation hos betraktarna, när de ser 

sådana konstverk, kommer att avta för det.  

Dan Jönsson påpekar i boken Estetisk rensning: bildstrider i 2000 – talets Sverige att 

konst kan leda till rättegång och omfattas av ett hårdare regelverk än litteraturen. Skillnaden 

ligger i relationen till verkligheten. En litterär skildring av ett brott ses som fiktivt medan en 

konstnärlig skildring av samma brott i högre grad ses som verkligt och fördöms. 
82

 Detta 

återknyter till det som jag skrivit ovan. Det är svårt att komma ifrån det faktum att ett fysiskt 

konstverk står eller hänger där framför en i allra högsta grad och pockar på uppmärksamhet.  

Människor kan påverkas av alla slags bilder, vi kan bli upphetsade, arga eller upprörda, 

vilket kan skapa en vilja att ta sönder, eliminera. Eller så kysser vi bilder, gråter inför dem, 

reser för att se en specifik bild på ett museum eller lugnas av dem. Detta är gemensamt för 

alla, i alla tider, oavsett land, samhälle, folkslag. Konstkritikern Michael Kimmelman har 

pekat på makten som bilder har. En teckning som uppfattas som löjlig eller totalt menlös av 

någon kan verka precis tvärtom på någon annan. En bild kanske inte påverkar mig själv 

nämnvärt när jag går förbi den, men kan uppfattas som verklig hädelse av någon som är 

troende.
83

 Det är därför som man kan säga att konst provocerar alla, på ett eller annat vis, 

eftersom vi alla är så olika. 
84

 Vi människor provoceras inte alltid av samma bilder. Allt beror 

på hur vi är som människor, vår egen moraliska måttstock, vår egen kontext och konstens 
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kontext, om man är troende eller inte, eller vilken kultur man tillhör eller vilken världsbild 

man har.  

Vanligtvis kanske man anser att konsten måste omges av en skyddande demokrati, för 

att överleva, men det omvända kan vara minst lika sant. Demokratiska samhällen behöver den 

provokativa konsten för att vara säkra på att de verkar som fria demokratiska samhällen. De 

behöver utmaningarna till det konventionella, av olika konstnärer. När avant-garde 

strömningen började på sent 1800 – tal hade de syftet att chockera och rubba konventionella 

värden. Konstkontroverser har i hundratals år hängt på en strid mellan demokratiska 

majoriteter och avsiktligt provocerande individer eller grupperingar. 
85

 

Denna studie har inte haft som huvudsakligt syfte att studera offentlig konst, däremot 

kommer det kort nämnas, då just offentlig konst har en tendens att skapa mycket debatt just i 

egenskap av att vara offentlig. Själv tror jag att detta beror på att till ett galleri går de som är 

intresserade av konst, medan de ointresserade inte har anledning att söka upp ett museum. När 

det gäller offentlig konst däremot så har man inte detta val, den står där vare sig man vill eller 

inte, vare sig man har intresset eller inte. Skillnaden mellan konst i offentligheten och konst i 

ett galleri är kontexten. I ett galleri är kontexten ganska inramad, besökarna placerar konsten i 

kontext med en grupp bilder, antingen av konstnären om de känner till hen, eller till en 

konsthistorisk grupp av bilder. I det offentliga däremot är man ofrivillig, oförberedd och har 

vardagslivet som kontext. 
86

 Utan en konstnärlig kontext är publiken fjärmad från 

konstupplevelsen och den offentliga konsten blir ett främmande objekt i en bekant miljö. 
87

 

Men vissa verk kräver tid, det vill säga att människor efter en tid blir vana och accepterar 

konstverket i omgivningen. Därför kan det ibland vara värt att vänta ut det hela, när det 

kommer till häftig kritik.
88

 

Det finns många teorier och åsikter om vad som är konstens uppgift, vissa anser att det 

är att övervinna tabun. 
89

 Medan vissa istället anser att konstens absolut största tes är att lära 

ut. Dess chocktendenser rättfärdigas då av ändamålet - att den ska lära ut moral. Man 

försvarar sådan konst genom att fokusera på att de ger upphov till förändringar i våra 
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medvetanden eftersom rådande konventioner hämmar oss. Därför anser vissa att skandalkonst 

måste användas som granater för att vi ska bryta oss fria ifrån konventionerna.
90

