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FRIKTIONER II 
INTERNATIONELL PERFORMANCEFESTIVAL 12-15 JUNI 2008

Hur ska en konstfilosofiskt inriktad kritik behandla ett konstverk? Varken poetisk 
respons, imitation, eller ren beskrivning kan göra jobbet. Om konstverket är tillräck-
lig i sig själv, så behövs inga kommentarer, men å andra sidan, så är konstverket 
snarare ett gemensamt fokus för vår uppmärksamhet och vi har rätt att tolka det 
enligt våra egna associationer. I ett samtal kring konstverket kan vi skapa en ny 
gemensam upplevelse av verket. Kritikerns verkliga mål är att öppna för ett samtal 
som har konstverket i fokus, att sträva efter att behålla denna fokusering, och att 
påminna om verkets kärna om diskussionen drar iväg från ämnet.

Hur ska vi förstå festivalen Friktion II? 
Det är en bra idé att använda programbladets frågeställningar för att kasta ljus så-
väl över enskilda verk, som över samspelet mellan de olika delarna av festivalen. 

Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra?

Vad får vi göra och vad får vi inte göra?

Vad kan obekväma möten och sammanstötningar leda till?

Hur finner och definierar vi friktion i vårt dagliga liv?

Butohkoreografen SU-EN ser sitt arbete som curator för Friktioner som ett sätt att 
ge tillbaka till sin hemstad. Hon är en noggrann natur. Ingenting lämnas obeaktat. 
Intentionen och planeringen är mer djupgående än vi kan vänta oss av en normal 
konsthändelse. Friktion II är också en uppföljare till den första Friktion-festivalen 
2006 och planeringen startade redan då. Under arbetsprocessens gång förbättrar 
och finputsar curatorn sitt koncept och undersöker de nya möjligheter som öppnas 
av framgångar eller skandaler.

Friktion II-festivalen erbjöd levande samtidskonst i Uppsalas stadskärna genom 
en serie egendomliga föreställningar av performancekonst. Pensionärer med rull-
latorer tågade upp för Slottsbacken ackompanjerade av Linnekvintetten. Roi Vaara 
skrev på stenläggningen när han framförde sitt verk Spiral på borggården, fakiren 
Håvve Fjell hängde uppspänd över Fyrisån under två timmar av helgrusningen, 
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Delta RA’i erbjöd sin Fotbadsritual utanför Celsiushuset vid St Persgallerian, Ma-
lin Arnell provocerade med scener av osynlig teater i verket No title. Too many 
questions som innebar att hon steg in i vanliga människors privata situationer på 
olika ställen i stadskärnan, Girilal Baars gav Litanies in Zero Kelvin, en musi-
kalisk performanceföreställning utom/inomhus genom den strålande portalen på 
Gamla kyrkogårdens kapell, och Cecilia Germain sådde sin Wild seed utklädd till 
gran i Botaniska barockträdgården.

Alla dessa aktiviteter öppnade för en vaknare och mer omedelbar upplevelse av 
vår stad. Nya aspekter på platser och begränsningar, deras rikedom och tvång, 
tog publikens medvetande i anspråk. Det uppstod fler frågor än vi någonsin kan 
besvara, men bara att reflektera över dessa är i sig en skapande verksamhet. Här 
kan vi lägga märke till en skillnad mellan människor som bara råkade befinna sig 
på plats under en eller flera performanceföreställningar, vilka antagligen har en 
helt annan uppfattning om händelsen jämfört med de som deltog i hela festiva-
len antingen som publik eller som funktionärer. Under festivalen var de enskilda 
verken samtidigt enskilda konstverk och byggstenar i en sofistikerad struktur för 
att möta filosofiska och konstnärliga frågeställningar kring performancekonst. På 
detta sätt var festivalen intressant och relevant inte bara för publiken, utan även för 
konstnärerna och andra aktörer med intressen i performancekonstens dagsläge 
och framtid.

Festivalens konstverk användes även för att utforska performancekonsten ur an-
dra perspektiv. Relationen mellan institutioner och enskilda konstutövare, respek-
tive konstverk undersöktes och diskuterades, liksom relationen mellan verk och 
utvalda platser, i stadskärnan, såväl som vid Ulva kvarns område intill Fyrisån, 6 
kilometer norr om staden.

Två viktiga kulturinstitutioner i Uppsala var inblandade, Stadsteatern och Konst-
museet. Tillsammans med resurser som administration, tekniskt stöd och arenor 
för föreställningarna bidrog de även med sina olika traditioner och uppfattningar 
om performancekonst. Det blev sammanstötningar. Till exempel när den estetiska 
distans som fortfarande dominerar inom konstmuseets domän utmanades av den 
teaterinfluerade performancekonstens begär att bryta mot konventioner och öppna 
hängivenhet till provokationen.

Detta realiserades när Malin Arnell i det utannonserade konstnärssamtalet ersat-
tes av en arrogant pojke (en skådespelare) medan artisten själv höll sig undan i ku-
lisserna. Det var som om greppet hade hämtats direkt ur The Tool box för perfor-
mancekonst som presenterades under föreläsningen av Danjel Andersson samma 
eftermiddag. Men så var antagligen inte fallet. Å den andra sidan så bearbetades 



måhända oavsiktligt en annan konventionell gränslinje på ett subtilt sätt när Arti 
Grabowski, i verket No titel, attackerade en vägg i konstmuseet medan publiken 
satt placerad som på teatern. Sedd ur det här aktuella perspektivet blev Grabow-
skis verk en kommentar till teaterkonventioner inom ramen för en bildkonstpraxis.
Intressant nog finns det ett konstgalleri på Stadsteatern som heter Teatergalleriet. 
Här visades en videoshow med fem olika verk, men även två performanceföre-
ställningar gick av stapeln i detta galleri. Det var ett debutantarbete av Johanna 
Bodzek, Monastery of Colour, där konstnären spelade ut dolda känslor ackom-
panjerad av Per Wedins shamanmusik och det var The Seed, ett verk av den 
etablerade performanceartisten Melati Suryodarmo, som baserade sig på svarta 
sesamfrön (vilka av mystiska orsaker är svåra att få tag på i Västerlandet, medan 
de är vanligare än de vita fröna i Öst). Videoshower och två performanceföreställ-
ningar var på motsvarande sätt placerade i Konstmuseets projektrum. Här pre-
senterade Anna Berndtson sitt politiskt laddade verk Melt. I  hennes verk förekom 
två element av friktion. För det första uppstod en konflikt mellan publikens distan-
serade estetiserande attityd och verkets angelägna miljöbudskap. För det andra 
betedde sig publiken som om den befann sig på teatern och lämnade sina stolar 
som sittplatser i utställningslokalen.

