
52 Paletten Paletten 53 

Den anamorfiska kritikern: 
om konstkritikens framtid  
i ett expanderande synfält

Av Marek Bartelik

»Med konstens globali-

sering krockar det ex-

panderande blickfånget 

med det krympande 

kommunikationsfältet,

alltmedan den ström-

linjeformade konst- 

kritiken fortsätter att 

likriktas.«

Vi förväntar oss att nyskapande 
konst ska utmana och överskrida 
existerande normer och det är 

oundvikligt att vår uppfattning om bild-
konst får drag av militär krigföring. Ter-
men avantgarde användes ursprungligen 
om en förtrupp i den franska armén med 
uppgift att avslöja fiendens position, men 
blev senare ett begrepp för radikala strate-
gier inom konsten.

Under 1920-talets slut utvecklade 
den franske astronomen Henri Chrétien 
den anamorfiska linsen för att ge arméns 
stridsvagnsförare ett 180-gradigt synfält. 
Hollywood lade snart beslag på tekniken 
och det vida blickfältet kallades Cinema-
scope, föregångaren till den vidfilm som 
är standard på biograferna idag. Men  
Cinemascope-formatet var bredare och 
aldrig hade väl horisonten varit vidare än 
i till exempel Öster om Eden eller i italien-
ska västernfilmer.

Grunden för filmens vida blickfält var 
ett anamorfiskt objektiv som pressar ihop 
bilden så att den får plats på en filmruta. 
Runda former blir höga och ovala. När 
filmen projiceras sätts ett anamorfiskt 
objektiv framför projektorn så att bilden 
återställs horisontellt och de ovala for-
merna blir runda. 

Inom måleriet har optiska maskiner 
– ritkameror – används sedan renässan-
sen för att reproducera motiv. Den ana-
morfiska projektionen förvrider bilden 
och för att den ska kunna tydas tvingas 
betraktaren ställa sig i snäv vinkel mot 
bildplanet. Det förvrängda kraniet i Hans 
Holbein den yngres hyllade Ambassadö-
rerna från 1533 nämns ofta som ett försök 
att pressa in ett nytt bildseende i en an-
nars konventionell framställning. 

På Whitneybiennalen år 2000 visade 
den amerikanske konstnären Robert Laz-
zarini installationen Skulls (Kranier) – fyra 
skulpturer av benmjöl, kåda och pigment, 
ett slags repliker på Holbein den yngres 
målning. Lazzarini skapar sina skeva for-
mer med ett tredimensionellt datorpro-
gram följt av en komplicerad gjutnings-
process. Monterade på vita stavar mot 
väggen och i ett fluorescerande ljus tyck-
tes dödskallarna sväva i rummet.

Under 1980-talet tog den postmoder-
na debatten om konstkritikens roll och 
innehåll fart. Om den traditionella kriti-
ken varit upptagen av ikonografi, kvalitet 
och stilfrågor så betraktade den nya gene-
rationens kritiker konsten som en del av 
ett politiskt, socialt och ekonomiskt sam-
manhang. Kritiken rörde sig från centrum, 

Hans Holbein den yngre | Jean de Dinteville och Georges de Selve (Ambassadörerna), 
1533, olja på ek, 207 x 209,5 cm
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var tvärvetenskaplig och tog in erfarenheter från olika fält. I anto-
login Re-visions: New Perspectives of  Art Criticism från 1991 samlade 
redaktören Howard Smagula de ideologiska och kritiska synvink-
lar som utmärkte den nya konstkritiken. Boken återpublicerade 
essäer av bland andra John Berger, Lucy Lippard, Joanna Frueh 
och Jean Baudrillard och blev en appell för engagerade sociolo-
giska, politiska, feministiska och post-strukturalistiska ställnings-
taganden.

Bokens innehåll kan tolkas som ett värn mot samhällets lik-
riktning. Skribenterna hävdade vikten av att ställa sig vid sidan 
av och ifrågasätta vedertagen kunskap och endimensionella tolk-
ningsmodeller av världen, idéer som redan fanns hos den marx-
istiske konsthistorikern Anorld Hauser, vars essä The Sociology of  
Art också ingick i antologin. 