 Detta slår 

Anthony Julius fast i sin bok Transgressions: The Offences of Art. Det är en intressant 

tankegång tycker jag. Däremot kan man ju ha åsikter om huruvida det är bra att påstå att man 

lär ut moral genom att visa att något är fel. Däremot är det väl alltid bra att till viss del lösgöra 

sig från konventioner, då det kan bryta invanda sätt att betrakta världen, konsten och 

samhället på och skapa nya perspektiv. I fallet med Lust & Last talas det om konsthistoriens 

manliga betraktarperspektiv. Det är definitivt konventioner som man vill bryta sig loss ifrån, 

genom att visa konst som uppvisar just dessa konventioner, och det är det som många av 

kritikerna just motsätter sig. För att problematisera och förändra konventionerna måste man 

ha ett annat tillvägagångssätt när det kommer till pedagogiken, presentationen och 

inramningen, något som de flesta kritiker är överens om att Nationalmuseum misslyckats 

med. En som definitivt bryter konstnärliga konventioner är McCarthy. Det är just det som 

kritikerna är inne på här, att försöka förklara hur utställningen kan förändra vårt medvetande 

om saker. Man måste inte tycka om utställningen, men det kan vara bra att ha sett den, för att 

få ett annat perspektiv på konsten och konstnärliga konventioner.  

Är det verkligen meningsfullt att försöka provocera? Detta frågar sig Madeleine Grive i 

en artikel i Tidskriften 90 – tal. Hon spekulerar i att konst fortfarande har en stor potential att 

provocera och den som provocerar mest av alla verkar vara den som inbjuder till frågan: ”Är 

detta konst?” En del av dagens konst kan också få reaktionen att besökarna anser att de skulle 

kunna göra ett minst lika bra verk själva, om de ville, konsten är för simpel enligt dem. Grive 

anser att mycket av konsten idag inte ser ut som konst, om man inte kan ta del av 

sammanhanget där det ingår. En del konstaktioner förefaller dock vara enbart destruktiva 

handlingar eller effektsökeri. 
91

 Detta är väldigt intressant i litteraturen som behandlar just 

provocerande konst. Att det alltså finns meningsfull provokativ konst och då anses den bra, 

nödvändig till och med. Sedan finns det den som ”enbart” vill provocera och skapa rubriker 

och effektsökeri och då är det inte bra. Att man generaliserar på det sättet som kritiker och 

författare tycker jag är anmärkningsvärt. Den ena typen har ett syfte medan den andra inte har 

det. Många kritiker som skriver om McCarthy skriver just om hans chocktendens och hans 

besatthet vid upprepandet av dessa fruktansvärda motiv; symboliken av blodet, 

kroppsstympning, sexuellt avvikande beteende som att försöka penetrera köttfärs o.s.v. 
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Olofsson och Sundkvist skriver att det finns en annan dimension i McCarthys konst, att den 

inte bara är chockverkan, medan Zetterström verkar lite mer frågande inför McCarthys syfte, 

hon ”famlar i mörkret”. Om det vore upp till Grive skulle vi fråga oss: Är McCarhys 

provokation nödvändig eller enbart effektsökeri? Jag ogillar frågan, men svaret på den är väl 

upp till betraktaren egentligen.  

Skrämmande verk kan ha estetiskt värde, men viktigt är att man förstår att det kräver 

eftertanke. Ibland kan det vara bra att dels titta på och att försöka förstå något som verkar 

frånstötande skriver Cynthia A. Freeland i boken Konstteori: en introduktion.
 92

 Detta tycker 

jag är något som jag märkt av i mina analyser. Den som i högsta grad har ett skrämmande 

innehåll är McCarthy. Kritikernas agenda tolkar jag just som att försöka skapa en förståelse 

för det som är så frånstötande. Många verk beskrivs så man får en tydlig (motbjudande i 

många fall) bild framför sig, men samtidigt spekulerar de kring verken, syftet, olika sätt man 

eventuellt kan tolka det utan att för den skull indikera något slags fördömande.  