Förutom dessa två verk gavs alla inomhusföreställningar i en traditionell scenmiljö 
på Stadsteatern. Det var Fried Egg – crazy cabaret av Tine Louise Kortermand 
och Nina Björk Eliasson, vilken som titeln antyder var väl anpassad till ett scen-
sammanhang. Vidare var Jenny Grönvalls A Briefing on Peggy-Sue & Art en 
låtsasföreläsning och som sådan rimligen adresserad till en sittande publik. Även 
i Anders Rönnlunds videostödda verk 3/3 var det naturligt att publiken hade sina 
fasta platser. Slutligen var det lugnande att se även Seiji Shimoda utföra sitt verk 
On the Table  i samma sättning, som nu påminde om publiken inför cirkusarenan. 
Scenen som rum ter sig naturlig för alla dessa lätt åtskilda genrer. Sammanfatt-
ningsvis kan vi konstatera betydelsen av etablerad praxis och institutionell kontext 
för möjligheten att urskilja subtila kvalitéer och friktion mellan det invanda och det 
nya i konsten.

Känslan i stadens offentliga rum, där konsten mötte människor i deras vardags-
aktiviteter var väldigt annorlunda från den intima atmosfären vid Ulva Kvarn, där 
publiken var närvarande vid föreställningarna av eget medvetet val. Bara tre verk 
presenterades vid Ulva, avslutningslunchen oräknad. Melati Suryodarmo gav sitt 
två timmar långa verk Silent trip  i Fyrisån, där hon stod i vattnet med vingar 
av rött tyg, som var uppspända mellan träd på stranden och svepta om hennes 
kropp. Roi Vaara gav en 15 minuters föreställning grävande i jorden omgiven av 
sjungande fåglar i sitt verk Shovel, och Delta RA’i fortsatte med sitt Fotbad utan-
för kvarnen. Slutligen fick Festivalens deltagare och funktionärer vara med om en 

Avslutningslunch med förbundna ögon på Ulva krog, där blickens distans ersat-
tes av beröringens intimitet, när vi gemensamt sökte lösningar på denna vardag-
liga situation där såväl matgäster som servitörer var berövade synsinnet. 

I staden krockade konsten med icke konsthändelser av olika slag. Dessa krockar 
skapade frågor och jämförelser som handlade om konst versus kommers, traditio-
nella ceremonier, eller normalt beteende i offentliga situationer. Vid Ulva, å andra 
sidan, inbjöd situationen till jämförelser och sökande efter korsreferenser mellan 
de olika konstverken själva, antingen på plats eller under festivalen som helhet. 
Miljön vid Ulva dominerades också av naturens egen skönhet, som interagerade 
på de mest förvånande sätt med föreställningarna i perceptionen av verken.

Utmaningen av idéen om en fixerad mening i konstbegreppet är central för perfor-
mancekonströrelsen. Ett element av provokativt överskridande är därför vitalt för 
konstformen. Det gör performancekonsten besläktad med den Kantska fria skön-
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SPIRAL
Roi Vaara
Borggården vid Uppsala slott

Roi Vaaras arbete Spiral är ett performancekonstverk enligt kärndefinitionen. Det 
är mycket kreativt och konceptuellt laddat, men känslomässigt engagerande, el-
ler mentalt upprörande bara i mindre grad. Konstnären skrev på stenläggningen 
till Uppsala Slotts borggård en serie av begrepp som karaktäriserar destruktiva 
tendenser inom samtida kultur. Skriften tog formen av en spiral och detta tycktes 
få konstnären att lägga ned penseln för att istället börja snurra runt tills han föll till 
marken. Efter en stund kvicknade han till och började stryka över spiralens ord 

heten, med surrealistiska perspektiv på konsten, med den kritiska teorin, och med 
begreppet symbolisk form. Alla dessa teman är viktiga i 1900-talets konstfilosofi. 
Vi förstår inte ord med hjälp av definitioner, vi förstår dem när de används i speci-
fika sammanhang. Samma sak kan sägas om förståelsen av konst. När det gäller 
ett verk inom performancekonst, så förstår de olika aktörerna verkets mening från 
sina olika perspektiv. Konstnären, kritikern, publiken, värdinstitutionen, sponsorer-
na, alla har de olika syn på samma verk. Ibland hamnar de inblandade intressena 
i konflikt.

En konstform som är självmedveten och reflekterande behöver räkna med och 
interagera med en mängd dimensioner medan verket äger rum. Det är därför som 
vi kan betona det sätt som en performance tar plats, genom att använda krigets 
metaforer. Invigningsceremonin med pensionärer och deras rullatorer som 
klättrar upp för Slottsbacken till musik av Guiseppe Verdis Ödets makt kan sålunda 
paras ihop med Brian Enos rockalbum som fick namnet Taking Tiger Mountain By 
Strategy efter den paradigmatiska Pekingoperan under kulturrevolutionen i Kina. 

Hursomhelst så är SU-ENs verk relativt avvikande i förhållande till den etablerade 
definitionen av performancekonst, men trots det ett verk inom ramen för den utfö-
rande konsten, och dessutom så utförde verket festivalens invigningsritual. Tre oli-
ka användningar av begreppet performance aktualiserades i verket och därigenom 
fångades festivalens tema väl i detta enskilda verk.Performancebegreppets olika 
tänkbara meningar som flätas samman med motsägelsefulla definitioner skapar 
en komplex slingrande gestalt som är besläktad med runstensornamentiken i den 
svenska vikingakulturen. Beskrivningarna och tolkningarna av de enskilda verken 
måste förstås mot denna komplexa bakgrund.

och ersätta dem med nya från spiralens slut till dess början. På detta sätt fick varje 
överstruket ord en ny motsvarighet, som var besläktad men lite angenämare, så 
att ett antal par uppstod som kan karaktäriseras som surrealistiska tvillingar. Till 
exempel parades Vita Huset ihop med Svart Hål.

