


Vetenskap och konst -

olika satt att utforska verkligheten 


Tore Nordenstam 

Vid Katarina-torget i Gamla stan i Zagreb fanns det en gång ett 
galleri för modern konst, som hette Galerija suvremene umjetnosti. 
Landet som galleriet låg i finns inte längre. O m  galleriet fortfaran- 
de existerar, vet jag inte. Detta galleri arrangerade en serie sympo- 
sier med titeln ))tendencije)). Den 13 och 14 oktober 1978 ägde det 
sjätte symposiet av detta slag rum. Till ))t-6)) hade ett antal yngre 
konstnärer från Zagreb, Beograd, Milano, Paris, New York och 
andra ställen inbjudits. Det var en samling samhällskritiska och en- 
gagerade konstnärer: Radomir Damnjanovic, Zoran Popovic, 
Tornislav Gotovac, Hans Haacke och så vidare. De hade allesam- 
mans reagerat starkt mot akademiutbildningen. Ingen av dem ar- 
betade då med olja eller akryl. De föredrog svartvita fotografier, 
gärna amatörmässigt utformade, videoband, film. De arbetade gär- 
na med bildsviter och sammanställningar av ord och bild. 

Kritiken riktade sig inte minst mot konstens kommersialisering. 
Ett av de mest slående bidragen var ett verk av Boris Bucan: 
SWISSART hette verket, som bestod av dessa bokstäver i samma 
utförande och röda nyans som ett av de större flygbolagen använ- 
der som sitt kännemärke. Damnjanovic visade bland annat ett vi- 
deoband med titeln ))Marx-, Hegel- und Bibelstudien im Zund- 
holzlicht)): en kvinna och en man vid ett bord, tre böcker, mängder 
av tändstickor; kvinnan tänder en tändsticka, läser några ord, lös- 
ryckta, ur Bibeln, på tyska, tänder en sticka till och hinner läsa nig- 
ra ord till; mannen tänder en tändsticka och stavar sig på eländigas- 



te tyska igenom ett ord - »Ka-pit-el)) - ett ord till - »Ka-pitt-aal» - 

och så vidare i kanske tjugo minuter, slut. 

Ett tredje exempel från Kroatien, denna gång från en utställ- 

ningskatalog från det tidigare nämnda galleriet i Gamla stan i Za- 

greb: GORGONA, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb 1977. 

En av medlemmarna av Gorgona-gruppen var målaren Julije Kni- 

fer, som ar upphovsman till följande text, som publicerades i kata- 

logen dels på serbokroatiska, dels på engelska. Låt mig citera den 

engelska texten: 

Request to the Yugoslav Academy of Arts and Science - Zagreb 

I, the undersigned, for many reasons and purposes, appeal to the 
above title directly because: 

I. I consider that the above institution is the only one competent 
to solve the questions and problems of other peoples' existence, 
which are either: 

a) successful existences 
b) unsuccessful existences 

I count myself among the existences under item a) because: 
I am still alive and still walk at all hours of the day and night, with- 
out any great difficulties, the streets of the town in which the above 
institution exists and works. 

I, the undersigned, for the last time in legal possession of I myself, 
ask the above title to accept my request which with deep apprecia- 
tion I present for the purpose of freeing myself from my own identi- 
ty. I return everything to you with much gratitude and once again 
thank you for everything. Your undersigned. 

Julije Knifer 

De tre exemplen har det gemensamt att de på ett slående och kom- 

primerat vis demonstrerar komplexa förhållanden. För att kunna 

uppfatta och uppskatta dem kravs det en viss förståelse av de sam- 

manhang som verken ar inbäddade i. Det kravs en del faktakunska- 

per för att kunna uppfatta och uppskatta SWISSART, till exempel 

att man känner till det schweiziska flygbolagets symbol och att man 

vet en del om förbindelserna mellan konst och ekonomi på 1900- 

talet. En speciell estetisk hållning kravs också. O m  man nalkas alla 

bildkonstverk med 1800-talets akademimåleri och impressionister- 

na som styrande modeller, får man problem nar man kommer till 





både att iakttagaren har en viss sorts estetisk känslighet och att hon 
faktiskt använder den i den aktuella situationen. 