Konstkritikern Dan Jönsson gör en väldigt bra liknelse – han liknar provokation vid ett 

öppet fönster som slås upp och släpper in en massa ny luft. Men självklart kan den också bli 

en dörr som slår igen och skapar större rädsla, mer försiktighet. Vilketdera kan man aldrig 

förutse enligt honom. 
93

 Vilketdera som blev fallet med Head Shop/Shop Head och Lust & 

Last är inte heller lätt att säga i efterhand. Men överlag kan man säga att kritikerna själva inte 

riktigt vet, i fallet med McCarthy känns det ungefär som en dörr som öppnas på glänt. Det är 

inte direkt så att McCarthys dörr släpper in mer luft om man tar hänsyn till de texter jag 

analyserat, då de karakteriseras av en försiktighet i uttalandena. Dörren öppnas på glänt men 

sedan händer inte så mycket mer. När det kommer till texterna som behandlade Lust & Last 

tycker jag däremot att det är en dörr som öppnas och släpper in mer luft då alla recensioner 

jag analyserat problematiserat utställningen ur ett genusperspektiv vilket jag tyckte var väldigt 

givande, då jag tror att det öppnar upp för en diskussion och eftertanke hos läsare och 

betraktare.  
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Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att utföra en kritisk diskursanalys av ett urval konstkritiska texter 

som behandlar utställningarna Paul McCarthy: Head Shop/Shop Head 2006 och 

Nationalmuseums Lust & Last 2011. Utställningarna har fått exemplifiera vad jag valde att 

kalla den provokativa konstens diskurs. Jag ville se hur ett urval kritiker mottagit 

utställningarna samt ge en bild av den provokativa konstens diskurs med dessa utställningar 

som exempel.  

Frågeställningarna som jag utformade var: 

 Hur har konstkritikerna behandlat de två utställningarna? Vad har uttalats i kritiken? 

 Hur resonerar konstkritikerna kring den provocerande konstens diskurs exemplifierad 

av de två utställningarna? Provoceras skribenterna av utställningarna?  

 Hur förhåller sig den provokativa konstens diskurs till den bredare sociala praktik den 

är en del av, samt till andra diskurser i dess närhet?  

 

Om jag ska göra en kort sammanfattning av den första frågeställningen om hur 

konstkritikerna behandlat utställningarna kan man säga att de tre kritiker som recenserar 

McCarthy alla är lite osäkra på hur de ska behandla utställningen, vilket även märks på deras 

sätt att skriva om den, då jag tycker att de har lite trevande resonemang på sina ställen. De 

påpekar vad som möter en på utställningen och även hur detta får dem att känna sig. Deras 

emotionella svar på upplevelsen. Zetterström i högre grad än de andra då hon skriver med 

mycket värdeladdade adjektiv. Olofsson påpekar att utställningen påverkar en på så sätt att 

man måste ta hand om reaktionerna som uppkommer av att se utställningen. Kritikerna 

påpekar också McCarthys upprepningstendenser som ibland kan göra att verken på 

utställningen förlorar sin effekt, eftersom man tröttnar. Kritikerna är ganska överens i sin syn 

på utställningen. Alla har övervägande objektiva modaliteter vilket gör att de i sina 

framställningar vill vara mer övertygande.  

De tre kritiker som recenserar Lust & Last tar alla upp betraktarpositionen, fast på olika sätt. 

Bohman är mycket kritisk till att vi av museet får en färdig betraktarposition att utgå ifrån, 

medan Stahre istället anser att betraktarpositionen är det som är det intressanta i utställningen. 