De starka politiska implikationerna i de utvalda orden skulle naturligtvis kunna vara 
upprörande för några, men det var snarare förlusten av politisk mening som utma-
nade mig i denna estetiserade konsthändelse. Detta gav en ekivok krydda åt upp-
levelsen av verket. Dess associativa rikedom öppnade nya tankebanor och dess 
kreativitet gjorde det omöjligt att förutsäga konstnärens nästa drag. Till slut gav 
verket ett starkt intryck, som var förenat med upplevelsen av betonad inre logisk 
enhet. Likheten mellan Vaaras verk och de traditionella runstenarnas inskrifter var 
inte avsiktlig, men gav en ny dimension till verket som relaterade det till platsen. 
Under andra omständigheter skulle den moderna graffittitraditionen kunna ha en 
liknande verkan. Alla aspekter av ett konstverk behöver inte vara förutsägbara eller 
avsiktliga.
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The Tool box – vad kan teatern lära av performancekonst
Danjel Andersson, Perfect Performance
Föredrag på Uppsala stadsteater

Danjel Andersson gav en exposé över performancekonstens utveckling med fokus 
på dess betydelse för teatern. Detta gav en öppning mot fältet som inte skulle 
varit tillgänglig ur ett bildkonstperspektiv. Fyra grundläggande begrepp betonades 
i föredraget: Konvention, kvalitet, blod och publik. Performancekonst behöver kon-
ventioner för att överskrida, eller bryta emot, för att på detta sätt ge publiken en 
möjlighet att uppleva sig själv och verket från en ny synvinkel. I en sådan sättning 
blir begreppet kvalitet omvänt, eftersom teater normalt sett är bra eller dålig i förhål-
lande till en etablerad konvention och konventionen var det som skulle utmanas till 
att börja med. Både konventioner och värdeomdömen vidmakthåller den estetiska 
distans som performancekonsten vill att bryta ned. Blod är användbart som medel 
för att nå detta syfte. Blod har en omedelbar effekt på människor som går utanför 
förnuftet. Liksom vid en chock förändras perceptionen vid blotta åsynen av blod. 
Publiken dras in i scenen på ett sätt som tycks vara karaktäristiskt för performan-
cekonst. Publiken betraktas snarare som ett vittne än en distanserad betraktare.

Danjel Andersson föredrag påverkade oss starkt. Det handlade mycket om blod 
och vi var ganska upphetsade av några filmklipp ur I Apologize, ett egendomligt 
verk av Gisèle Vienne och Dennis Cooper med dockor, där tidsdimensionen var 
helt förskjuten, så att blodet fanns på golvet innan huvudet hamnade i pölen och 
skottet avlossades ännu senare. Tina Eriksson Fredriksson, curator White Cube, 
var lyrisk över det här sättet att hantera tid i berättande. Det fick henne att se hän-
delser i sitt eget liv på ett nytt sätt. Det påminde om tidsrummet i ikonerna och det 
omvända perspektivet, tyckte jag. Jag blev också tagen av detta. Vi kände oss 
förflyttade till en surrealistisk dimension där vad som helst kunde hända. 
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No title
Arti Grabowski
Uppsala konstmuseum

I sin performance No title  på Uppsala Konstmuseum attackerade Arti Grabowski 
en vägg från insidan och därefter försökte han laga den genom att sy ihop hålen 
med ett rep. Grabowski är skulptör och SU-EN talar om hans verk som en rock-
performance. Detta har en tvetydig innebörd som är attraktiv. Den vita väggen som 
han presenterade för publiken hade volym i rummet. Det var som om vi kunde se 
skulptörens marmorblock och hans ansträngningar att förverkliga dess inre po-

tential likt skulptören i helgonet Augustinus’ traktat Om Musiken, som svettas i sin 
kamp för att imitera idealvärlden och skapa en manifestation av mänsklig frihet 
i sin konstarts medium stenen (the rock). Om Musiken är ett av estetikens mest 
grundläggande verk och det författades av helgonet runt 400 v. t. .

Vi satt som på teatern allihop. Framför oss var den vita väggen och bakom den 
kunde vi höra ljud, som vittnade om att någon använde maskiner och verktyg. 
Plötsligt sågades ett runt hål upp i väggen. En arm som strålade av kraft och kom-
petens kom ut. Armen undersökte väggen runt hålet och försvann för ett ögonblick 
bara för att återvända med en schablon, som den satte upp på väggen. Därefter 
sprejades mallen med röd färg och avlägsnades så ordet revers lämnades i spe-
gelskrift. Detta var inledningen till en hel serie av oväntade händelser, som tedde 
sig meningsfulla i efterhand inom ramen för verkets inre logik och som höll publi-
ken i spänning under hela föreställningen. Inget, eller nästan inget kunde räknas 
ut på förhand.

 Väggen visade sig vara en stor låda med en öppning där konstnären kunde ta sig 
in och ut. I väggen uppstod ett antal hål, några exakt formade efter återanvända 
tegelstenar, andra brutalt upprivna sår som efteråt sytts ihop men ett tunt rep ge-
nom hål som borrats för sömmen. Det var samma rep som konstnären bundit sig 
själv med för att skaffa sig ett handikapp när han klängde sig rakt igenom väggele-
mentets hål. Under tiden var en cementblandare dold i bakgrunden upptagen med 
att krossa glasbuteljer. Högvis med glaskross producerades på detta vis och i en 
egendomlig gest försökte konstnären göra sig av med detta genom att kasta upp 
det på väggens krön. Detta gav en dramatisk karaktär åt verket, eftersom glasbitar 
hotade att träffa konstnären i ansiktet när de föll, eller att skära honom i fötterna 
när de låg på golvet.

