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Abstract 

In this master thesis I investigate the art of Matts Leiderstam. My primary goal is to examine 

the Leiderstam gaze and its relation to its time. Artists during the postmodern era often have a 

radically different approach to creating art than previous generations. Matts Leiderstam has 

been deeply involved in landscape painting from the 18th century, not so much as a painter as 

a researcher. We stand with the artist asking ourselves “What is it that we see in plain sight in 

these paintings and yet do not see?” Leiderstam gives his answers starting from the point in 

life where his own, very personal, bodily, gay existence takes place. My thesis makes use of 

art theory, phenomenology, queer theory and feminism to come to grips with Leiderstam’s 

gaze. The play between copy and “original” plays a crucial role in Matts Leiderstam’s art, as 

does his queer eye. His investigations of “the grid”, the back of paintings and his archive art 

are also examined applying the ideas of Pierre Bourdieu and his view of the Cultural field. My 

method is primarily though based on Michael Baxandall’s idea of “the period eye”. I try to 

recreate some of the most influential cultural discussions during a couple of decades around 

the turn of the millennium and relate them to Leiderstam’s art. Hereby the gaze of Matts 

Leiderstam comes to fruition and underlying power structures emerge. 

Keywords: postmodernism, Baxandall, period eye, landscape painting, Grand Tour, queer, 

phenomenology, Bourdieu, cultural field, the grid 
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Inledning  
Under den postmoderna epoken kring millennieskiftet har identitetsfrågor diskuterats livligt 

och även fått tydliga uttryck i konstnärligt arbete. Likaså har det konstkulturella 

produktionsfältet med allt det innehåller kommit i fokus för undersökande utforskningar i allt 

högre grad. Min uppsats anknyter till ett queert konstvetenskapligt fält. Här finns flera 

studentuppsatser på svenska och en avhandling som Patrik Steorns genomgång av blåmålaren 

Eugène Janssons verk i Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-

1915.1 

 

Ämnesval, Material – utställningar 

Jag ämnar undersöka en serie utställningar Matts Leiderstam satt samman, deras innehåll och 

mottagande samt några utblickar på Leiderstams övriga produktion. 

Leiderstams utställningar har ofta haft en HBTQ-vinkling, genom att aktualisera träffpunkter 

för homosexuella män – så kallade ”cruising areas”. Han aktualiserar också konsthistorien 

genom att koncentrera sig på landskapsmålningar från andra sekler och hur de betraktats. 

Genom sitt queera öga ser Matts Leiderstam män som raggar på män där det för en icke-

initierad, heteronormativ blick mest ser ut som figurer som satts in i landskapet som utfyllnad 

för att ge perspektiv i bilden. För begreppet queera öga se nedan under begreppsdiskussion. 

Vidare ämnen för Leiderstams undersökningar är, undanskymda platser i parker och andra 

ställen där han placerar bilder som en gåva till förbipasserande, utställningsrummens hörn 

som fokus för betraktarens blick, bilders underliggande och strukturerande rutförstoring, 

målningars baksidor och andra perifera områden inom konsthistorien. Detta i en postmodern 

anda som aktualiserar underförstådda maktstrategier. 

 

Forskarreflexivitet 

Jag är främst litteraturvetare och har forskat i litteraturvetenskap under 90-talet efter att ha 

skrivit in mig på universitetet som artonåring; ”proletariserat” mig under 70-talet; läst in en 

FK och blivit bibliotekarie under 80-talet; gett ut några publikationer och en mängd artiklar, 

främst inom HBTQIA-området. GUB och Chalmers bibliotek har varit mina arbetsplatser. Jag 

har varit involverad i många föreningar – RFSL avd 2 i Göteborg; Feministiskt Initiativ; 

Republikanska Föreningen; Senioruniversitetet Borås, med flera. 

”Självreflexivitet som begrepp utgår från den poststrukturalistiska förståelsen av kunskap som 

beroende av kontext och att subjektet därmed aldrig kan vara en neutral betraktare.”2 

 

Frågeställningar och syfte 

Genom att konstruera ett ”period eye” i Michael Baxandalls efterföljd vill jag försöka sätta 

Matts Leiderstams verk i relation till de diskussionsämnen och den konstnärliga och 

allmänkulturella debatt som fördes åren runt millennieskiftet.  

 
1 Steorn, Patrik, Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, Norstedts akademiska 
förlag, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006 
2 Sandström, Kajsa, Arkivkonstperspektiv på digitalisering av arkiv : En fallstudie av Thielska Galleriets 
digitaliseringsprojekt för arkiv och konstsamling, Södertörns högskola, Södertörn 2020, sid 23, [www] 
http://sh.diva-portal.org/ Hämtat: 2022-02-20, sid. 23 

http://sh.diva-portal.org/
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Jag koncentrerar mig på några väsentliga drag och frågar mig: 

• Hur och med vad styrs Matts Leiderstams blick? 

• Hur relaterar Matts Leiderstams utställningar och hans konstnärliga praktik till sin 

postmoderna samtid och dess kulturella strömningar? 

• Hur använder sig Matts Leiderstam av kopior? 

• På vilket sätt inverkar Leiderstams erfarenheter som HBTQ-person på hans egna 

avläsningar av konsthistoriens ikoniska verk och på hans framställningskonst?  

Den här uppsatsen undersöker och genomlyser några aspekter av hur konstnären Matts 

Leiderstam (f. 1956) utnyttjar sin samtida queera estetik för att skapa konst. Mitt syfte är att 

undersöka relationen mellan Matts Leiderstams verk och den allmänkulturella debatt som 

förts under tiden kring millennieskiftet, för att på så sätt lyfta fram både egenarten hos 

Leiderstams verk och dess anknytning till tidens diskussionsämnen. Syftet är att belysa Matts 

Leiderstams verk som en del av en samtida konstförståelse.  

 

Teoretiska och metodiska perspektiv 

För att analysera Matts Leiderstams verk tar jag utgångspunkt i flera olika teoretiska 

perspektiv. När man möter hans verk finner man flera möjliga infallsvinklar. Några är särskilt 

fruktbara. Den feministiska forskningen och aktivismen under sextio- och sjuttiotal ger en 

viktig vinkling liksom identitetspolitiken under åttio- och nittiotal. Maktrelationer på ett 

kulturellt produktionsfält som konstvärldens spelar också en viktig roll. Landskapsmåleriet 

under 1600-, 1700- och 1800-talen är betydelsefulla ingångar, liksom museitraditionen från 

sjuttonhundratalet och framåt. Baudrillards syn på original och kopia aktiveras genom dennes 

begrepp simulacrum. Den filosofiska fenomenologin utnyttjas, särskilt i Matts Leiderstams 

egen avhandling. 

Min metod blir att skapa ett ”period eye” för tiden kring millennieskiftet i Michael Baxandalls 

efterföljd och relatera Matts Leiderstams konst till detta. Ett ”period eye” undersöker hur 

konstnärer och deras verk fungerar i sin tidsepok, historiskt, socialt och idémässigt.3 Jag 

använder mig också av en jämförelse via motsatspar för att profilera postmodernismen hos 

Leiderstam gentemot modernismen.  

 

Feministisk forskning – den situerade blicken 

Den feministiska forskningen har under de senaste decennierna producerat en rad 

omvärderingar av samhälleliga värden. Forskningsfältet är oöverskådligt stort. Jag 

koncentrerar mig här på kunskapssynen inom en viss del av feminismen, där den förment 

objektiva iakttagelseförmågan och ackumulerade kunskapen avslöjas som mäns 

våldsutövning över världen. Framställningen av det som har blivit ”sanning” är till stora delar 

en patriarkal konstruktion. 

Donna Haraway beskriver en egen teori om kunskap i en epokgörande artikel – Situated 

Knowledges.4 Hon betonar att objektet för kunskap är något flytande, en del av ett nätverk av 

 
3 Se: Baxandall, Michael, Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of 
pictorial style, 2. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 1988. Samt: Baxandall, Michael, Patterns of Intention: On the 
historical Explanation of Pictures, New haven: YaleUniversity Press, 1985. 
4 Haraway, Donna, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective, Feminist Studies, Vol. 14, No. 3 (Autumn, 1988), pp. 575-599, [www] 
https://www.jstor.org/stable/3178066 Hämtat: 2021-09-14 

https://www.jstor.org/stable/3178066
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iakttagelser och kommentarer, något som egentligen inte kan bestämmas entydigt. Att seendet 

är multifokalt och del av en process blir en väsentlig utgångspunkt. Att fixera betydelsen som 

något överindividuellt och abstrakt som statiskt finns i en tänkt ideal kunskapsvärld ser 

Haraway som ett ”gudstrick”, det vill säga ett sätt att införa ett överindividuellt privilegium i 

definitionen av vad ett kunskapsobjekt är. Detta privilegium är av tradition manligt kodat. 

Artikeln är en del i en feministisk uppgörelse med den maskulina hegemonin och dess 

företräde i vetenskapen – särskilt inom humaniora. Hon vill i stället införa en dialogisk 

nätverksmodell som hon kallar situerade kunskaper. Ingen individ/forskare existerar i en 

ideal, tänkt värld utan hen är djupt sammankopplad med sin tid, sin plats, sin etnicitet, sin 

könstillhörighet och sin förförståelse. Kunskapsproduktionens existentiella förutsättningar 

måste därför preciseras i varje enskilt fall. Jag ser detta som kongenialt med Matts 

Leiderstams blick. 

 

Identitetspolitik 

Med identitetspolitik avses i denna uppsats det som Henrik Arnstadt menar i debattartikeln 

Identitetspolitik – avskydd från höger till vänster. 

”Identitetspolitik innebär att en grupp människor agerar som politisk rörelse 

utifrån strategin att konstruera en gemensam identitet, vilket innebär en betydligt 

starkare känsloupplevelse än att bara formulera gemensamma intressen. 

Arbetarrörelsen är ett klassiskt exempel på identitetspolitik.”5 

Gayrörelsen och HBTQ-aktivismen var starka och påverkade kulturklimatet under 

decennierna runt millennieskiftet, särskilt genom dess anknytning till feminismen. Den 

hegemoniska maskuliniteten sidoställde och misskrediterade både feminism och gayrörelse.  

RFSL (uttytt: Riksföreningen för Sexuellt Likaberättigande)6 var den organisation som 

arbetade med opinionsbildning, påtryckningar på lagstiftande organ och genom föreningar 

runt om i landet försökte förändra förhållandena för det som undervägs fick benämningen 

HBTQ-personer. Denna samhällsförändring var del av en global rörelse med utgångspunkt i 

USA, med början i Stonewallrevolten 1969. Som ett minne av denna ordnas numera över hela 

världen Pridefestivaler sommartid. Utställningar, seminarier och fester produceras. 