Rubin anser att om man ska visa upp den manliga betraktarpositionen så kräver det en 

ordentlig inramning och pedagogik, något som museet misslyckats med. Alla tre framhäver 
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att konsten i sig är bra, det är kontexten som är problemet. Pedagogiken, inramningen, 

presentationen. På detta sätt lyfts museets ansvar fram väldigt mycket, mer hos Bohman och 

Rubin än hos Stahre. Både Bohman och Rubin påpekar hur museet vill antyda att vi i dagens 

samhälle har en mer frigjord syn på sex, vilket enligt dem båda inte stämmer eftersom museet 

förser oss med förhållningsorder. Den som skiljer ut sig lite är Rubin då hon ger extra vikt åt 

museet som institution. Rubin kritiserar museet hårt för att inte hänga med i nutida forskning. 

Hon ser problemet som mycket större än utställningen, hon anser att museet måste jobba med 

att utvecklas som institution. Bohman och Rubin har övervägande subjektiva modaliteter 

medan Stahre har övervägande objektiva, vilket visar på att Bohmans och Rubins 

framställning av diskursen och utställningen är mer subjektiva än Stahres.  

 

Min andra frågeställning handlade om hur kritikerna resonerar kring diskursen som är 

exemplifierad av dessa två utställningar, samt om de själva provoceras av utställningarna. 

Olofsson i Mer än bara chockverkan reser frågor, jag tror att hans syfte är att starta 

tankeverksamhet kring utställningen.  

Sundkvist i Absurd upprepning utan hopp, hymlar inte med vad som försiggår på 

utställningen, han skriver rakt på sak vad som sker och associationerna till det, blod, avföring, 

tortyr, Abu Ghraib. Han är även mer kritisk och mer ifrågasättande.  

Zetterström i Skräck, fejk och äckel, är mer subjektiv i hennes värdering, hon manar inte 

till att övertyga på samma vis. Hon gör en slags presentation av diskursen, hur den är. Hon är 

mer frågande inför konsten. Hon stödjer sig även mer på de andras texter. 

Bohmans Lustmördare, är ifrågasättande, subjektiv och manar till eftertanke. Hon 

ifrågasätter de strama tyglarna och vill att vi läsare/betraktare ska vara fria. Hon lägger fram 

förslag till förbättringar. Fokus ligger på museet som institution. Hon manar inte till att 

övertyga, mer till att ifrågasätta och få oss att reflektera själva. 

Stahres Spritt naket, gör att vi känner oss mer utanför och inte delaktiga. Hon lägger 

stor tyngd på genusdiskussionen, att vi ska ha den i åtanke, ifrågasätta konsten genom det. 

Användandet av övervägande objektiva modaliteter visar att hon vill övertyga oss på ett annat 

vis.  

Rubins Vakna, Nationalmuseum!, är på grund av att den är en debattartikel annorlunda. 

Hon strider för sin sak, därför är hon mer övertygande i sitt tonfall. Hon vill få till upphov 
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förändring och speciellt när det gäller Nationalmuseum som en del i konstdiskursen där hon 

anser att de inte förhåller sig ordentligt till framförallt genusdiskursen.  

Som jag kom fram till i analyserna av social praktik för de båda utställningarna, vill 

skribenterna vidga diskursen. Genom att presentera sina tolkningar manar de till eftertanke 

och olika sätt att se på den provokativa konstens diskurs vilket gör oss läsare mer öppna 

gentemot konst av kontroversiellt innehåll.  

Att konsten och utställningarna hör in i diskursen innehållsmässigt är klart vid det här 

laget, men om skribenterna själva provoceras av utställningarna är en annan fråga. Olofsson 

påpekar att McCarthy är kontroversiell och upprörande i de inledande raderna. Han verkar 

mena att man överlag har blivit lite ”van” vid denna typ av konst. Olofsson poängterar 

McCarthys chockverkan men säger att hans verk är något mer och annat än bara det. Detta 

kan möjligen tolkas som att man kan se förbi det provocerande innehållet och se något mer, 

en djupare dimension. Det är svårt att svara på om skribenten själv låter sig bli provocerad. I 

konstrecensioner skriver man ganska sakligt och kanske heller inte vill skriva rakt ut om sina 

känslor för att lämna litet öppet för de som senare kanske ska gå dit själva och se 

utställningen. Däremot poängteras innehållet, så man förstår möjligtvis själv att det är möjligt 

att man kan bli provocerad.  

Sundkvist känner både obehag och vämjelse och har svårt för att hantera utställningen. 