Det var en förbryllande lyrisk logik som tog form framför publiken. Verket föreföll att 
visa upp en tolkning av den konstnärliga processen på en väldigt grundläggande 
nivå. I stark förkortning lyder historien så här: Vi betraktar en skärm. Föremål pro-
jiceras på skärmen. Hål öppnas i skärmen som öppningar mot världen och inåt, 
men de sys ihop med rep. Det var som om vi såg den osynliga kroppen skriva på 
medvetandets skärm. Ett fenomenologiskt manifest.
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Fried Egg – crazy cabaret 
Tine Louise Kortermand och Nina Björk Eliasson
Uppsala stadsteater

Kortermand inledde den surrealistiska musik och mixed media showen med en 
stor mikrofon som fångade ljudmiljön kring en omelett på väg att stekas i panna. 
Showen var fullmatad med referenser och komplexa begreppsliga hänvisningar 
som pekade bakåt ända till sextiotalet och Flusxusrörelsen. Det inspelade ljudet av 
stekande omelett skulle återkomma senare i showen som en komposition. Detta är 
en typ av konstnärlig loop som har en massa motsvarigheter i surrealistisk musik 
och performancekonst. Ett relaterat exempel som innehåller matlagning framför-
des på Fylkingen 2001, där en man tappades på blod som slutligen serverades 
åt honom själv i form av blodplättar. Peggy Sue’s dröm om att ha ett eget matlag-
ningsprogram i Jenny Grönvalls rollfigur i ett annat festivalbidrag är ett exempel på 
hur ett återkommande element kan ha en kännetecknande roll.

Den här föreställningen handlade i ganska hög grad om ljud, rytm, musikaliskt 
uttryck, experiment och instrument. En utforskning av traditionellt kvinnliga erfa-
renheter och rum utgjorde det andra huvudtemat; det handlade om matlagning, 
make-up, sjukskrivning per telefon, att tömma ett köksskåp för att skapa ett gömsle 
etc.. Den svala designen kombinerad med intimiteten hämtad ur hemmets vardag 
visade sig ha mycket lyckade konstnärliga effekter i de enskilda akterna. Det är 
en annan fråga om det är möjligt att uppfatta de rika kvalitéerna i de enskilda 
akterna i detta ganska kompakta kabaréformat. Kortermand, som lägger en tra-
ditionell make-up medan hon sjunger och hoppar på en studsmatta, exemplifierar 
komplexiteten i de interagerande elementen.På grund av konflikten i de olika akti-
viteternas krav på artisten blev slutresultatet ingalunda det perfekta ansiktet. Nej, 
färgerna hade hamnat lite var som helst istället för på sina rätta platser. Den vuxna 
kvinnan såg ut som en liten flicka som smitit in i sin mammas rum och lånat hen-
nes läppstift, mascara och eye-liner och hon såg ganska rörande ut under resten 
av föreställningen, när hon uppträdde som om allt var normalt med de naturliga 
ansiktsuttrycken.

När man tänker på saken öppnar verket upp en spricka i tid och rum där känslor, 
attityder och begrepp blandas och öppnar världen för nya perspektiv. Bortsett från 
den ibland förvirrande komplexiteten så var temat utarbetat och drivet till fulländ-
ning i den här kabarén. Björk Eliassons matlagning och vokala experiment mynna-
de sålunda ut i en estetik som samtidigt hyllade sinnligheten och det konceptuellt 
sublima, när omeletten slutligen serverades till publiken och smak förenades med 
lukt i efterdyningarna av ett djärvt musikaliskt utspel.
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No title. Too many questions
Malin Arnell
Edge-seminarium med konstnärssamtal 
Uppsala stadsteater

Malin Arnell gav en provocerande föreställning på Uppsala Stadsteater, när hon 
bröt mot samtalets konventioner genom att ersätta sig själv med en arrogant ung 
pojke, som vägrade svara på engelska, samtalets annonserade språk. Eftersom 
han inte hade så mycket att säga så brydde sig ingen om att översätta hans svar 
och de internationella gästerna vid samtalet förstod förstås inte mycket. Eller sna-
rare, det starka intryck och det mentala oro som orsakades av Arnells socialpsyko-
logiska experiment, när hon tyst tog plats i vanliga människors privata sfärer med 
absurt intima handlingar, förmedlades till de människor som deltog i diskussionen 
så klart som man någonsin kunde önska. Arnell hade tillbringat dagen i Uppsalas 
centrala delar klädd i samma kläder som pojken på scen, en student hon haft 
under veckans workshop, som tycks ha provocerat konstnären genom att ställa 
alldeles för många frågor. Hon gick omkring och under tystnad tog hon sig in i 
andra människors livssituationer. Hon kunde ta plats mitt emellan två män som 
samtalade på en soffa och bara sitta där tyst. Eller så närmade hon sig en kvinna 
som promenerade med sitt barn genom att ta tag i barnvagnens handtag, som om 
hon var den rätta ägaren till barnet. Genom handlingar av detta slag fick fotogra-
ferna som smög i hennes närhet möjlighet att dokumentera ett psykologiskt drama 
medan det utspelades i realtid.

- Om ett konstverk som detta gavs i Polen, kommenterade Arti Grabowski, vänd till 
pojken på scen, så skulle det medföra risker för den personliga säkerheten, efter-
som folk i Polen är beredda att försvara sitt privatliv mera handgripligt än svenskar 
tycks göra. Ridderligt inviterade han konstnären att ge sitt verk i hans hemland. 
När jag ser tillbaka på situationen finner jag Grabowskis kommentar mer uttrycks-
full än jag gjorde till att börja med. Han gav röst åt vår kollektiva ilska, genom att 
invitera den arroganta unge mannen till ett rejält kok stryk av främlingar i ett främ-
mande land. Och den här gången svarade pojken på engelska. - No, sade han helt 
enkelt.

Men Grabowski var den ende som reagerade på det flagranta faktum att personer-
na var utbytta. Alla tänkte på det hela tiden och somliga försökte som jag förgäves 
att se någon likhet mellan personen på scenen och den som fanns på bilderna som 
projicerades på skärmen bakom honom. Det var som en mardröm. Sedan dess 
har jag en tendens att reagera med äckel när främmande människor kommer för 
nära mig, men jag döljer mina känslor noggrant. Verket hade en långvarig effekt 
på mig, om det nu alls var ett konstverk till att börja med. Arnell lyckades i alla fall 
ställa till med en scen och det är en av grundbetydelserna i det engelska uttrycket 
performance.
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Fotbadsritual 
delta RA’i
St Pers gallerian och Ulva kvarn