Forskning i HBTQ-historien blev en kompletterande del till aktivismen. För svenskt 

vidkommande har Göran Söderström med flera författare forskat fram en ingående och 

omfattande historia om homosexuella män, med bland annat en beskrivning av de olika 

offentliga mötesplatser som funnits i storstaden Stockholm under arton- och 

nittonhundratalen.7 Homosexualitet var straffbart fram till år 1944. Hur unga rekryter 

prostituerade sig för att dryga ut en snålt tilltagen dagpenning samt hur homosexuella 

påkommits och straffats för sin sexualitet redovisas väldokumenterat. Forskningsansatsen har 

fortsatt och utvecklas fortfarande.8 

 
5 Arnstad, Henrik, Identitetspolitiken – avskydd från höger till vänster, Aftonbladet, 2019-08-29, [www] 
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/4q0Kba/identitetspolitiken--avskydd-fran-hoger-till-vanster 
Hämtad2022-06-04 
6 En historieskrivning över RFSL:s historia fram till nittiotalet finns här: https://www.rfsl.se/om-oss/historia/  
7 Silverstolpe, Fredrik & Söderström, Göran (red.), Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 
1860-1960, Stockholmia, Stockholm, 1999 
8 Se särskilt för manlig homosexualitets vidkommande: Söderström, Göran, En annan kärlek: forskning om 
homosexualitet och könsroller från antiken fram till idag, Carlssons, Stockholm, 2021. 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/4q0Kba/identitetspolitiken--avskydd-fran-hoger-till-vanster
https://www.rfsl.se/om-oss/historia/
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Michel Foucault tillhör en av de mest inflytelserika postmoderna teoretikerna. Uttrycket 

heterotopi skapades av honom och utvecklades i hans essä, The Order of Things. Han 

beskriver begreppet lite mer utförligt även i andra essäer.9 Heterotopin karaktäriseras bland 

annat av att en plats (topos) används eller brukas av helt olika klientel (hetero= olika) under 

olika tider på dygnet som dagtid och kvällstid. Den grönskande stadsparken kan betraktas som 

en heterotopi. Det som under dagtid är en rekreationsyta för småbarnsföräldrar med lekande 

barn blir under kvällen och natten en plats för gaykillars erotiska cruising.  

 

Det kulturella fältet 

Begreppet kulturellt fält associeras främst med Pierre Bourdieu och hans undersökningar av 

fransk litterär marknad och konstmarknad, så som den etablerat sig från cirka 1820 och fram 

till vår tid.10 Den tidiga kapitalismen gjorde kapitaltillgångar till den viktigaste sociala faktorn 

för inflytande och anseende, där tidigare jordinnehav utgjort maktbasen. 

Bourdieu visar hur intellektuellt, konstnärligt kapital kan omvandlas till penningkapital på en 

marknad. Genom att göra succé och sälja sina verk för stora pengar kan en författare/konstnär 

uppnå en etablerad social ställning, ekonomiskt oberoende och ryktbarhet. 

Under senkapitalismen, vilket är den tidsperiod som intresserar oss här, har också tillkommit 

ett statligt finansierat kulturellt fält, som består av universitet, högskolor, stipendier från 

konstakademier med mera, där författare och konstnärer kan finna utkomst. Man kan tydligt 

urskilja en särskild penningmarknad på auktionsverk, gallerier och andra kommersiella 

kanaler och därbredvid ett offentligt finansierat, kulturellt kretslopp. Det råder inga vattentäta 

skott mellan dessa kulturella fält, men i princip utvecklas de tämligen oberoende av varandra. 

De kommersiella kanalerna skall tillfredsställa smaken på en konstmarknad, medan detta krav 

inte gäller för det offentliga kretsloppet. 

 

Landskapsmåleri – hur konsten skils från hantverkarskrået och blir skönandlig 

Under den tidigmoderna epoken sker en avknoppning av det vi har kommit att kalla ”konst” 

från själva produktionen av samma konst. Det som varit bundet till ett visst skrå och där 

hantverksskickligheten manifesterats i ett mästarbrev efter en lång period som gesäll, lösgör 

sig och blir en kunskap som snarare kommer ur ett inre, känslomässigt flöde. Konstnären blir 

en person som har ett särskilt förhållande till det ”andliga” och besitter förmodat översinnliga 

insikter i något som han eller hon försöker förmedla genom sin konst. Konsten blir något mer 

än bara enkel avbildning. Konstnären blir ett ”geni” det vill säga en person som med sitt 

genius har ett särskilt förhållande till det bortomsinnliga. 

Framväxten av denna konstsyn beskrivs ingående av filosofen Larry Shiner i boken The 

Invention of Art.11 ”Parts two through four focus on the critical period of 1680 to 1830, in 

which major changes occurred to bring about our modern idea of art.”, skriver Terrie L. 

Wilson i en recension av boken.12 Vid den senare tidpunkten har den sköna konsten 

 
9 Se: Foucault, Michel, “Of Other Spaces, Heterotopias”, transl. fr. Architecture, Mouvement, Continuité no. 5 
(1984): 46-49, https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.en/ (Hämtad: 2021-09-16) 
10 Se: Bourdieu, Pierre, Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur, Brutus Östlings bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag, 2000. 
11 Shiner, Larry, The Invention of Art: A Cultural History, University of Chicago Press, Chicago and London 2001. 
12 Wilson, Terrie L., Fine Art’s roots, review in: Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North 
America, Spring 2002, Vol. 21, No. 1 (Spring 2002), p. 46 [www] https://www-jstor-
org.ezproxy.ub.gu.se/stable/27949182 Hämtat: 2022-03-09  

https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/stable/27949182
https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/stable/27949182
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fullständigats och blivit något som ställs ut i årliga salonger, gestaltar en nationalstats historia 

och producerar landskapsbilder som är något mer än rena avbildningar. Samtidigt som denna 

utveckling pågår sker en förändring av konstupplevelsen. Estetiken som ett särskilt 

kunskapsområde utvecklas med utgångspunkt främst i Alexander Gottlieb Baumgartens 

skrifter under första hälften av 1700-talet.13 

Landskapsmålningar blev förstås också begärliga samlarobjekt och Nationalmuseum i 

Stockholm äger en försvarlig del franska landskapsmålningar. Pontus Grate har gett en 

encyklopedisk, konsthistorisk inblick i det svenska beståndet.14  

Under de resor den bemedlade klassen företog på kontinenten för att bilda sig, genom Grand 

Tours, utvecklades också en särskild smak för det pittoreska i betydelsen det bildmässigt 

sköna i landskapsmotiv. Malcolm Andrews15 beskriver hur denna smak utvecklas och ger en 

målande beskrivning av hur de turistande resenärerna på sin Grand Tour vill se landskap i 

verkligheten som är en kopia av de ideala landskap som har framställts för dem i 

målarkonstens bilder.  

 

Museitraditionen 

Samtidigt som konsten skiljs från dess uppdragsgivare i form av kyrka och stat och blir en 

egen fristående föremålslighet, så börjar föreställningen om konstens bildande och 

uppfostrande syfte att tränga igenom. Konsten kan användas för att skapa nationell 

sammanhållning och en gemensam bildtradition. Nya rum för konsten inreds – museerna, 

vilka börjar växa fram under 1700-talet för att finna sin form under det efterföljande 

århundradet. Museiforskningen har blivit rätt omfattande numera. En viss översikt över 

museiforskningen kan man få i den göteborgsbaserade Sciascope 5. ”Texterna i Skiascope 5 

tar sin utgångspunkt i olika delar av Göteborgs konstmuseums samling, men diskussionen 

sträcker sig bortom detta exempel till frågan om konstmuseisamlingar överlag.”16  

Museiinstitutionerna som skapare av konsten som något stående över vardagens iakttagelser 

kan knappast överskattas. Under nittonhundratalet blev konstinstitutionerna närmast 

kultplatser av metafysisk dignitet. Numera fungerar museer inte bara som förvaringsplats för 

konsthistoriska verk av betydelse utan har oftast också en utställningshall för temporära 

expositioner. De ingår i det offentligt finansierade, kulturella kretsloppet. 

 

Fenomenologi 

Den svenska filosofiska traditionen har under nittonhundratalet dominerats av den 

anglosaxiska, analytiska traditionen. Den kontinentala filosofin med existentialism, 

fenomenologi och postmodernism som huvudriktningar har haft svårt att finna fäste i Sverige. 

Den fenomenologiska filosofin i Sverige är ett område som kanske bäst har avhandlats av Jan 

 
13 Se: Alexander Gottlieb Baumgarten, sid. 17-42, i: Danius, Sara, Sjöholm, Cecilia & Wallenstein, Sven-Olov 
(red.), Aisthesis: estetikens historia. D. 1, Thales, Stockholm, 2012. 
14 Se: Grate, Pontus, French paintings 1 Seventeenth century, Swedish National Art Museums [Statens 
konstmuseer], Stockholm, 1988 
15 Se särskilt kapitlet ”The evolution of Picturesque taste 1750-1800” i: Andrews, Malcolm, The search for the 
picturesque: landscape aesthetics and tourism in Britain, 1760-1800, Scolar, Aldershot, 1987 
16 Ur Inledning av Kristoffer Arvidsson i: Arvidsson, Kristoffer & Werner, Jeff (red.), Fådda och försmådda: 
samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum = Received and rejected : the history of the collections at the 
Gothenburg Museum of Art, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, 2012, sid. 30, [www] 
https://goteborgskonstmuseum.se/forskning/skiascope-5/ Hämtad 2022-01-17 

https://goteborgskonstmuseum.se/forskning/skiascope-5/
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Bengtsson.17 Den existentialistiska filosofi som blev ett intellektuellt mode under tiden strax 

efter kriget, var en allmänkulturell företeelse, som hade sina rötter i fenomenologin, men det 

är först med 1980-talet och den postmoderna strömningens ankomst till Sverige, som 

fenomenologin får allmän spridning. En viktig fransk tänkare i sammanhanget är Maurice 

Merleau-Ponty, som först under åttiotalet uppmärksammas i Sverige. Det dröjer emellertid 

innan bra översättningar av hans texter kommer på svenska.18  

En forskare i fenomenologi så som Merleau-Ponty uppfattar den är Luca Vanzago.19 Han 

beskriver Merleau-Pontys uppfattning av varseblivning/seende som något dynamiskt och 

processuellt. Förändring blir ett grundläggande postulat i denna verklighetssyn. Seendet eller 

mer generellt, perceptionen av omvärlden, blir också ett uttryckssätt, en handling, en 

förhandling, en aktivitet. Detta synsätt anknyter till Donna Haraways syn på kunskap. 