Men om han blir provocerad är svårare att svara på. Likt Olofsson är han lite försiktig i sina 

omdömen men jag tycker att Sundkvist visar sina reaktioner mer än vad Olofsson gör. Han är 

inte rädd för att skriva att det är absurt och obehagligt, men han säger inte mer än så.  

Zetterström skriver mer subjektivt och använder värdeladdade adjektiv. Hennes reaktion 

tycks också starkare än de båda andras, hon skriver att det är äckligt och påträngande, men 

samtidigt ger en känsla av tomhet. Hon mår fysiskt illa.  

Bohman är uppenbart irriterad på museets framställning av konsten. Hon skriver att det 

är en utställning tillkommen för upphetsningens skull och så har museet denna förmanande 

ton. Roligare vore att lämna fritt åt betraktaren att bli road, berörd eller kanske framförallt 

upphetsad. Bohman provoceras inte alls av konsten eller utställningens innehåll, tvärtom 

tycker hon det är fantastiskt. Däremot provoceras hon uppenbart av museets inramning och 

deras förhållningssätt. 
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Stahre verkar inte heller provocerad av konsten i sig, tvärtom tycker hon den är 

intressant och hon är positivt inställd till museets sätt att kontextualisera. Däremot är hon 

kritisk till museets inramning av utställningen. 

Rubin är den enda som är tydligt provocerad av konstens innehåll. Kyskhetsbältet är det 

som provocerar henne allra mest, men verken i sig provocerar på grund av museets dåliga 

presentation och pedagogik. Hon provoceras väldigt mycket av deras hemsida som påminner 

om porrleverantörers grepp. Rubin uppmanar museet inför stängningen att fortbildas och 

tänka efter, samt hänga med i modern forskning. Främst genusforskningen.  

Som vi ser finns det i de flesta fallen ingen tydligt rakt svar på frågan om skribenterna 

provoceras av konsten. Ofta skriver man lite kringgående, antagligen för att 

läsaren/betraktaren ska kunna forma sig en egen uppfattning. Däremot är alla skribenter 

tydliga med vilken typ av konst som visas, som man är fri att uppfatta som man vill. Vissa 

kanske provoceras, andra inte.  

 

Den sista frågeställningen handlar om hur den provokativa konstens diskurs förhåller sig till 

den bredare sociala praktik den är en del av samt till andra diskurser. 

I analysen av social praktik låg fokus på att ta reda på hur text och diskursiv praktik står 

i förhållande till den bredare sociala praktik som de är en del av.  

Den sociala praktiken som texterna är en del av är i fallet med McCarthy recensionerna 

den postmoderna och den provokativa konstens diskurs som i sin tur är en del av 

konstdiskursen. I fallet med Lust & Last är det den provokativa konstens diskurs och 

konstdiskursen i allmänhet. Den provokativa konstens diskurs och den postmoderna 

konstdiskursen är ju underdiskurser till konstdiskursen, vilken jag i min studie identifierat 

som synonym med konstvärlden. Jag har även tagit upp den konstvetenskapliga diskursen 

som också är en underdiskurs till konstdiskursen. Där jag sagt att texterna tillhör den på det 

sätt, eftersom att texterna konsumeras av människor som hör till den konstvetenskapliga 

diskursen och för att dessa texter kan användas som underlag för studier, som i mitt fall. 

Däremot är inte artiklarna vetenskapliga, vilket gör att de på ett sätt inte tillhör diskursen, 

eftersom att den konstvetenskapliga diskursen kännetecknas av en vetenskaplig dimension.  

Den postmoderna konstdiskursen och den provokativa konstdiskursen, till vilka jag har 

identifierat att McCarthy tillhör, är väldigt lika på många sätt. Då jag tycker att de 
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kännetecknas av liknande egenskaper. Den provokativa konstens diskurs är okonventionell 

(därför kan dess innehåll uppfattas som provocerande bland annat) och experimenterande, 

man utforskar och tematiserar gärna tabun och överskrider gränser. Jag anser att den 

postmoderna delar mycket av detta. Jag har även spekulerat i att texter som anknyter till och 

är en del av denna diskurs blir på ett liknande sätt. Hanterandet och omskrivandet definieras 

av ett sökande, ett trevande efter förståelse, ibland också en försiktig framtoning, där man 

skriver lite kringgående.  