Sen biblisk tid och Abraham åtminstone har det varit en artig gest att erbjuda fott-
vagning åt främlingar som man tar emot i sitt hus, liksom Abraham gjorde när Gud 
uppenbarade sig för honom i form av tre vandrare: Han såg upp och fick se tre män 
stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade 
emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern att 
du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era föt-
ter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd.” (Första Mosebok 18:2-4, bibeln.
se)

Fotbadsritualen har varit konstnären delta RA’is mest kända verk i några år och det 
har framförts på konstmuseer världen över. År 2002 deltog han tillsammans med 
en grupp andra konstnärer från olika discipliner i Konstkaravanen som turnerade 
runt hela Uppsala län. Han gav då 28 fotbad på olika märkliga platser som i en lo-
kal mataffär i Örbyhus, på en av högarna i Gamla Uppsala, eller i en snickerifabrik 
i Alsike. Eftersom jag deltog i karavanen för att dokumentera blev jag utsedd att 
spela Abrahams roll i fotbadsritualen. Jag skulle under fem minuter efter ankom-
sten till varje ny plats finna en frivillig till ritualen. Uppdraget var förvånansvärt lätt 
och givande likaså. Jag misslyckades bara vid två tillfällen och fick tillfälle att möta 
en massa människor som en försäljare av en märklig produkt. Därmed bidrog jag 
till att öppna upp händelsen för vanliga människor. Jag kommer aldrig att glömma 
blicken hos en kvinna som jag tilltalade i en bankkö. Till att börja med var hon 
reserverad, men sedan helt plötsligt ändrades något i hennes blick när hon beslu-
tade sig för att acceptera mitt erbjudande. 

Jag fick aldrig något tillfälle att njuta fotbadet själv under resan år 2002, så det 
var ett lyckligt ögonblick för mig när jag slutligen satt i länstolen och fick mina föt-
ter tvagna den 14 juni 2008. Vilande avslappnad med ögonen slutna upplevde 
jag något som liknade en lycklig dans inuti min kropp, när energi förlöstes under 
konstnärens beröring. Då insåg jag de dolda njutningar som verket innehåller och 
hädanefter kommer jag att komma ihåg dem varje gång jag ser eller tänker på 
detta rituella konstverk. Som konstverk, vilket det definitivt är, kommer det att bli 
missbedömt om man använder den traditionella estetiska distansen som attityd. 
Dess hemligheter avslöjas först när du går med på att att låta din kropp ta del i 
konstverket.
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Floating
Håvve Fjell
över Fyrisån vid Dombron

Jag betraktade själva sjösättningen när konstnären lämnade åkanten för att sväva 
fritt över ån hängande i krokar genom skinnet. Det tog sin tid att utföra alla nog-
granna förberedelser. Sedan klättrade han över staketet och hans kropp svävade 
fritt i luften bortsett från de tolv krokarna genom hans skinn. Dessa förenades med 
ett tunt rep i en hängare fäst i ett block som hängde från ett rep spänt över ån 
mellan två träd. Det är en traditionell religiös ritual som gjorts till konst. I hinduisk 
religion förekommer identiska handlingar med religiösa förtecken och på många 
platser i världen låter människor korsfästa sig själva vid kristna högtider. I det här 
verket innebär den valda platsen att den upphängda konstnären kan tolkas som 
en kommentar till Kristusbilden i vår religion, eftersom verket gick av stapeln under 
domkyrkans imponerade silhuett.

Verket utmanar våra normala uppfattningar om smärta och de mentala gränserna 
för vad kroppen kan uthärda. Trots att skinnet var genomborrat av ett antal krokar, 
så syntes bara ett stänk av blod. Detta gör skillnad, eftersom den estetiska distan-
serade attityden tenderar att förändras till medkänsla vid synen av blod. Konst-
nären var lugn, småpratade med publiken där han hängde, eller så rörde han sig 
för att hålla sig varm. I en upphängning av detta slag balanseras smärtan efter 
en stund av en euforisk känsla som orsakas av fysiologiska reaktioner. Denna 
förnimmelse är tillräckligt stark för att motivera människor att frivilligt utsätta sig för 
upphängningar mer än en gång. Det är uppenbart i det här verket att konstnären 
uthärdar smärta på grund av sitt eget personliga val. Annars skulle verket vara 
oacceptabelt.
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Monastery of Colour 
Johanna Bodzek och Pär Wedin
Teatergalleriet

Måleri är en disciplin med shamanistisk potential. Jag känner av egen erfarenhet 
till färgernas förmåga att uttrycka dolda känslor och hemligheter gömda i medve-
tandets djup. Konstnären uppträdde klädd i vitt med penslar instuckna i håret som 
en indiansk fjäderkrona. Hon började måla med en färg i taget gula bilder, röda bil-
der etc. Papper fylldes med färg och former som uttryckte motsatta känslor av en-
tusiasm och mental oro i konstens gestaltande medium. Att komma till uttryck var 
dock inte känslornas slutliga öde i detta verk. I det ljudlandskap som framställdes 
av shamanmusikern kom de till slut att upplösas i mikroskopiska droppar av färg. 
Detta färgregn spred sig från locket av en oljefatstrumma, där färg hällts ut innan 
trumman slogs an med trumpinnen. En vit kub förvandlades till en färgad rymd och 
konstnären blev själv en målad del av denna nya värld.

Jag fick en subtil känsla när jag såg detta. En varm fredlig vind nådde mig från ett 
hemligt landskap. Så nästa dag när jag såg Johanna Bodzek framför kvarndam-
men vid Ulva Kvarn, med en vacker himmel och ett arkaiskt landskap i bakgrunden 
fick jag för mig att detta var en bild av mina känslor inför hennes performance. 
Konstnären bekräftade glatt att detta var en del av intentionen med hennes verk. 
De ville ta med sig stillheten i den arkaiska naturen in i galleriet genom sitt magiska 
verk. På detta sätt fick jag lära mig en ny betydelse av begreppet intention, som var 
helt annorlunda än min vardagliga förståelse av termen.
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Melt 
Anna Berndtson
Uppsala konstmuseum

En diskret syndaflod utspelades på Konstmuseet. En välklädd värdinna utplånade 
med sina mörka filtpennor kontinenternas konturer på den stora jordglob som hon 
hade framför sig. Den vackra kvinnan och hennes Power Ball. Värdinnan framför 
världskartan. Dessa två bilder från framgångens värld kontrasterades mot konst-
närens handlingar. Hon målade den svart och hon målade den blå och med varje 
skrapande ljud av pennan utplånades en del av världen. 