Sara Ahmed20 ger ytterligare en infallsvinkel på den situerade iakttagaren och 

kreatören/konstnären i sin queera fenomenologi. Den queera individens perceptuella 

universum utgår från den individuella upplevelsen snarare än ett universellt subjekt. Det 

universella subjektet har varit ett modernistiskt credo. Det ifrågasätts konsekvent i 

postmodernismens fenomenologiska vinkling. 

 

Original och kopia 

Att kopiera har av tradition varit ett beprövat sätt att själv utvecklas som konstnär. Rubens 

kopierade äldre mästare under hela sin karriär försäkrar Görel Cavalli-Björkman i Falskt & 

Äkta, en text som producerats till en utställning med samma namn.21 Genom att kopiera kan 

en konstnär på ett ingående sätt studera den teknik mästaren använt sig av, både vad gäller 

färger och komposition. 

För att komma åt den postmoderna tidens bildflöde och dess relation till en identifierbar 

verklighet kan man använda sig av Jean Baudrillards föreställning om simulakra och 

simulering. Vi lever i en värld där bilder i allt större utsträckning inte längre syftar på något 

yttre, identifierbart utan har blivit simulakra, som syftar tillbaka på sig själva i en progression 

utan början eller slut.22 Så enligt Baudrillard. 

 

Material, källor och urval, avgränsningar, källkritik 

Det viktigaste materialet för mig blir att undersöka några av Matts Leiderstams utställningar 

och därtill knutna verk. Jag har besökt tre utställningar själv, Grand Tour, 2005, Blicken och 

ögonkastet, 2021 och Vad gör rutnätet, 2022 och konsulterat de övriga på nätet. Mitt ämne 

blir de förbisedda aspekter av konst i allmänhet som Matts Leiderstam koncentrerat sig på i 

sina utställningar. Man kan se det som konst om konstverken som produkter och hur dessa 

konstprodukter existerar i ett kulturellt fält. 

 
17 Bengtsson, Jan, Den fenomenologiska rörelsen i Sverige: mottagande och inflytande 1900-1968, Daidalos, 
Diss. Göteborg : Univ., Göteborg, 1991 
18 Särskilt användbart för Matts Leiderstams räkning är: Merleau-Ponty, Maurice, Lovtal till filosofin: essäer, 
Brutus Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 2004 
19 Vanzago, Luca, Voyance: On Merleau-Ponty’s Processual Conception of Vision, i: Phenomenology and the 
Metaphysics of Sight, ed. by Antonio Cimino, and Pavlos Kontos, BRILL, 2015, 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/gu/detail.action?docID=2110727 Hämtad: 2021-09-16 
20 Ahmed, Sara, Queer phenomenology: orientations, objects, others. Durham, N.C.: Duke University Press, 2006 
21 Becklén, Rickard & Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & äkta, Nationalmuseum, Stockholm, 2004 
22 Se bland annat: Baudrillard, Jean, Simulacra and simulation, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1994 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/gu/detail.action?docID=2110727
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Utöver dessa tre utställningar kommenterar jag flera andra, så som de finns kvar i 

utställningskataloger, via nätet på olika hemsidor, samt dessutom undersöker jag ett par större 

projekt. De övriga utställningar och projekt jag undersöker närmare är: Implosion på Moderna 

Museet 1987; Leiderstams utställning Neanderthal Landscape, som ingår i Seen from Here i 

Kunsthalle Düsseldorf, 2010; Recto-Verso år 2015 av Fondazione Prada i Milano; Den tionde 

Biennalen i Sydney, 1996 på Art Gallery of New South Wales; Herdarna på Mölndals 

Konsthall, 1994; Modernautställningen, ”och svalan flög långt in i sal’n”, Moderna Museet, 

2010; Malmö Nordic 2013, The Great Archive, på Malmö Konstmuseum, 2013; Watershed, 

The Hudson River Valley Art Project, 2003; Exchange and Transform (Arbeitstitel), 

grupputställning, Schackgalleri, München, 2002 samt Returned, projekt i cruisingparker i sju 

städer mellan åren 1997-1999.  

De källor jag konsulterar är samtliga producerade i samband med de angivna utställningarna 

och det källkritiska tillståndet är gott. Det handlar om utställningskataloger, deskriptioner, 

konstkritik och texter som diskuterar seendet som praktik. Det är välskrivna och tillförlitliga 

texter i olika genrer.  

 

Tidigare forskning 

Det finns inte mycket forskat på Matts Leiderstams konst. Hans egen avhandling ger den 

viktigaste ingången till hans verk; See and Seen: Seeing Landscape through Artistic Practice, 

från Lunds universitet.23 

Leiderstam använder sig av sin egen konstnärliga praxis och ett teoretiskt ramverk av 

historisk art. Hans fokus ligger inte så mycket på att ackumulera kunskap, som att få 

insikterna att samverka med hans egen konstnärliga praxis för att så producera ett nytt seende. 

Det är blicken eller the gaze, som intresserar Leiderstam. 

Avhandlingen har en tydlig fenomenologisk presentationsmodell. Matts Leiderstam talar i 

jagform och utgår från sin egen position i världen när han beskriver olika fenomen.  

”I am trained as a painter, and when I look at a picture the process of making it is 

always included in my way of perceiving it. My knowledge of the picture I am looking 

at combines different professionals’ expertise, all with different specialities and gazes. 

As an interested viewer in the context of the museum, I am affected by this gathering of 

information, in as much as it affects the context – context in this instance meaning 

biography, bibliography and provenance; art historical research; the curators’ hanging 

of the picture in relation to other pictures, the information on its plate that mediates its 

meaning, information sheet, audio guide and the conservation report – all of which 

informs and influences the presentation of the picture. I am therefore affected by this as 

it is a covenant, an international system, a language between museums to be used for 

research and making exhibitions.”24 

I den här presentationen kan vi notera Leiderstams stora intresse för allt runt själva 

konstverkets bildyta, men som likväl ingår i det konstkulturella fältet. Avhandlingen består av 

tre delar, dels en publicerad text, dels en utställning och dels en webbsida. Texten presenterar 

fem scener, som alla diskuterar landskapsmålning historiskt och som praktik.  

 
23 Leiderstam, Matts, See and Seen: Seeing Landscape through Artistic Practice, Konsthögskolan i Malmö, Lunds 
universitet, Malmö, 2006 [www] https://portal.research.lu.se/ws/files/4595327/5277032.pdf (Hämtad 2021-
09-16), http://www.mattsleiderstam.com/works/dissertation/data/html/index.htm  (Hämtad 2022-01-20) 
24 Ibid., sid. 31 

https://portal.research.lu.se/ws/files/4595327/5277032.pdf
http://www.mattsleiderstam.com/works/dissertation/data/html/index.htm
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Margareta Rossholm Lagerlöfs gedigna kritik av Grand Tour i en vetenskaplig tidskrift kan 

också falla in under tidigare forskning. ”Aesthetics meets a work of the contemporary art 

scene: Grand Tour by Matts Leiderstam – subversion and commitment” som publicerats i 

Word&Image år 2007.25 

Dessutom finns en magisteruppsats av Helena Hildur W. från Södertörns högskola, som mer 

marginellt berör Leiderstam, med fokus på en utforskande undersökning genom kopiering av 

befintliga konstverk. Konstverket som essä och tänkandets praktiker från år 2016.26 

 

Begreppsdiskussion 

Vissa begrepp jag använder i uppsatsen kan behöva en förklaring. 

Begreppet postmodern blick används i denna uppsats som en beteckning för 

dekonstruktionen av konsthistoriens utvecklingstanke så som till exempel E. H. Gombrich 

tänker sig den. Han fick stora problem att inkorporera modernismen i sin modell.  

”Det var nog detta dilemma som generationen efter impressionisterna hade en 

dunkel förnimmelse av och som slutligen fick dem att förkasta hela den 

västerländska traditionen. För om ”egyptiern” eller barnet inom oss envist dröjt 

sig kvar kan man väl lika gärna se ärligt på problemen kring bildskapandet?”27 

När konsthistorien bryts ned (dekonstrueras) blir den snarare ett enormt rekvisitaförråd för 

samtidens konstnärer att betrakta, leka med och omvandla för eget forskningsändamål och 

skapande. Så gör Matts Leiderstam. 

När konstnärer eller författare skapar sina verk utgår de ofta från en känsla, ett intryck eller en 

upplevelse de har haft. Detta måste förmedlas på något sätt genom ett medium, konst, språk, 

dans, musik eller annat. Då uppstår en bias i uttrycket. Själva känslan går inte att förmedla 

utan kommunikativa tecken. Den omedierade upplevelsen finns bara i den enskilda individ 

som upplevt något. Begreppet omedierad har alltså inget att göra med medier – radio, TV, 

webben eller annat elektroniskt medium. Begreppet har närmast filosofiskt ursprung. 

Några filosofiska begrepp behöver förtydligas. Begreppet différance ingår i Jacques Derridas 

filosofi och betyder ungefär att ords mening uppstår i skillnaden mot andra ord och att den 

mening som åsyftas hela tiden söks i andra ord, så att förståelsen förskjuts hela tiden utan att 

infrias. Jag diskuterar detta i avsnittet Implosion nedan. Begreppet ingår i den filosofiska 

praktik som kallas dekonstruktion. Begreppet rhizom återfinns i den filosofi som utvecklats 

främst av Deleuze och Guattari.28 Det syftar i överförd bemärkelse på det osynliga rotsystem 

som svampar och vissa andra växter har under jord. Innebörden skall vara att ord har icke-

logiska och inte klart definierbara relationer till varandra, men som likafullt bildar 

sammanhängande system som närmast kan beskrivas som en karta eller en ”mind map”. 