Man skulle kunna saga att de tre nyss nämnda exemplen visar el- 
ler demonstrerar eller exemplifierar eller gestaltar komplexa förhål- 
landen, som också skulle kunna beskrivas och kommenteras och 
analyseras. Det skulle kunna vara klargörande att uttrycka sig så. 
SWISSART visar onekligen något som också skulle kunna beskri- 
vas och analyseras av en journalist eller en humanistisk forskare, till 
exempel. Ibland kan det vara traffande att saga att det är en skillnad 
mellan att visa något och att bara saga något. Och analogt, ibland 
kan det vara traffande att saga att det finns en skillnad mellan att se 
något och bara veta något. Det ar en sak att veta att en viss bild 
föreställer en svävande kula, en annan sak att uppfatta en bild så att 
man verkligen ser kulan svävande. (Exemplet finns i Wittgensteins 
Philosophische Untersuchungen, s. 201.) Det ar en sak att saga om 
någon att han är neurotisk och att beskriva några av symptomen på 
detta. Det är en annan sak att visa detta, till exempel i en text eller i 
en teaterföreställning. 

Men anta att vi försöker oss på en generalisering om konst och 
vetenskap: »I konst visas det, i vetenskap sägs det.» Då anmäler sig 
invändningarna raskt. I konst sägs det ju också något, i konst före- 
kommer beskrivningar och kommentarer och analyser. I veten-
skapliga sammanhang visas också något, olika förhållanden kan de- 
monstreras och exemplifieras och gestaltas. Palmer, som jag hanvi- 
sade till nyss, diskuterar frågan om det kan vara givande att saga att 
skönlitteratur har något att visa oss om livet i motsättning till att 
bara saga oss något om detsamma (>)literature has something to 
show us of, rather than merely telling us about life», s. 189). För att 
få fram vad han ar ute efter presenterar han följande dikt: 

I am very unhappy 
I got in debt through gambling 
Then they took my house away 
My wife deserted me 
And took the children with her 

Verket kommenteras sålunda: om någon skulle kalla sig poet och 
på fullt allvar publicera denna dikt, så skulle det vara berättigat att 



invanda att ))dikten» saknar konstnärligt varde på g u n d  av att den 
bara omtalar utan att gestalta: »it speaks by 'telling' and conse- 
quently says nothing)) (s. 190). ))With my bogus poem (above) all 
we seem to be given is a bare instruction to feel something, but it 
lacks the power to make us feel», heter det hos Palmer (s. 191). Som 
exempel på det motsatta, en diktare som inte bara omtalar utan 
också visar eller gestaltar, tar Palmer Popes porträtt av Lord Hervey 
i Epistle to D r  Arbuthnot, bland annat följande två linjer: »Yet let 
me flap this bug with gilded wings,/ This painted child of dirt that 
stinks and stings.)) Har sägs det något, skriver Palmer, »that could 
not be said simply by being stated)) (s. 193). 

Det ar uppenbart att Frank Palmer uppskattar litterar konstfar- 
dighet. I tillägg till sitt eget hemmalagade opus citerar han följande 
specimen från en antologi med titeln Love, Love, Love: 

I will bring you flowers 
every morning for your breakfast 
and you will kiss me 
with flowers in your mouth 
and you will bring me flowers 
every morning when you wake 
and look at me with flowers in your eyes 

I detta opus finner Palmer ))krass sentimentalitet)) och saknar något 
som han finner i Shakespeares sonetter, till exempel: »what the 
writer does not do is to create his love there on the page (as Shakes- 
peare does for instance in his sonnets))) (s. 198). Vid närmare efter- 
tanke finner Palmer det bättre att använda ordet ))skapa)) an att 
använda ordet ))visa)) för att få fram det som kännetecknar litteratu- 
rens vasen. 

Det som Palmer ar ute efter ar tydligen Popes och Shakespeares 
bruk av litterära medel. I litteraturen kan man göra ting som inte 
går att göra i bild, påpekar han. Popes porträtt ))utnyttjar den out- 
tömliga fond av associationer och resonanser som det visuella me- 
diet saknar)) (s. 194). Jag ser inte någon anledning till att framhäva 
diktkonsten på bildkonstens bekostnad på det viset som Palmer 
gör. I en dikt kan man uttrycka sig på satt som inte går i bild, och 
omvänt. Jag ser inte heller någon anledning att avfärda enkla texter 
så raskt och kategoriskt som Palmer gör. Enkelheten kan ju vara 
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