Det tog ett tag för detta verk att träda fram inför mitt reflekterande sinne. Det var 
sponsorns logotyp i programbladet som gjorde den slutliga skillnaden. Ett klick på 
min dator kunde öppna en ny dimension av verket och jag insåg drivmomentet i 
detta. Verket introducerade mig till en värld av fitness, det handlar om världens 
fitness liksom det handlar om friktion och hetta och på samma gång är det god 
publicitet för sponsorn. Verket kom alltså även att handla om språk; hur uttrycken 
hälsa och det passande i engelskan kan sammanfattas i en enda term som där-
med kan användas som en mångtydig symbol. Om performancekonst handlar om 
att ta plats, så bidrog detta verk med en sinnebild för den perfekt passningen.
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Wild seed
Cecilia Germain
Botaniska trädgårdens barockträdgård

Konstnären var förklädd till en gran i en dunge, med fötterna i Uppsalas botaniska 
trädgårds näringsrika mylla. Den lilla granen drog långsamt upp sina fötter ur jor-
den och började undersöka sina omgivningar genom att läsa skyltarna som satts 
upp på träden i parken. Efter ett tag tog hon en promenad i den geometriskt ord-
nande Barockträdgården. Hon stannade upp inför olika växter och arrangemang 
som kom i hennes väg, men en hemlig längtan efter något okänt tycktes leda om-
kring den unga granen. Där fanns släktdrag i granhäckarna, trots att de skurits ned 
i en främmande och grov geometri, och mitt i allt väckte en liten planta av okänt 
ursprung vår grans kärlek. Hon kom att lägga ett ägg inför sin publik i en sensuell 
födelseakt och så planterade hon detta frö av vildhavre i en blomsterrabatt intill. 
Som en saga utan ord var denna performance själv ett frö av vildhavre som växte 
till egendomliga tankar om möjligheterna i vår natur.

En performance har ett liv efter detta, där minnet får verket att samspela med 
andra fenomen i världen. Att minnas är som att sätta samman bitarna i ett pussel. 
Men det finns en stor skillnad. I minnet kan performanceföreställningen frammana 
många olika världsåskådningar. Detta tycks i själva verket vara ett essentiellt drag 
i performancekonsten. Cecilia Germain som vandrar omkring i Uppsalas botaniska 
trädgård i form av en ung gran kommer i mitt minne för evigt att vara förknippat 
med Kerstins Ekmans besök i Paris under femtiotalet. Den välkända författaren 
och tillbakadragna medlemmen av Svenska Akademin kommenterade sin känsla 
av alienation inför storstaden i ett TV-program: -”Jag kände mig som en gran på 
Place de la Concord”, sa hon och denna kommentar fick mig att se Cecilia Ger-
mains verk i ljuset av en långdragen kamp för att skapa ett språk för kvinnliga 
erfarenheter i konsten där Ekman är en av föregångarna.

A Briefing on Peggy-Sue & Art
Jenny Grönvall
Uppsala stadsteater.

”Förresten mitt namn är Peggy Sue och min dröm är att snart få ha mitt eget mat-
lagningsprogram i TV” ur My Story på www.trailerheart.org,

Detta är ett citat från Jenny Grönvalls hemsida, där konstnären låtsas vara en 
ganska slapp ung kvinna som uttrycker sig själv gränslöst och utan smak. Peggy 
Sue Svensson visar sig i själva verket vara en charmerande varelse och hennes 
hemsida är en trevlig plats att vara på! Det handlar om ett verk där varaktigheten 
spelar en viktig roll. Grönvall har använt Peggy Sue som alter ego i olika media 
sedan 1998. Jag tror att verket kan ha bidragit till att påverka svenskar till att ac-
ceptera kvinnligt självmedvetet uttryck som ett allmänintresse. Idag kan man se 
Dolly Parton eller Victoria Silvstedt tala om sig själva på bästa sändningstid i SVT. 
Inte för att deras liv eller attityder någonsin varit av en underlägsen kvalité, men 
i den offentliga sfären har det funnits en tendens att behandla dem med löje och 
nedlåtenhet. Grönvall arbetar sålunda med en subtil ironi, som har en tankeväck-
ande långvarig efterklang.

På Friktion II festivalen gavs ett föredrag med bildvisning där Peggy Sue presen-
terade sig själv och sin syn på konsten. Men, jag är ledsen att erkänna det, jag 
somnade under föreställningen och den gick mig nästan helt förbi. Som i en dröm 
kan jag minnas hur Peggy Sue nämner sina tre monokroma tavlor, medan hon pe-
kar på ett fotografi som knappt visar något av verken. Det hela var förstås pinsamt 
för mig. Inte Peggy Sue’s bilder, utan att jag somnade. För att göra det ännu mera 
pinsamt, så var jag inte ensam på föreställningen utan hade sällskap med två da-
mer som skrattade åt mig efteråt. Kanske var min reaktion en försenad effekt av 
chocken att uppleva hur en skäggig ung man låtsades vara en kvinnlig performan-
ceartist kvällen innan, eller så var det inte alls någon reaktion på konstverket, utan 
helt enkelt konsekvensen av att äta en sen middag efter en dags hårt arbete.
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The Seed 
Melati Suryodarmo
Teatergalleriet

Hon gick långsamt över galleriets golvplattor med ett vitt örngott som en säck över 
axeln. Då och då skrek hon ut fraser som till exempel: ”Jag kommer ihåg när jag 
var fem”. Hon hade på sig ett par ljusa strumpbyxor som för mig såg ut att vara 
mönstrade med öar av mörkgrått. Till sist slutade hon sin vandring och hällde ut de 
svarta sesamfrön som fanns i örngottet i en hög på golvet. Hon började också riva 
sönder sina strumpbyxor och mönstren visade sig därvid vara formade av samma 
svarta sesamfrön. Från resterna av strumpbyxorna rann sesamfrön ner på golvet. 
Verket avslutades med en trumvirvel på en stor bastrumma. Trumskinnet sprack. 
Föreställningen var över.