HBTQIA++ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queer, Intersexpersoner, 

Asexuella och plustecknen står för flera andra varianter dessutom. Begreppet HBT skapades 

 
25 Rossholm Lagerlöf, Margaretha, Aesthetics meets a work of the contemporary art scene: Grand Tour by 
Matts Leiderstam — subversion and commitment, Word & Image, 23:2, 165-181, 2007, [www] DOI: 
10.1080/02666286.2007.10435778, Hämtad: 2022-05-06 
26 W., Helena Hildur, Konstverket som essä och tänkandets praktiker, Södertörns högskola, Institutionen för 
kultur och lärande, Stockholm, 2016, [www] https://www.diva-portal.org/ Hämtat: 2022-05-06 
27 Gombrich, E. H., Konstens historia, Bonniers, Stockholm, 1995, sid. 562 
28 En utmärkt beskrivning finns på Wikiwand:[www] https://www.wikiwand.com/sv/Rhizom_(filosofi) Hämtat 
2022-05-10 

https://www.diva-portal.org/
https://www.wikiwand.com/sv/Rhizom_(filosofi)
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av Greger Eman i tidskriften Kom Ut!, som drevs av RFSL, vilket står för Riksförbundet för 

Sexuellt Likaberättigande, vilken bokstavsförkortning fått stå kvar men den skall idag i stället 

uttydas: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter. Gaybashing eller ”knacka bög” är en praxis som används av 

homofober för att slå bögar, oftast i parker och på offentliga platser. Begreppen används inom 

den identitetspolitiska debatten. 

Med begreppet queert öga/blick avser jag att Matts Leiderstams blick identifierar samkönad 

sexualitet i företeelser där det först inte verkar vara för handen. Vad gäller äldre målningar 

kunde inte ett sådant uttryck gestaltas då de genast skulle fallit för religionens bannstråle och 

kallats sodomitiska. Både beställare och konstnär hade misstänkliggjorts eller straffats. 

Blicken är också kreativ och omskapar konsthistorien genom nya verk.  

 

Disposition  

Efter att ha presenterat ämnesval, frågeställningar och syfte, forskarreflexivitet, mitt 

huvudsakliga material, och de teoretiska perspektiv som är aktuella under tiden så fortsätter 

jag med beskrivningen av den postmoderna epoken kring millennieskiftet och försöker skapa 

ett ”period eye”. Därefter undersöker jag Matts Leiderstams verk och hur de relaterar till 

tidens syn. Detta utgör huvudparten av uppsatsen, där filosofiska perspektiv, konsthistoriska 

narrativ och Leiderstams utforskningar av dessa läggs ut. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande konklusion där mina inledande frågeställningar kommenteras.  

Mitt arbetssätt går fram genom nedslag i form av fragment i olika verk av Matts Leiderstam 

för att belysa främst två aspekter i hans konstnärskap – dels den queera blickens homoerotiska 

anslag och dels den queera blickens betoning av marginaliserade delar av det konstkulturella 

produktionsfältet. 

 

Den postmoderna epoken – A Period Eye 
 

Jag kommer i detta avsnitt försöka skissa en del av den kulturella kontexten under åttiotal, 

nittiotal och tiden över millennieskiftet. Fokus kommer att ligga på postmoderna uttryck på 

det kulturella fältet och identitetspolitik. Detta för att i nästa avsnitt analysera olika verk och 

utställningar av Matts Leiderstam och sätta dem i relation till de aktuella 

kulturdiskussionerna. Under huvudrubriken ovan försöker jag teckna ett sådant ”period eye” i 

avsnitten Tidsbestämning, Identitetspolitik, Implosion och vidare fram till huvudrubriken Den 

frånvända blickens tilltal.  

 

The Period Eye 
Michael Baxandall ger i sin bok Painting & Experience in Fifteenth Century Italy en närmast 

fysiologiskt noggrann beskrivning av en individs perception av omgivningen. Detta som 

grund för att konstatera att alla individer uppfattar omvärlden olika trots att vi alla är 

konstruerade på i princip samma sätt.  
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”To sum up: some of the mental equipment a man orders his visual experience with is 

variable, and much of this variable equipment is culturally relative, in the sense of 

being determined by the society which has influenced his experience.”29 

Den erfarenhet och de kunskaper en individ har gör att hon eller han kompletterar med dessa 

för att göra en upplevelse begriplig. Sammanhanget i vilket något framträder för ögat och 

övriga sinnen, har en avgörande betydelse för hur vi uppfattar ett objekt. Samma föremål kan 

uppfattas på helt olika sätt beroende på kontext.  

 

Det postmoderna tillståndet – Tidsbestämning 
Epistemologi är läran om kunskap. Den kunskapsmässiga beskrivningen av världen är den 

ram som omger oss och som definierar vad som är möjligt avge som en sann utsaga och vad 

som blir oförnuft eller sanning. Den epistemologiska framställningen är inte kunskapen själv 

utan det ramverk inom vilket sanningar eller försanthållanden kan yttras under en viss 

tidsepok, exempelvis postmodernismen. Michel Foucault igen:  

”As a set of relations between sciences, epistemological figures, positivities, and 

discursive practices, the episteme makes it possible to grasp the set of constraints and 

limitations which, at a given moment, are imposed on discourse: but this limitation is 

not the negative limitation that opposes knowledge (connaissance) to ignorance, 

reasoning to imagination, armed experience to fidelity to appearances, and fantasy to 

inferences and deductions; the episteme is not what may be known at a given period, 

due account taken of inadequate techniques, mental attitudes, or the limitations imposed 

by tradition; it is what, in the positivity of discursive practices, makes possible the 

existence of epistemological figures and sciences.” 30 

Postmodernismen inom konsten utvecklar en rad praktiker, som inte tidigare varit för handen. 

Arkivkonst, installationer, performances och forskningsprojekt kan anges som olika, typiska 

postmoderna konstyttringar, som blir möjliga då ramverket för vad som är gångbart att säga 

inom konstens kulturella fält vidgas. Konstnärlig ”sanning” kommer att omfatta många nya 

sociala fält och lämna den ensidiga produktionen av tavlor på en vägg eller statyer i en park. 

Matts Leiderstam ställer ut i många genrer, målningar, fotografier, installationer arkivkonst. 

Han utför ständigt en vridning, undersökning och utforskning av blicken i vid mening. Vad 

innebär det att beskåda ett konstverk och vad räknas egentligen som konstverk? Den 

postmoderna attityden innebär också en självreflektion, där metaberättelser inom litteraturen, 

stilpastischer inom arkitekturen och olika undersökningar av arkiv, konstverkens materialitet, 

med mera utvecklades. 

Jag tar i nedanstående framställning bland annat fasta på de delar av epoken och stilen som 

kan sägas utmärkas av utvecklingen av parallella identitetshistorier som kvinnohistoria, 

HBTQ-identitet, svarthet, konstnärens ”död” och därmed ointresset för konstnären som 

individ, samt fokuseringen på sådant som tidigare varit oartikulerat och förträngt och inte 

riktigt räknats till konstens område ens i vid mening, men ändå varit med och gett konsten 

gestalt i utställningshallar och på auktionsverk. 

Epoken kan sägas börja ungefär under åttiotalets senare hälft vad gäller Sverige, fram till och 

med tjuguhundratalets första decennium. Därefter har kulturvärlden kommit i motsatsställning 

 
29 Baxandall, Michael, Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of pictorial 
style, 2. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 1988, sid. 40 
30 Foucault, Michel, The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language, Pantheon Books, New York, 
1972, sid. 191-192 
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till en framväxande fascism och nykonservatism, som dominerat den politiska och 

samhälleliga debatten. Nationalromantik och ett återvändande till förra sekelskiftets konst och 

kritik av vad högernationella kallar ”menskonst” har dominerat debatten. Det kulturella fältet 

har tagit starkt avstånd från dessa estetiska påbud och i princip utvecklats vidare mot friare 

former och kommit att inkludera en mängd olika uttryck inom sitt område. 

 

Identitetspolitik 
Under den tid Matts Leiderstam är verksam får den samkönade sexualiteten ett genombrott i 

det svenska samhället. År 2009 blev det möjligt för samkönade par att ingå äktenskap på 

samma villkor som heterosexuella par. Sedan dess har många regnbågsfamiljer bildats när 

samkönade äktenskap ingåtts. Sextiotalets sexuella revolution och de politiska 

proteströrelserna från samma tid bildade bakgrund för den sexualpolitiska kampen, som 

främst fördes av RFSL, vilket jag beskrivit ovan. Fram till idag har kampen resulterat i många 

lagar som tar tillvara HBTQ-personers rättigheter.  

Det blev också viktigt under samma tid att skriva fram den särskilda historia som lesbiska, 

bögar och transpersoner har haft, liksom att dokumentera de i dagens samhälle som är HBTQ-

personer. En särskild process uppstod som kallas att ”komma ut” som gay, lesbisk eller trans.  

År 2004 hade den annonsfinansierade gratistidningen QX, som står för Queer Extra, ett fylligt 

extranummer med ett omslag som porträtterade några av de viktigaste HBTQ-personerna 

inom nöjesliv, kulturliv och akademiskt forskarliv. Se: Bild 1 

Matts Leiderstam blir en del av denna identitetspolitiska rörelse när han i god tidsanda 

använder sin queera blick för att nytolka innehållet i konsthistoriens bilder. Han ser ett 

innehåll, som legat dolt eller undanskymt, eller som han själv lägger till i bilden. Den 

maskulint, homosexuellt situerade blicken vägrar att låta sig begränsas och hållas tillbaka av 

konsthistoriens dekorum eller annorlunda uttryckt – av den heteronormerande blicken. 

För att understryka den heteronormativa blickens absoluta dominans målar Matts Leiderstam 

egna varianter av konst han hittar på museer och i konsthistorieböcker. På så sätt blir historien 

en aktiv del i hans konstnärskap. Den skeva eller queera blicken målas in i kopian. 

Den feministiska infallsvinkeln på Matts Leiderstams konstnärskap i Donna Haraways 

efterföljd är mycket produktiv. Som gestaltare av homosexualitet i konsten är han lika beroende 

av och underkastad den hegemoniska manligheten som feminismens kvinnokämpar. När han 

vinklar sin blick mot konsthistoriens klassiska landskapsmålningar och läser in homoerotiska 

möten i dessa bilder luckrar han upp den klassiska synen på konsten som kemiskt fri från 

homoerotik. En ny kunskap gestaltas. Något som den hegemoniska manligheten saknar blick 

för. Likaså aktiveras fenomenologin i Sarah Ahmeds och Merleau-Pontys efterföljd då Matts 

Leiderstam använder sin egen person som objekt för kunskap. 

Å ena sidan kan klass-, genus-, etnicitets-, funktionalitets-, HBTQIA- och geografiska 

perspektiv sägas vara en del av Matts Leiderstams arbetssätt, men en tentativ diskussion av 

dessa ingångsvärden visar tydligt att klass-, etnicitets- och funktionalitetsperspektiven är 

nästan frånvarande till båtnad för en betoning på genus- och identitetsperspektivet. Här finns 

en tydlig postmodern fokusering.  