Det var i detta diskursorienterade klimat jag utvecklades som 
kritiker under 1980-talet. Genom att gå tillbaka till en av filoso-
ferna i boken, David Carrier, och hans essä Suspicious Art, Unsus-
pecting Texts (Tvivelaktig konst, aningslösa texter), är mitt syfte att 
presentera honom som en anamorf  kritiker. Den text jag utgår 
från publicerades ursprungligen i Arts Magazine 1985.

David Carrier går inte in på hur konsten blir till och hur den 
utövas som uttryck för en »okulärcentrerad« kultur där blicken 
står i centrum. Han riktar i stället in sig på ett antal konstkritiska 
texter från tidigt åttiotal. Även om de konstkritiker han behandlar 
ifrågasatte konstens betydelse och konstnärens roll var de, enligt 
Carrier, ofta aningslösa i sina egna texter. 

Carrier börjar med att plocka isär en text av kritikern och 
målaren Thomas Lawson, som i sin uppmärksammade The Last 
Exit Painting i Artforum 1981 analyserade det samtida måleriets 
ställning.1 Carrier hittar flera medvetna luckor i Lawsons resone-
mang och opponerar sig inte minst mot att Lawson placerar New 
Yorkgalleriet Mary Boone vid sidan av Jackson Pollock och Andy 
Warhol i sin illustrerade artikel.

Enligt Carrier arbetar Thomas Lawson i egen sak när han pu-
blicerar bilder från galleri Mary Boone. Artikeln går med andra 

ord bara att förstå om läsaren känner till de omständigheter som 
råder runtomkring den. Carrier pekar på hur Lawson med sin 
text yppar egenintresse i de kommersiella galleriernas maktstruk-
tur, i första hand som partisk konstnär och i andra hand som 
kritiker. Detta förhållande gör Thomas Lawsons manifestartade 
text dubbelt misstänkt.

Med utgångspunkt i Kate Linkers och October-medarbetar-
na Hal Fosters och Craig Owens texter synar Carrier även den 
poststrukturalistiska teorins inflytande på kritiken, eller snarare 
ifrågasätter dess överdrivna förenklingar och/eller feltolkningar i 
analysen av vissa konstutövningar. Inte heller postmodernismens 
stora uttolkare Hal Foster går fri i jakten på suspekta kritiker. 
Enligt Carrier är Fosters texter utslätade och saknar motsättning-
ar. Ändå vurmar Foster för typiska textkonstnärer som Barbara 
Kruger och Jenny Holzer med argumentet att »dessa konstnärer 
vill understryka skillnaden mellan en aktiv och passiv användning 
av språket«.

Carrier ställer Carter Ratcliffs »stilmedvetna kritik« mot  
Donald Kuspits grovhuggna för att protestestera mot Ratcliffs 
skickliga och eleganta sammanlänkningar där Delacroix vävs 
ihop med Van Elk, Baudelaires syn på Kina, T-banegraffiti, ba-
ron Hausmanns Parisboulevarder, Rothkos lidande och Richard 
Longs utflykter i landskapet.

Även om Carriers lista har likheter med det halsbrytande 
klassificeringssystemet i Jorge Luis Borges berömda kinesiska 
encyklopedi betraktar han Ratcliffs skrivande som en form av 
intellektuell impressionism utan »begreppsmässiga ramar« och 
stringens. Det som enligt Carrier skiljer Ratcliff  från alla andra 
kritiker av betydelse är att han inte berättar en historia, utan i 
stället gömmer sin bristande kunskap bakom konstkritikens för-
modade magi. Huvudproblemet med Ratcliffs skrivande är alltså 
bristen på metodologi.