I det här verket berättas ingen historia och dess inre logik är begreppslig snarare 
än berättande. Utförandet har intensitet. Det fångar publikens uppmärksamhet och 
leder den till att fokusera några nästan obegripliga visuella hänvisningar. I hela Asi-
en är svarta sesamfrön en vardagsvara, men i Västeuropa är de närmast omöjliga 
att få tag på. Mönstren som formades av sesamfröna i strumpbyxorna påminner 
konstnären om spetälska hon mött i sin barndom. Detta är performancekonst enligt 
regelboken. Jag kan intuitivt och genom att döma av publikens reaktioner förstå att 
detta verk är av god kvalitet.
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3/3 
Anders Rönnlund
Uppsala stadsteater

3/3 är ett verk i blandade media av en konstnär som kommer in i performancekon-
sten från sitt tidigare engagemang i installations- och videokonst. Verket omfattar 
ett samspel mellan konstnären och videoprojektioner på föremål som delvis instal-
leras under verkets gång. Allt var planerat i detalj. Men något gick fel och konstnä-
ren försökte förgäves avbryta föreställningen, när projektorerna startats för tidigt. 
Han blev tvungen att arbeta mot bakgrunden av en filmad byggarbetsplats och 
brådskande för att hämta in den förlorade tiden i förhållande till videoinstallationen. 
De korrekta placeringarna av föremålen som ska bära projektioner mättes ut nog-
grant. Sedan placerades två lådor på de utmärkta ställena. Sålunda presenterades 
slutligen tre versioner av konstnären på scenen, av vilka två utgjordes av videopro-
jektioner på lådorna till höger respektive vänster sida. 

Ett primitivt samtal utspelades där den levande konstnären reagerade med korta 
kommentarer på yrkestitlar som uttalades på engelska och svenska. - Carpenter, 
sade den projicerade bilden av konstnären till höger. - - Snickare, svarade projek-
tionen till vänster. Och den levande konstnären tillade:
 - It was a long time ago. Det var länge sedan. 

Det liknade en språkkurs eller en repetition inför presentationen av konstnärens 
CV inför någon officiell institution. Slutligen förändrades scenen lite och det rytmis-
ka elementet i läsningen expanderade till en sorts rytm- och slagverksföreställning 
med associationer till hårdrockskultur. Genom en serie av subtila skiftningar kunde 
vi urskilja en utveckling där konstnären omskolas och antar en ny, mer aggressiv 
attityd.
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On the table
Seiji Shimoda
Uppsala stadsteater

Bordet är en uppställningsyta, men på samma gång ett skymmande föremål som 
gör halva kroppen osynlig. Shimodas verk placerar den handlande nakna kroppen 
på bordet och tar på samma gång upp kroppen till övervägande eller diskussion. 
Hans intention tycks förklaras av verktitelns dubbla innebörd, som gör det möjligt 
att gå det laddade begreppet kropp till mötes i en visuellt tilltalande och sinnligt 
provocerande akrobatisk akt.

Konstnären klädde av sig på japanskt sätt med fotsulorna nära golvet medan han 
tog av strumporna. På bordet verkade allt vara omvänt. Hans fötter roterade lång-
samt runt i luften ovanför bordet. Till slut började Shimoda klättra under bordet stö-
nande och frustande, eftersom han är en medelålders man som tagit upp ett verk 
från sin tidiga karriär. Detta faktum bidrog till att göra föreställningen starkare och 
kroppens uppvisning behöll publikens fulla uppmärksamhet ända till slutet.

Litanies in Zero Kelvin (How to Clear Your Name) 
Girilal Baars
utanför och i portalen till kapellet på Gamla kyrkogården.

Att installera en musikalisk föreställning i en otypisk miljö kan vara ett sätt att testa 
begreppet performancekonst. De begreppsliga, sinnliga och visuella elementen i 
upplevelsen måste tas med i beräkningen. Den dunkla insidan av det vita kapellet 
upplyst i natten skapar ur den svarta lådan en förnimmelse av skinande ikonostas. 
Genom denna portal når oss sedan rösterna från olika traditioner som om konst-
nären bara var ett medium. Den fysiska erfarenheten av att stå i det dimmiga, 
kyliga mörkret på kyrkogården bidrar till den obehagliga känslan av att befinna sig 
i en skymningszon, mycket långt ifrån det traditionella konstmuseets vita kub. Och 
detta bidrar i förlängningen med nya dimensioner till frågan inom parentes i verkets 
titel: Hur skall man klarna sin röst?

Baars verk är extremt platsspecifikt, det är konceptuellt laddat, har stark visuell 
kraft, det ger en oroande känsla av att vara opassande och de konstnärliga ele-
menten från olika fält är sammansmälta i verket till en kraftfull föreställning. Ändå 
kan verket betraktas som excentriskt i förhållande till performancekonsten och 
snarare en konsert än en performance. Vad skulle då kunna göra en konsert till ett 
performancekonstverk? eller tvärtom? Musik är en konstart som baseras på fram-
föranden. Konserten framförs av någon, den har sin varaktighet i tid och rum, den 
är irreversibel och i någon mån omöjlig att upprepa, den kan vara provocerande, 
den vänder sig till en publik etc.. Men vad kan få oss att uppfatta ett stycke som 
performancekonst? Festivalen som institutionell sättning hjälper, men är problema-
tisk på grund av tendenserna att tolka begreppet performancekonst ur de visuella 
konsternas synvinkel. Liksom inom bildkonsten har brott mot konventioner varit ett 
regelmässigt drag i den musikaliska traditionen ganska länge. Men eftersom fram-
förandet i sig själv står i musikbegreppets centrum så har utmaningarna tagit en 
annorlunda form i musikens värld. Ändå framstår John Cages 4.33, där pianisten 
öppnar flygelns lock bara för att stänga det efter 4.33 minuter av tystnad, för mig 
som ett viktigt verk i performancekonstens historia. Verket betraktas naturligtvis 
som ett musikstycke och tystnad har sedan dess till och med blivit föremål för co-
pyrightstrider. Men verket sett ur ett performancekonstperspektiv är platsspecifikt, 
provocerande, mentalt upprörande, konceptuellt, visuellt, sinnligt, öppnar sig mot 
ett specifikt ljudlandskap etc. 