När den nationalromantiska berättelsen om ”nationens födelse” så som den gestaltades av det 

akademiska artonhundratalsmåleriet nu har vittrat sönder och många olika nationaliteter bebor 

Sverige, så har de partikulära historierna vuxit i antal. Den klassiska bildkonstens historia 

attackeras på nytt, med nya infallsvinklar. Det finns en historia för afrosvenskar där det svenska 
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innehavet av ön S:t Barthelemy plockas fram och får den svenska självbilden att krackelera, en 

våldsam historia för invandrarkulturen i ”orten” med dess musik, en historia om kolonialt 

övervåld på samerna i Sverige som numera skrivs av samerna själva, med flera partikulära 

historier. Olika samhällsgrupper får på så sätt tillbaka sin egen historia och dessa ges ett 

självständigt värde. Matts Leiderstam vandrar genom konsthistoriens pastorala landskap med 

en queer blick och ser nya samkönade samband som genererar nya konstnärliga möjligheter. 

 

Implosion 
Med utställningen Implosion – Ett postmodernt perspektiv på Moderna Museet i Stockholm 

24/10 1987 – 10/1 1988, introducerades postmodernismen på allvar i Sverige. Här stakades en 

väg ut som senare visat sig mycket fruktbar för stilutvecklingen. 

Lars Nittve skrev ett introducerande förord och presenterade det trettiotal konstnärer och 

teoretiker som utställningen bestod av. Förordet är teoritungt och ger en överblick över de 

filosofer och tänkare som kommit att förknippas med filosofin under sextio- och sjuttiotalen 

på kontinenten, särskilt i Frankrike. Jean-François Lyotard blir en förgrundsfigur med boken 

Det postmoderna tillståndet. Jacques Derrida apostroferas med sin starkt språktillvända 

filosofi och Jean Baudrillard åkallas för att spika bilders existensmodus som simulacra i 

senkapitalismens värld.  

Den konsthistoriska storhet som främst attackeras är föreställningen om ”original” och 

”äkthet”. På postmodernt vis sätts sådana föreställningar inom citationstecken för att 

framhäva deras position som konstruktioner, verbala, sociala eller historiska.  

”Det postmoderna tillståndets främsta kriterium, påstod den franske filosofen Jean-

François Lyotard redan för tio år sedan, var att den moderna erans visioner, som han 

kallar de Stora Berättelserna, förlorat sin trovärdighet. Detta vare sig de hetat arbetarens 

frigörelse, Andens dialektik, frigörelsen av förnuftsobjektet – eller för den delen det 

klasslösa samhället. Detta som en följd av samma utveckling som enligt den franske 

sociologen Jean Baudrillard gjort att vårt traditionella sätt att uppfatta det kapitalistiska 

samhällets stomme – Värdet – som bruksvärde, har förintats. Marknadsföringen, 

reklamen, modet – medierna – har gjort att det inte längre är användbarheten vi köper 

och konsumerar, utan i stället tinget som tecken.”31 

Postmodernismen uppstod emellertid inte ur tomma intet. Den har en historia och Lars Nittve 

försöker teckna denna. Här finns föregångare som Duchamp med sin Fountain, dvs en 

massproducerad urinoir, som lyfts ur sitt sammanhang och lämnats in till en konstutställning 

1917 som ett verk av signaturen R. Mutt. Verket refuserades. Det presenterades som en 

readymade, det vill säga ett funnet föremål, som inte har någon bestämd skapare.  

Dadaisterna med Duchamp skapar på så sätt föreställningen om ett konstverk utan konstnär. 

Detta passar den postmoderna synen, som tagit till sig Roland Barthes syn på det unika och 

genialiska författarsubjektet som dött och avlidet. Allt är text och som text ett språkspel som 

laborerar med klichéer, prefabricerade föreställningar och tomma metaforer.  

”Genom att inte uppfatta stil som knuten till ett sammanhållet konstnärssubjekt, utan 

som en readymade, underminerar han [Duchamp, min anm.] likt en modern ”agent 

 
31 Nittve, Lars, Implosion i: Implosion Ett postmodernt perspektiv / A Postmodern Perspective, 
utställningskatalog, Moderna Museet, Stockholm 24/10 1987 – 10/1 1988, Moderna Museet, Stockholm, 1987, 
opag. (Inledande text) 



17 
 

 

provocateur” det modernistiska konstbegreppet som så starkt vilar på denna 

identifikation mellan konstnären och hans stil, menar Nittve.”32 

Kristoffer Arvidsson beskriver i sin avhandling, Den romantiska postmodernismen, metodiskt 

och noggrant den betydelse just utställningen Implosion fick. Arvidsson redogör dels för Lars 

Nittves inledande och sammanfattande text över utställarna och därefter olika konstkritikers 

reception av utställningen. En tongivande recensent vid den här tiden var Lars O. Ericsson. 

Hans texter lästes ingående och kritiserades eller hyllades allt efter inställning. När Ericsson 

recenserar Max Book och Lars Nilsson blir texten samtidigt ett frontalangrepp på 

modernismen, den institutionellt då allt förhärskande konstsynen. 

”Ericsson beskriver dem och andra 80-talister som postmodernister som påbörjat 

nedmonteringen av ”den modernistiska bastionen”, vilket enligt författaren byggts kring 

begrepp som organisk helhet, närvaro, äkthet, originalitet och sanning. 

Postmodernismen är inte ett modefenomen utan en djupgående förändring understryker 

Ericsson.”33 

Postmodernismen har också en lekfull inställning till metafysiska betydelser. Det syns bäst i 

den postmoderna arkitekturen där formelement, som tidigare pekade på en viss funktion, som 

kolonner i ett tempel, tas upp och varieras lekfullt och med stor espri, men utan hänvisning till 

någon speciell mening annat än just själva leken med traditionens rika förråd av mönster, 

utsmyckningar och formelement. Inom litteraturen sysslar de postmoderna författarna ofta 

med metalitterära grepp. I en berättelse kan plötsligt författaren gripa in och kommentera det 

sätt på vilket de konstruerade gestalterna presenteras och komma med alternativa förslag till 

deras gestaltning, eller peka på litteraturen som litteratur. 

Jacques Derrida har kritiserat ”närvarons metafysik”, som bland annat syftar på att en 

författares eller konstnärs egna individuella och unika och ordlösa upplevelse skulle kunna 

återges i språket eller en bild. Han konstruerar till det ändamålet ett eget begrepp – différance 

– som belyser problemet. Här leker Derrida med det franska språket och sätter in ett a där det 

borde vara ett e, différence, som betyder skillnad och bildar ett nykonstruerat ord – différance. 

Tanken är sofistikerad, men grovt sett går det ut på att varje form av tecken, text, bild, 

hieroglyf, etc. förskjuter och undanhåller det som tecknet betecknar. Talar vi om en vacker 

sommaräng, som dyker upp i vårt medvetande, så är inte det samma sak som att befinna sig på 

en äng med blåklint och vallmo och i ett ordlöst tillstånd uppleva detta. Språkets tecken 

skapar en förskjutning i medvetandet, som aldrig kan innebära direkt ”närvaro” i det 

omtalade, när någon läser en bok till exempel. Den omedelbara närvaron förskjuts till andra 

och nya tecken, som i sin tur förskjuter det ”omedelbara”, som således inte infinner sig. 

Omvänt kan inte heller upplevelsen på sommarängen vara en jungfruligt omedierad 

upplevelse då förmedlingen av denna i skrift, tal, dans, konst eller musik med flera 

teckensystem, alltid innebär en ”översättning” från ett medium – den ordlösa upplevelsen – 

till ett annat medium – målarfärg på en duk till exempel. Upplevelsen som inte på något, ett 

eller annat sätt, förmedlats i skrift, dans, konst med mycket mera kan givetvis inte förmedlas. 

Föreställningen om ”närvaro” som ett slags urtillstånd krackelerar när den kommer ut i 

tecknens rike och blir i stället en performativ akt, där mottagaren, åskådaren, blir en 

medskapande del av det som ligger framställt i ett konstnärligt medium. Just här vill jag tro att 

Matts Leiderstams syn på blicken anknyter, som något som hela tiden förhandlas. ”The gaze” 

är inte allmängiltig och den är inte neutral utan rotad i en individ, vars ständigt sig 

 
32 Arvidsson, Kristoffer, Den romantiska postmodernismen: konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-
talets svenska konst, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss., Göteborgs universitet, Göteborg, 2008, sid. 144 
33 Ibid., sid. 156 
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förändrande, förförståelse i olika teckenmedia skapar seendet på nytt och på nytt, ungefär så 

som Donna Haraway tänker sig.  

Dessutom framstår tanken på en ursprunglig upplevelse, ett slags insikt eller inre syn, som 

alltmer problematisk. Den omedierade ur-upplevelsen får mer och mer karaktären av en 

tankemässig konstruktion, som tjänar som idealt tillstånd för en konstnär som vill ”skapa sin 

helt egna värld”. Hela föreställningskomplexet vilar på en konstruktion i språk och andra 

teckensystem och den ursprungliga upplevelsen går förlorad i bildernas rike. 

Föreställningen om det omedierade tillståndet uppstår som ett komplement till det 

kommunikativa tillstånd vi befinner oss i. Ur-tillståndet framstår som en hägring, ett 

eftersträvansvärt nolltillstånd, som emellertid aldrig infinner sig. Konstnärens inre producerar 

bara prefabricerade betongblock, som sätts samman på nya sätt, men som går att härleda till 

individens inlärning, traditionsmedvetande och kollektiva handlande.  

Derridas språkfilosofi utgår från att ord får sin mening genom skillnad i relation till andra ord. 

Tecknen har inte någon entydig fast och fixerad förbindelse till något utanför språket utan 

betydelsen laborerar med (åt)skillnader, differenser – différance – som fungerar 

inomspråkligt. Vår förståelse av ordet luft kommer genom dess skillnad till orden fast och 

flytande som exempel.  

Det postmoderna tänkandet lämnar till stora delar anspråk på originalitet och ursprunglighet 

och betonar i stället traditionen, upprepningen, leken med stilattrapper, det retoriska tilltalet 

och konstens genremässiga bundenhet och försöker bryta sig fri från konstens unicitet. En 

mängd praktiker som tidigare inte rymts inom konstens fält inkorporeras nu däri.  