Genusdiskursen är också en tydlig diskurs som hör samman med konstdiskursen på 

många sätt. De skribenter som tar upp den manar oss till att tänka ur detta perspektiv och att 

ha det i åtanke om vi faktiskt går dit och tittar själva. Vid en genusteoretisk läsning av 

McCarthy recensionerna blev resultatet liknande. Skribenterna skriver om McCarthys 

ironisering över manligheten, det är ingen vacker mansbild han lyfter fram. Genom att alla 

poängterar aspekten ger det grund för intressanta diskussioner för läsare och betraktare.  

Skribenterna som skriver om Lust & Last har alla i någon utsträckning fokus på 

genusdiskussionen och för fram det på olika sätt i sina texter. Vilket är viktigt eftersom att det 

gör att vi läsare också kan reflektera över utställningen utifrån det synsättet om vi själva går 

dit och tittar.  

Dessa nät av diskurser fördelas och regleras genom att man kan se hur diskurserna beror 

av varandra, i ett stort kretslopp där det ena måste förutsätta det andra. Genus exempelvis är 

en del av konstdiskursen precis som konsten är en del i genusdiskursen. Den provokativa 

konstens diskurs och den postmoderna diskursen förhåller sig till konstdiskursen i stort genom 

att de är underdiskurser till den. Det hela blir ungefär som en kedja. Texterna är beroende av 

konstdiskursen för att de ska förstås och placera sig på fältet och mana till diskussion och 

diskursen är beroende av texten för att diskursen ska vara i rörelse. 

 

Det är möjligt att man hade fått ett annat slags resultat genom ett annat, eller större urval av 

texter, vilket man ska vara medveten om, men det betyder inte att min studie på något sätt är 

ogiltig eller tvivelaktig. Ett urval, eller till och med ett ämnesval, är ju alltid subjektivt på ett 

eller annat sätt. Jag har försökt att i mina analyser hålla lite avstånd och inte låta mitt intresse, 

mina förväntningar eller mina åsikter påverka resultatet.  

Mina förväntningar inför studien var att jag trodde att det skulle vara en hetsigare ton i 
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kritiken vad gäller båda utställningarna. Jag hade inte förväntat mig en diskussion om museets 

ansvar i kritiken av Lust och Last, inte heller att fokuset i de recensionerna skulle ligga på 

Nationalmuseum som institution, istället för konsten i sig. Skribenterna har även ett ganska 

öppet förhållningssätt i förhållande till dessa utställningar, de är lite försiktiga i sina 

uttalanden och i sina värderingar vilket förvånade mig lite. 

 

Vidare forskning 

Det finns väldigt många andra infallsvinklar på ämnet som skulle vara väldigt intressant om 

man fortsätter i min studies spår.  

För det första skulle man kunna utöka tidsspannet, det vill säga gå tillbaka i tiden och 

visa hur man resonerat kring denna typ av konst förr, en historisk överblick från då till nu. 

Eller göra samtidsperspektivet mer utförligt genom att ha med fler utställningar, fler texter.  

En jämförelse mellan kvinnliga och manliga konstnärers mottagande inom diskursen, 

för att se om det finns någon skillnad hade också varit väldigt intressant 

 En annan tanke är att rikta in sig på någon specifik typ av provokativ konst, exempelvis 

undersöka diskursen utifrån enbart våldstematiska utställningar/konstnärer/verk.  

Att undersöka konstinstitutionernas ansvar i arrangerandet av en utställning och hur 

mycket planeringen och organiserandet av en utställning inverkar på kritikers och besökares 

omdöme och upplevelse av konsten är en annan intressant aspekt. Skulle möjligtvis en sådan 

aspekt förstärka eller förminska den eventuella känslan av provokation?  

Alla dessa tankar är intressanta och skulle fungera utmärkt som grund för en vidareutveckling 

av denna studie. 
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