I underkapitlet The Triumph of  Artforum för Carrier en kort 
diskussion om metodologiska förändringar i konsttexter och slår 
fast att övergången från »den traditionellt vittra journalistiken i 

Robert Lazzarini | phone, 2000, plast, metall, gummi, papper, 10 x 47 x 18 cm

Robert Lazzarini | skull (i), 2000,  
kåda, ben, pigment, 25,4 x 47 x 18 cm

Robert Lazzarini | violin, 1997  
flammig lön, ebenholts, ben, gran, 48 x 77,5 x 30,5 cm

»Även om Carriers lista har likheter med det halsbrytande klassificerings- 

systemet i Jorge Luis Borges berömda kinesiska encyklopedi betraktar han  

Ratcliffs skrivande som en form av intellektuell impressionism utan ›begrepps-

mässiga ramar‹ och stringens. Det som enligt Carrier skiljer Ratcliff från alla 

andra kritiker av betydelse är att han inte berättar en historia, utan i stället 

gömmer sin bristande kunskap bakom konstkritikens förmodade magi.« 
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kåda, ben, pigment, 48 x 7,5 x 10 cm
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Artnews« i riktning mot »den tunga professionella stilen i Artforum« 
skedde med William S. Rubins texter om Jackson Pollock från 
sent 1960-tal.

Hos Rubin fick journalistiska åsikter maka på sig till förmån 
för forskarens objektivitet. Märkligt nog nämner Carrier inte att 
Rubin var konstsamlare och att han senare blev inflytelserik cura-
tor och därefter chef  för MoMA. Detta utelämnande rimmar illa 
med Carriers allmänna resonemang och hans tidigare angrepp på 
målaren och kritikern Thomas Lawson.

Även om konstvetenskapen har etablerat en ny kanon av meto- 
dologiska normer för konstkritik så finns det möjligheter att ut- 
värdera dess förmåga genom ett starkt specialiserat språk eller, 
skulle man kunna hävda, en akademisk jargong. Artforums »triumf« 
bottnar, enligt Carrier, i redaktionens övertygelse om att seriös 
kritik måste skrivas på ett kompakt, konstvetenskapligt språk på 
bekostnad av ett mer tillgängligt skrivsätt. I sin upptagenhet vid 
Artforum är Carrier själv ett bra exempel på en sådan triumf.

Carriers text framstår idag som allomfattande och militant. 
Den ger intryck av att vara skriven av en spaningsutrustad kriti-
ker som strider mot kollegor som tolkar konsten på ett skevt sätt. 
Man får intrycket av att Carrier haft tillgång till den senaste eller 
mest lyhörda synen på konstkritik, men i själva verket intresserar 
han sig bara för ett fåtal amerikanska kritiker, vilket begränsar 
hans synfält. 

Det centrala i hans argumentation är hävdandet av en »tredje 
agentens« närvaro som avgörande för relationen mellan kritiker 
och konst, vilket får honom att måla upp ett tillstånd i dagens 

konstvärld där konstnärer och kritiker, oavsett nationalitet, blivit 
starkt beroende av Västvärldens museer, kommersiella gallerier 
och konstpublikationer. Med konstens globalisering krockar det 
expanderande blickfånget med det krympande kommunikations-
fältet, alltmedan den strömlinjeformade konstkritiken fortsätter 
att likriktas.

Som den anamorfiska kritiker Carrier är spelar han medvetet 
rollen av en »andra lins«, vars uppgift är att återföra den förvan-
skade bilden till dess korrigerade, oförvanskade illusion. Jag an-
vänder ordet illusion därför att utmaningen att skriva konstkritik 
– som framgår av Suspicious Art, Unsuspecting Texts – också fram-
över kommer att bestå av våra egna förvanskningar. Vi måste bli 
mer medvetna om dem i takt med att vi fortsätter att betrakta 
konsten ur en skev vinkel i förhållande till bildplanets förvrängda 
återgivning av verkligheten. Världen har förändrats sedan Carrier 
skrev sin text och det är dags att höja blicken bortom det ramverk 
han lade fast.

Även om jag själv gör mig skyldig till alla de »förbrytelser« 
Carrier räknar upp är hans synpunkter lika angelägna idag som 
för 1980-talets konstkritik. Jag förblir med andra ord både skep-
tisk och misstänksam.

Texten skriven för samt översatt och bearbetad av Paletten. 

1 Lawsons text tolkas ofta som en reaktion på Douglas Crimps attacker på 
måleriet. Trots detta var Lawson och Crimp överens om att måleriet hade 
nått en kritisk punkt och att dess framtid låg i att ifrågasätta såväl nyexpres-
sionismen som den formalistiska tolkningen av konst.
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