 

Konstnärlig praxis som forskning 
Jean-Francois Lyotard går i sin essä Svar på frågan: Vad är det postmoderna? till hård attack 

mot den tid han lever i. Det är en period av ”slapphet”. Lyotard kritiserar särskilt Jürgen 

Habermas, vilken menar att den helhetssyn på tillvaron som filosofer eftersträvar, splittrats 

upp i sinsemellan oberoende specialområden och att individen inte upplever det postmoderna 

projektet som en befrielse utan i stället som en källa till leda. Habermas vill tillbaka till en 

erfarenhetens enhet, som han känner har förflyktigats. Lyotard fortsätter angående konsten 

och realismen: 

”Men kapitalismen har i sig själv en sådan makt att avrealisera välbekanta föremål, 

sociala roller och institutioner, att de framställningar som kallas ”realistiska” inte längre 

kan framkalla känslan av verklighet annat än i ett stämningsläge av nostalgi eller 

förlöjligande, som ett tillfälle till lidande snarare än tillfredsställelse. Klassicismen 

förefaller vara omöjlig i en värld där verkligheten är så labil att den inte ger stoff till 

erfarenhet utan till utforskning och experimenterande.”34 

Här träffar Lyotard en känslig punkt, som har direkt bäring på Leiderstam som jag ser det. 

När Leiderstam kopierar landskapsmålningar från 16-, 17- och 1800-talen gör han det inte i 

egenskap av realistisk konstnär utan snarare som en som utforskar vad genren 

landskapsmålning bestäms av för konventioner och bildtraditioner. Genom sina 

reproduktioner och små förskjutningar i bildytan blir hans angreppssätt mer av utforskning av 

måleriets praktik än originaltrogen reproduktion. Varje ny reproduktion blir en annorlunda 

version. Likaså utforskar Leiderstam konstverkets materialitet i form av målningars baksida 

 
34 Lyotard, Jean François, Svar på frågan: Vad är det postmoderna?, i: Löfgren, Mikael, Molander, Anders, 
Arvidsson, Mats (red.), Postmoderna tider?, Norstedt, Stockholm, 1986, sid 83 
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och arkivens dolda verk, med mera. Just här finns en direkt anknytning till postmodernismen 

som epok och Leiderstams särskilda inriktning på konstens marginaler, konstens 

randområden, konstens självreflektion. 

 

Motsatser – en slags bestämning av postmodernismen 
Ihab Hassan försöker i sin essä Mot ett begrepp om postmodernismen, arbeta fram ett sätt att 

greppa postmodernismens särart genom att definiera några drag som han anser är utmärkande. 

Han ställer upp dem i en tabell av motsatser. Ihab Hassan definierar lekfullheten och 

obestämdheten som konstitutiva drag för postmodernismen. 

”Men i de mest utvecklade samhällena kvarstår faktum: som ett konstnärligt, filosofiskt 

och socialt fenomen vänder sig postmodernismen mot öppna, lekfulla, optativa, 

tillfälliga (öppna såväl i tiden som i strukturen eller rummet), disjunktiva eller 

obestämda former, en ironiernas och fragmentens diskurs, en frånvarons och brottens 

”vita ideologi”, ett brytningarnas begär, ett åkallande av invecklade, artikulerade 

tystnader.”35 

Jag väljer ut några av motsatsparen, som jag också tycker mig identifiera hos Matts 

Leiderstam. Jag diskuterar dessa i avsnittet Postmodernism kontra modernism nedan. 

Form (konjunktiv, stängd)  - Antiform (disjunktiv, öppen) 

Ändamål   - Lek 

Plan   - Slump 

Konstobjekt/Färdigt verk  - Process/Performance/Happening 

Rot/Djup   - Rhizom/Yta 

Betecknat (signifié)  - Betecknande (signifiant) 

Berättande/Grande Histoire - Antiberättande/Petite Histoire 

Metafysik   - Ironi 

Ihab Hassan anger fler motsatspar.36 Det kan vara fruktbart att reflektera över hur en sträng 

form öppnas och blir oformlig, en antiform, hos till exempel Ola Billgren i hans målningar 

betitlade Romantiskt landskap, efter att Billgren haft en närmast fotorealistisk blick för sina 

motiv tidigare. Kristoffer Arvidsson skriver:  

”Kring 1980 har den naturlyriska stämning som långsamt smugit sig in i den billgrenska 

nyrealismen, slagit över i romantisk abstraktion i form av ett formlöst svävande måleri 

uppbyggt av färgklanger.”37 

Leken och slumpen är viktiga ingredienser i en stil och riktning som postmodernismen, som 

inte värdesätter helhet och stora narrativ, utan i stället fokuserar på det partikulära och hur det 

framträder, slumpvis utan medveten avsikt.  

 

Modernismens tvingande lagbundenheter 
Rosalind Krauss skriver i artikeln ”A view of Modernism” fram en kritik av det narrativ som 

modernismen skapat om sig själv, främst så som Clement Greenberg formulerat det i sina 

kritiska texter, företrädesvis hans syn på en linjär utveckling i konsthistorien. Krauss tar 

avstamp i de flyktlinjer som konsten sedan renässansen använt för att skapa perspektiv och 

 
35 Hassan, Ihab, Mot ett begrepp om postmodernismen, i: Löfgren, Mikael, Molander, Anders, Arvidsson, Mats 
(red.), Postmoderna tider?, Norstedt, Stockholm, 1986, sid 73-74 
36 Ibid., sid. 70-71 
37 Arvidsson, 2008, sid. 174 
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djup i bilder. Krauss ser dessa linjer som meningsskapande och kontrollerande 

lagbundenheter. 

”Perspective is the visual correlate of causality that one thing follows the next in space 

according to rule. In that sense, despite differences of historical development, it can be 

likened to the literary tradition of the omniscient narrator and the conventional plot, … 

and within that temporal succession – given a spatial analogue – was secreted the 

‘meaning’ of both that space and those events. And it is that very prior assumption of 

meaning that the larger modernist sensibility abhors […] 

We can no longer fail to notice that if we make up schemas of meaning based on 

history, we are playing into systems of control and measure. We are no longer innocent. 

‘For if the norms of the past serve to measure the present, they also serve to construct 

it.’“38 

Här anknyter Matts Leiderstam på ett produktivt vis med sina utställningar Vad gör Rutnätet? 

och Blicken och ögonkasten, då han undersöker hur den strikta rutförstoring som kan antas 

vara med i uppbyggnaden av bilder, verkar. Utställningarna ger tankar om metakonstnärliga 

effekter, som kanske inte syns i ett färdigt verk, men som ”are playing into systems of control 

and measure” som Rosalind Krauss skriver. Leiderstam kommenterar själv Vad gör Rutnätet? 

på följande sätt: 

”I utställningen utforskar jag rutnätets visuella struktur och bygger ut det i rummet, 

samt reflekterar kring dess betydelse i vår tid. Det med tanke på att vi lever i ett nu där 

vi är oavbrutet uppkopplade till ett världsomspännande datanät via våra skärmar. /…/ 

Samtidigt som de [bilderna] utsätts för alternativa (queera) positioneringar som 

artikulerar en instabilitet – inför den ständigt anslutne betraktarens blickar.”39 

Jag uppfattar det som att vi skall reflektera över rutförstoringens tvingande och reglerande roll 

och uppmärksammas på dess existens som skapande en konstnärlig effekt, snarare än att 

komma till någon slags finit slutsats. Se: Bild 16. 

 

Relationen mellan kopia och original 
Kulturfilosofen och kulturkritikern Walter Benjamin kritiserade i en epokgörande essä den 

moderna tidens bruk av kopior av konstverk i form av fotografiska bilder bland annat. Han 

menade att ett originals alla aspekter, utställningslokal, målarfärgens flöde över duken med 

mera gick förlorat när konstverket reproducerades i konstböcker eller på annat sätt. Originalet 

har en ”aura” som inte kan översättas eller reproduceras.  

”A classical statue of Venus, for example, occupied a different traditional context for 

the Greeks, who made of it an object of worship, than for medieval clerics, who saw it 

as a threatening idol. But what both was actually struck by was its singularity or, to use 

another word, its aura. /…/ To put it another way: The ‘one-of-a-kind’ value of the 

‘genuine’ work of art has its underpinnings in the ritual in which it had it’s original, 

initial utility value.”40 

 
38 Krauss, Rosalind, “A view of Modernism”, Artforum, New York, September 1972, pp 48-51: Här citerat ur: Art 
in Theory, 1900-2000 : an Anthology of Changing Ideas, Harrison, Charles, Paul Wood, eds., 2. rev. ed., 
Blackwell publishing, 2002, sid. 978-979 
39 Leiderstam, Matts, Matts Leiderstam Vad gör rutnätet?, Konstakademien, 29 januari – 5 mars 2022, 
Pressrelease, Stockholm, 2022, [www] https://konstakademien.se/ Hämtat: 2022-01-23 
40 Benjamin, Walter, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, Penguin, London, 2008, sid. 10-11 

https://konstakademien.se/
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Under tiden strax efter kriget och inpå femtiotalet sker ett radikalt skifte inom humaniora. De 

litterära verk som tidigare setts som ett uttryck för en författares ”själ” eller liknande blir nu i 

stället en retorisk produkt, som kan analyseras med semiotik eller semantik. Paradigmskiftet 

brukar gå under beteckningen ”The Linguistic Turn” – det vill säga att forskningen sysslar 

med språket i ett litterärt verk och inte med det som finns bortom språket, om där nu finns 

något. Roland Barthes utropar författarens död. På samma sätt sker ett skifte inom 

bildvetenskapen – ”The Pictorial Turn” – där konstverk analyseras med utgångspunkt från 

konventioner och koder som styr och finns representerade i ickespråkliga symbolsystem som 

konst och populärkulturella bilder. Jag nämner nedan också ”The Archival Turn”, som 

fokuserar på arkivets speciella uttryck och tillkomstsätt i samtida konst- och 

utställningspraktiker. Dessa olika ”vändningar” är aktuella i Matts Leiderstams konstnärliga 

verksamhet. Relationen mellan original och kopia förändras.  

Den postmoderna tiden flödar över av en kommunikation med hjälp av bilder i olika format, 

som kopierar konstverk över hela världen. Denna tendens har bara ökat med uppkomsten av 

world wide web, 1990 vid CERN i Frankrike. Den har accelererat så fort att vi numera umgås 

via webben och hämtar nästan all vår information därifrån. Jean Baudrillard talar om en värld 

av simulacra, där den ursprungliga referenten har försvunnit. Bilden, betraktat som ett tecken 

(signifiant) har inte någon referent, något den syftar på (signifié). Liksom Benjamin ovan 

fotar han garanten för mening hos ett metafysiskt objekt – Gud.  