Min poäng är att Litanies in Zero Kelvin har exakt samma egenskaper förutom 
bristen på tystnad. För att förstå verket på detta sätt måste vi genomföra en feno-
menologisk reduktion. Lägg märke till de musikaliska elementen i verket och sätt 
därefter dessa åt sidan, inom parentes eller stryk dem. Betrakta det som återstår 
och ta därefter åter de musikaliska elementen i beaktande, nu som musik inom 
parentes eller citationstecken, som fragment etc. Bara på det sättet kan vi komma 
undan traditionens starka påverkan. Detta är i grund och botten en användbar 
teknik när vi än behöver urskilja ett performancekonstverk från andra traditionella 
konstformer som är inkluderade i verket.
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Silent trip  
Melati Suryodarmo
i Fyrisån vid Ulva kvarn

I nuets tystnad finns en varats tomhet, som har sin naturliga plats i köttets medel-
punkt. Det är alltid möjligt att göra resan mot nuets insida, mot en stillhet som är 
havande med existensens fulländning. Världen skapas ur och fullbordas genom 
denna enda intention. Ändå är den så långt borta i den personliga likaväl som 
den kollektiva historiens djup. En mjuk klang ger resonans, genom alla himlar och 
den enda jorden i varje universum, ur denna stillhet av tom, tyst rumtid. Inifrån bär 
den med sig tecknen för en position, som ger återklang åt världen i ett tyst sinnes 
fullbordan. Konstnärens intention i verket hänvisar till en fenomenologisk vision av 
världen, men verket lockar också fram en stark poetisk inlevelse. Så här kan en 
sådan tolkning uttryckas: 
- Från varats hjärta rinner min själs helgade blod ut och återvänder till min världs 
horisont i alltings mitt. Var är nu min lärare, de gyllene skorna förlorade i forsen, 
fotavtrycken i sanden på stranden? Var i mitt minne gömmer sig fröet till en evig 
lycksalighet? Ingen annanstans än här och nu, och ett rådjursöga blickar ut ur 
skogens djup. 

Titta på det arkaiska landskapet kring den gamla kvarnen vid Fyrisån och dess rin-
nande vatten. Där finns gamla byggnader och ruiner efter övergivna konstruktioner 
och den dunkla skogen omger allt. I mitten av denna scen kan vi urskilja en kvinnlig 
varelse som liknar en älva. Hon står stilla mitt i strömfåran med sina vener öpp-
nade och uppspända mellan de gamla träden på var sida om ån likt vingarna på en 
enorm trollslända. Den poetiska visionen orsakas av de långa röda tygstycken som 
knutits kring träden sedan de sträckts ut från den invirade konstnären där hon står 
på en sten i forsen. Framför henne är ett par skor placerade på en sten, de gyllene 
skor som hon en gång fick som gåva av sin lärare.

Jag försöker fånga det här verket i en stil som liknar 1700-talsförfattaren Diderot’s, 
eftersom jag upplever verket som pittoreskt, romantiskt och lyriskt till sitt väsen 
och därmed naturligt besläktat med den franska rokokon. I sin kritik använde Di-
derot ett inkännande berättande både för att ge bakgrund åt sin analys och för att 
skärpa känsligheten för olika teman i verket. Det är ett sätt att skapa intimitet med 
samtalet som medel. Man startar från en välkänd grund och pratar sig fram till mer 
tvetydiga tolkningar. Precis som i samtalet behöver man inte vara överens, bara 
acceptera de olika passningarna som inlägg i ett pågående samtal. I en dialog 
med verket i centrum kan man skapa sin egen uppfattning. Det är faktiskt möjligt 
att 1700-talets samtal om konsten kan få en renässans i den personliga offentlig-
het som skapas i nya dialogformer på webben. Här representeras konstnärens 
röst av texten om verket på hennes egen hemsida: http://www.melatisuryodarmo.
com/html/w-p/02a20.html
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Shovel
Roi Vaara
vid Ulva kvarn

Roi Vaaras verk omslöt Friktioner II festivalen. Hans konceptuellt baserade Spiral 
var det första verket som visades och hans Shovel det verk som avslutade den 
offentliga delen. Det var naturligtvis SU-EN som var koordinator för öppningscere-
monin med verket Rollatorer såväl som för den Avslutningslunch som fullborda-
de festivalen, men dessa verk utspelades antingen före öppnandet eller utgjorde 
en del av avslutningsceremonin. I denna omslutna omfamning spelade Vaaras 
verk ut olika aspekter av referens i performancekonst. I det första verket utgjordes 
kärnan av begreppspar, ord som målades på Uppsala slotts borggård. Ett begrepp 
med mörkare klang ströks över och ersattes av ett annat begrepp med gladare 
stämning. Dessa par, föreföll det mig, utgjorde surrealistiska tvillingar. Klart rela-
terade var de varandras motsatser, samtidigt som de lämnade oss i en spänning 
som är kännetecknande för surrealistisk konst. Den inre logiken i dessa tvillingpar 
undandrar sig förnuftets kontroll och framträder i en långsam process av fullbordan 
i upplevelsens efterdyningar.

Samma surrealistiska effekt kan undersökas genom att jämföra olika verk med 
varandra. Vaaras andra verk Shovel blev, genom sin slående likhet med Seiji Shi-
modas performance On the table, nästan en repetition av detta verk i ett annat 
media. Tänk om och om igen på separationen mellan de övre och lägre delarna av 
kroppen, mellan kroppen och jorden. Shimoda spelade ut sitt budskap i teatersa-
longen, i luften på och under ett bord exponerande sin nakna kropp för publiken. 
Vaara, å andra sidan, gjorde sin föreställning i det fria anropande fåglarna som gav 
gensvar i en exalterad kör. Han befann sig på marken och grävde ned sitt huvud i 
jorden. Som i en långsam dans med huvudet begravt exponerade han baksidan av 
sin svarta kostym för åskådarna i en cirklande rörelse. Men det var inte konstnären 
ända som visades upp, utan konsten ändamål.

Slutligen, vad som bör finnas kvar, sedan verket är uppfört och borta, är konstnä-
rens intention som trots alla ansträngningar bara kan fullbordas genom Nåden. 
Men nåden var där och lycksalighet tog för ett ögonblick greppet om en skara 
inblandade som förtärde den sista måltiden med förbundna ögon, betjänade av en 
på samma sätt förblindad grupp av servitörer.

Kurt Nyberg
Fil dr estetik
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