”But what if God himself can be simulated, that is to say can be reduced to the signs 

that constitute faith? Then the whole system becomes weightless, it is no longer itself 

anything but a gigantic simulacrum – not unreal but a simulacrum, that is to say never 

exchanged for the real, but exchanged for itself, in an uninterrupted circuit without 

reference or circumference.”41 

Jag läser ovanstående citat som att det enligt Baudrillard finns något reellt, något verkligt, 

som går förlorat när bilder flödar över. Han gör en distinktion mellan representation, där det 

finns en likhet mellan tecknet och det verkliga, medan simulacrat negerar teckenvärdet. 

Tecknet blir bara ett tecken. Det verkliga i det här sammanhanget tolkar jag som en närvaro. 

En person som befinner sig i en kyrka, katedral eller annan plats för tillbedjan är där fysiskt 

närvarande med alla sinnen aktualiserade. Upplevelsen kan bara ske där och då, på plats. Ett 

annat exempel är en uppfriskande promenad i en djup skog en vårdagsmorgon. En bild av 

samma platser har en helt annan ontologisk status, där det ursprungliga eller ”det reala” har 

gått förlorat under den postmoderna eran. 

 

Den frånvända blickens tilltal – analys i fragment av Matts Leiderstams 
seende 
 

Min metod för att komma åt Matts Leiderstams blick och hans utforskande undersökning av 

det konstkulturella fältet i vid mening, blir att analysera olika utställningar och verk och sedan 

sammanfatta vad jag kommit fram till.  

Det queera ögats upptäckter. 
Den första gruppen utställningar jag analyserar har som någorlunda gemensamt tema en 

identitetspolitisk grund, som är helt i överensstämmelse med tidens politiska kamp för 

 
41 Baudrillard, 2000, (1994), sid. 5-6 



22 
 

 

erkännande av HBTQ-personers rättigheter. Leiderstam arbetar emellertid med konstverk och 

inte politik.  

Grand Tour – att se det en ser 

Den första utställningen av Matts Leiderstams verk jag själv såg var Grand Tour på 

Konsthallen i Göteborg, som pågick mellan 26 november 2005 – 15 januari 2006. Uttrycket 

Grand Tour syftar på den bildningsresa som välbesuttna individer företog till främst Italien 

med Rom och Florens som viktiga mål under sextonhundra-, sjuttonhundra- och 

artonhundratalen. 

Utställningen bestod av en mängd konsthistoriska böcker, som låg uppslagna på flera bord 

och bredvid vissa låg förstoringsglas fästade i kedjor. Bredvid en konsthistorisk bok med ett 

landskap exponerat låg också en Spartacusguide. Det är en resehandbok för gaykillar. Den 

anger var någonstans klubbar, kaféer, restauranger, hotell och cruisingparker för 

homosexuella finns runt om i världen. Man kunde se att vissa platser som avbildats i 

konsthistorien också numera var platser för cruising. Jag tog till mig försöket att queera 

konsthistorien genom att se på de obligatoriskt utplacerade figurerna i diverse avbildade 

landskap, som män som var ute efter erotiska eskapader. Jag upplevde det som intellektuellt 

underhållande, men inte riktigt trovärdigt. Jag har tidigare bara upplevt figurer i landskap som 

plikttroget ditplacerade för att ge lite diffust liv och perspektiv åt bildframställningen. För att 

få en uppfattning om hur utställningen tog sig ut rent visuellt Se: Bild 4, som kommer från 

Magasin III i Stockholm, men den ger ändå en god uppfattning om hur utställningen tedde sig 

i Konsthallen i Göteborg. 

Grand Tour började på Cinema Arsenale i Venedig 1997. 1998 presenterades en utvidgad 

version på några IKEA-bord hos Andrén-Schiptjenko i Stockholm i en enmansutställning. Till 

en ännu mer utvidgad utställning på Magasin III i Stockholm tillverkades femton nya bord. I 

stället för en katalog producerades en webbsida och en CD. Webbsidan är nedlagd. CD-

skivans material finns tillgängligt. Den nya utställningen öppnade 2005 på Magasin III i 

Stockholm och turnerade sedan vidare till Göteborgs konsthall, DCA Dundee och 

Kunstmuseum Liechtenstein. Till varje ny utställning kompletterades med nytt material. 

Materialet växte och utställningen vandrade vidare till Badischer Kunstverein, 2007, Grazer 

Kunstverein, 2010 och Museo Tamayo i Mexico City år 2013. Matts Leiderstam var själv 

närvarande vid varje vernissage och hade då också kompletterat med några platsspecifika 

verk. 

CD-skivan är att betrakta som en del av utställningen och producerades till utställningen på 

Magasin III. Grand Tour gav förstås också upphov till recensioner i dagstidningar. På 

Leiderstams galleris Andréhn-Schiptjenko sajt, finns mer material, liksom på Matts 

Leiderstams egen hemsida där han dokumenterat många av sina utställningar.  Grazer 

Kunstverein har en detaljerad beskrivning av utställningen hos dem. Så har även Kunsthalle 

Düsseldorf.  

För många besökare blev det svårt att ta till sig vad Matts Leiderstam avsåg med Grand Tour. 

Margareta Rossholm Lagerlöf ställde sig frågande och trots en gedigen genomgång ur olika 

synvinklar; en klassicistisk ingång; en ingång från Romantiken och en ingång från estetisk 

receptionsteori blir en av flera slutsatser: 

”Taken one by one the paintings seem to lack theory altogether, appearing private and 

emotional. The only way to show them and understand them therefore is to put them in 

a framework of theory, to make up for the absence of inherent conceptualizations. 
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Within the installation of Poststructural ideas the paintings then turn their faces towards 

me, different and unknown.”42 

Denna utställning aktiverade mitt eget seende på så sätt att jag blev uppmärksammad på den 

heteronormativitet jag själv, som en del av det svenska samhället, indoktrinerats med. Känslan 

av påhittat innehåll i bilderna ersattes med en fråga: Varför reagerar jag som jag gör och 

försöker marginalisera eller undantränga den personliga tolkning som Mats Leiderstam gör? 

Mitt svar blev att jag, liksom de flesta, har en inlärd heteronormerande blick trots att jag själv 

har en gayidentitet. 

 

Grand Tour – Att fokusera blicken 
Ett sätt att exemplifiera blickens tematik är att låta seendet svepa över äldre konst ur 

konsthistorien. När Leiderstam kopplar på sin queera blick blir bilderna laddade med 

innebörder som inte ligger på ytan men ändå är fullt synliga. I utställningen Grand Tour låter 

Leiderstam ett förstoringsglas vila över Gavin Hamiltons målning av sin släkting Douglas 

Hamilton, 8th Duke of Hamilton. Douglas vistades på kontinenten mellan 1772 och 1776 och 

hade där sällskap av Dr. John Moore, som var hans ressällskap, vän och privata läkare. På 

bilden ser vi Moores son Ensign Moore se beundrande på Douglas Hamilton. En trogen hund 

sitter också vänd mot huvudpersonen i bilden, medan Dr. Moore ser ut mot oss betraktare och 

visar med en yvig gest med armen mot de antika lämningarna. 

Det hela är en bild från Rom där det antika Forum eller fältet Campo Vaccino, som det hette 

under denna tid eftersom korna vallades där, bildar fond för resenärerna på deras Grand Tour. 

Hela Forum var täckt av en stor kulle, som under senare århundraden skulle komma att bli 

omsorgsfullt utgrävd. National Galleries Scotland, där bilden är utställd, försäkrar oss 

lugnande att: ”Both he and the dog gaze admiringly up at the duke, who was passionately 

fond of girls, clothes and horses.”43 Den heterosexuella normen är fastställd. 

Leiderstam vänder emellertid sin queera blick mot Douglas Hamiltons skrev och fokuserar på 

hans gylf, som verkar oknäppt, genom att placera ett förstoringsglas just där. Bilden förändras 

och vi börjar ställa oss frågor om det som inte syns på grund av klädseln, det medvetet 

undanträngda och marginaliserade i bilden. Vi noterar då också den unge John Moores hand 

som vilar på Douglas Hamiltons underarm. Fänrik Moores beundrande blick får en ny 

underton. Se: Bild 5. 

 

Den frånvända blickens tilltal – ögonkontakt 
På den tionde biennalen i Sydney 1996 ställde Matts Leiderstam ut ett verk, som är en 

kommentar till John Constables målning Landscape with Goatherd and Goats (after Claude), 

(1823) i sin tur en kopia av Claude Lorrain’s Paysage avec un Chevrier (1636–1637). Se: 

Bild 6. 

Matts Leiderstam beskriver hur han såg kopian av Claude Lorrains målning på Sydneys Art 

Gallery of New South Wales innan han skapade sitt utställningsobjekt för biennalen. Han gör 

en kolonial reflektion över att Storbritannien inte skickar originalet utan kopian som en gåva 

 
42 Rossholm Lagerlöf, 2007, sid. 180 
43 National Galleries Scotland, Gavin Hamilton, [www] https://www.nationalgalleries.org/art-and-
artists/57649/ Hämtat: 2022-03-19 

https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/57649/
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/57649/
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till Australien. Ett uttryck för koloniernas relation till Europa – originalet finns kvar hos 

stormakten.44 

Matts Leiderstam har sett Claude Lorrains målning i ett tidigare skede På National Gallery i 

London och då reflekterat över att fåraherden på bilden ser ut som om han känner sig 

iakttagen och sneglar lite lätt över axeln. Figuren, som sitter i förgrunden, kan traditionellt 

uppfattas som en repoussoir, något som ger bilden djup och leder blicken in i målningens 

huvudmotiv. 

Nu ser Leiderstam att även i kopian ser fåraherden sig snett över axeln och det kändes som att 

betraktaren, i det här fallet Matts Leiderstam, skulle kunna attrahera honom. Vi kan notera att 

blicken skyggt viker undan för ett rättframt tilltal. Leiderstam använder här sig själv som 

objekt i fenomenologisk efterföljd. Den åskådande blicken är situerad i en homosexuell mans 

medvetande om cruising i undanskymda skogspartier. För honom blir blicken i tavlan en 

punctum i Barthes mening. För en diskussion av begreppet se avsnittet Vesuvius utbrott 

nedan. 

Leiderstam föreslår att han skall måla en egen kopia till biennalen och ställa den bredvid 

Constables målning som jämförelseobjekt. I Leiderstams kopia finns emellertid en liten 

förskjutning. Nu ser den sittande fåraherden rakt på betraktaren. Fåraherdens direkta blick ges 

en erotisk konnotation. 

Ur fenomenologisk synvinkel i Merleau-Pontys efterföljd, kan vi se hur begärsstrukturen hos 

en enskild åskådare, Leiderstam, omformar och anpassar det måleriska motivet till en annan 

konvention som är samstämmig med det tjuguförsta århundradet. En homoerotisk avläsning 

av konsthistoriens objekt görs i samklang med de identitetspolitiska strävanden som finns 

under nittiotalet. Utgångspunkten finns i Donna Haraways situerade blick och dess 

kraftövertagande över konsthistorien. I hennes fall en feministisk blick och i Leiderstams en 

homoerotisk. 

Matts Leiderstam använder samma objekt i sin utställning på Grazer Kunstverein, Grand Tour 

(co-production steirischer Herbst) år 2010. I en kommenterande text från Grazer Kunstverein 

står: 

”The observant viewer cannot fail to miss the youth in the foreground who appears in 

Constable’s painting to be self-preoccupied and introspective, but now seems to be 

looking attentively out of the painting directly at the viewer.”45 

Med andra ord undgår det inte den uppmärksamme åskådaren att fåraherden möjligtvis 

inviterar oss till en herdestund i skogsgläntan. 

Matts Leiderstam förhåller sig till denna estetiska tradition och utvecklar seendet som en 

särskild kategori. Leiderstam leker med förmågan att visualisera ett landskap, dels som en 

bildkonvention av romantisk art, dels som en faktiskt existerande plats där landskapet blir en 

projektion av önskningar och begär på ett sätt som är kongenialt med Romantikens 

bilduppfattning. Här anknyter jag också till Derridas begrepp différance, där trots 

upprepningen av landskapet i kopian, vi inte kommer i åtnjutande av själva herdestunden. Den 

omedierade upplevelsen befinner sig bortom tecken, språk och avbildning.  

 
44 Leiderstam, Matts, No difference at all 1996, Matts Leiderstam Works, [www] 
http://www.mattsleiderstam.com/works/# Hämtat: 2022-03-18 
45 Leiderstam, Matts, Grazer Kunstverein, 25.09. – 19.11.2010, Matts Leiderstam, Grand Tour (co-production 
steirischer Herbst), [www] www.grazerkunstverein.org Hämtat 2022-01-26 

http://www.mattsleiderstam.com/works/
http://www.grazerkunstverein.org/
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Den frånvända blickens ironiska tilltal 
En av de tidigaste utställningar Matts Leiderstam skapade var Herdarna på Mölndals 

konsthall 1994. Omslaget till det utställningshäfte som producerades visar en sönderslagen 

man vars ansikte plåstrats om efter vad som verkar ha varit ett brutalt överfall i form av ”gay 

bashing” eller bögknackning. Se: Bild 7. 

Som Annika Öhrner påpekar i Herdarna : En utställning av Matts Leiderstam, så är hans 

installation/utställning en uppvisning av begär, så som det utformar sig i manliga 

homosexuellas cruising i parker, oftast belägna i städer. Det är landskapet som konsthistorisk 

tradition vi betraktar, men med en homoerotisk, nutida twist. Samma tematik återfinns i 

Moderna Museet Projekt : Matts Leiderstam från år 1999. Här beskriver Denise Robinson 

Leiderstam som kopist av Poussins Våren eller Det jordiska paradiset och hans 

”återbördande” av motivet till Parc des Buttes-Chaumont i Paris och Hampstead Heath i 

London. Motiven kopieras flerfaldigt och fotograferas när de placerats i respektive parker. 

Tillvägagångssättet är både upplysande och förbryllande med en stark Verfremdungseffekt. 

I utställningens katalog Herdarna : En utställning av Matts Leiderstam kan vi läsa om 

Nicolas Poussins målning Les bergers d’arcadie (De arkadiska herdarna, 1640-1655, 

Louvren) – ofta kallad Et in Arcadia ego. Den föreställer tre herdar som försöker tyda en 

skrift som ristats in på en sarkofag, vilken utgör bildens centrala del. Texten brukar översättas 

med ”Även i Arkadien finns jag”, där jaget som talar från marmorn är döden själv. Inte ens i 

de mest idylliska av landskap kan vi undkomma döden. Här placerar Leiderstams konst in sig 

då den ”profanerar” landskapsmåleriet till ett ordinärt ragg samtidigt som den behåller 

översinnligheten i lusten, begäret och det speciella seendet.  

Det lustfyllda homoerotiska seendet, som dolts i konsthistoriens museala objekt, lockar fram 

en erotik, som inte finns vid första ögonkastet. Blicken och utforskandet av iakttagandet, som 

individuellt situerad vision, genomsyrar Matts Leiderstams konst. 

När Poussins målning kopplas samman med utställningshäftets omslag kan vi snabbt 

associera till den park som utställningen handlar om – Skinnarviksparken i Stockholm. Där 

förekommer ofta bögknackning och vi förstår av sammanhanget att den unge mannen kan ha 

råkat ut för något sådant. 

När vi viker upp fliken till omslaget ser vi emellertid en ung Matts Leiderstam skrattande 

betrakta den omplåstrade mannen från framsidan. Jag uppfattar detta som ett uttryck för 

postmodern ironi. Aktiveringen av Poussins målning; den moderna uppsättningen ”herdar” 

som befolkar våra parker; ett slags iscensatt våld, som skrattas bort; alltsammans ger en 

ironisk touche till ett existentiellt allvar. 

Det är emellertid först när vi viker ut katalogomslagets flik, som detta blir uppenbart för oss. 

Den blick som varit osynligt frånvänd ger ett oväntat tilltal.  

 

Självporträtt 
Under 2002 deltog Matts Leiderstam i en grupputställning i München. Projektet kallades 

Exchange and Transform (Arbeitstitel). Leiderstam arbetade i det här projektet tillsammans 

med konstmuseet Schackgalleri i München och en ung konststudent, Philip Mertz. 

Matts Leiderstam hade hängt två porträtt mot varandra på motstående väggar och placerat en 

bänk emellan dem. Båda porträtten hade gjorts av Franz von Lehnbach, dels Ungdomligt 



26 
 

 

självporträtt från 1856, när Lehnbach var tjugo år och student vid Konstakademien i 

München och dels en kopia efter Andrea del Sartos Mansporträtt från 1865 i Uffizierna i 

Florens.  

Den unge konststuderanden fick sitta en timme varje söndag framför ett av porträtten under 

utställningstiden. Han var själv student vid samma akademi som Lehnbach hade varit nästan 

hundrafemtio år tidigare.  

Leiderstam hade kommit överens med studenten om att han inte skulle raka sig eller klippa 

sig under tiden sittningen pågick. Tidsflödet registrerades på så sätt och studenten skulle 

också bli mer och mer lik Lehnbach. Dessutom igångsattes en mejlkonversation mellan 

studenten och Leiderstam.  

”What interests him [Matts Leiderstam, min anm.] here are the stimuli a picture emits, 

how far it attracts and holds his attention, and what it reveals or what secrets it 

harbours. /…/ Not only does the viewer direct his gaze at an object of desire, but that 

object, as subject of desire, returns the gaze. /…/ Two photographs taken at the start and 

finish of each session (sic.!) document the viewer’s increasing resemblance to the 

painter Franz von Lehnbach’s self-portrait and how the viewer’s own ‘self’ evaporated 

vis-à-vis the portrait” ”46 

Kunstverein München hade producerat en informationstext vid sittningen, så att intresserade 

besökare kunde ta del av beskrivningar av de historiska porträtten och läsa om det pågående 

projektet. 

Undersökningar av bilders inneboende påverkanskraft har tilltagit från sextiotalet och framåt 

menar Horst Bredekamp. Det är ett samtida forskningsfält, men det går tillbaka på tidigare 

föregångare som Leonardo da Vinci, vilken menade att den rörliga, svepande linjen, i motsats 

till punkten, förmådde ge liv och påverkanskraft åt ett konstverk.  

”According to Leonardo, painting is ‘not alive in itself, but is able to express [é 

esprimitrice di] living things.”47 

I det här projektet aktiveras den reciproka blicken – studentens blick som är vänd från 

betraktaren mot tavlan och Franz von Lehnbachs bild som ser tillbaka. Dessutom undersöks 

om och i så fall på vilket sätt konstverkets blick påverkar den sittande. Projektet är helt 

samtidstillvänt och ett fint uttryck för postmodernismens performancekonstverk. Se: Bild 21. 

 

Återbördat  
Matts Leiderstams projekt Returned bestod av reproduktioner av Nicolas Poussins tavla 

Spring or The Earthly Paradise från 1660, även kallad The Garden of Eden, som ingår i en 

serie årstidsbilder, The Four Seasons. Adam och Eva befinner sig i en lummig glänta av 

grönskande växter och träd. I himlen ovanför dem svävar Gud. På Poussins tavla kan vi se hur 

Eva pekar lockande på frukterna i ett träd. Leiderstam målar Edens trädgård utan Adam och 

Eva. I stället finns där ett tomt område där de lekande paren skulle vara. Vi kan se det som ett 

uttryck för att de älskande/lekande inte nödvändigtvis är en man och en kvinna utan i stället 

valfria gestalter. Se: Bild 8. 

”Even more curious is that Leiderstam is working in a world which lives under the 

shadow of the death of God. The artists removal of the very figures which provide the 

 
46 Leiderstam, Matts, Nachbild Matts Leiderstam, 14.09-18.11 2007, Argobooks, Berlin, 2010, sid. 47 
47 Bredekamp, Horst, Image acts: a systematic approach to visual agency, Walter de Gruyter, Boston, 2018, sid. 
209 
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Christian iconography with the very origin of “man” and the prefiguring of his fall 

brings us to an extraordinary, if not perverse, tabula rasa.”48 

Det finns ingen orm i Paradiset bara ett lyckligt och oskuldsfullt tillstånd. 

”But Spring is the season that comes closest to the vision of the Golden Age. Adam and 

Eve, naked surrounded by a rich profusion of growing things, bushes and trees heavy 

with fruits, everything seems perpetually fresh, in the ‘eternal spring’ that Tasso 

invoked. In this pure and luxuriant nature that nourishes man there is no serpent.”49 

Matts Leiderstam framställde ett antal kopior av Spring, som sedan placerades i olika parker i 

geografiskt vitt åtskilda städer; Hampstead Heath, London, 1997; The Rambles, Central Park, 

New York City, 1997; Parc Mont Royal, Montreal, 1998; Park K. Marcinkowskiego, Poznan, 

1998; Frescati, Stockholm, 1998; och Parc des Buttes-Chaumont, Paris 1999. En sista kopia 

placerades i Galoppatolo, Villa Borghese, Rom, 1999. Se: Bild 9 för placeringen i Parc des 

Buttes-Chaumont. Bilden visar ett foto på Leiderstams kopia placerad nedanför ett vattenfall i 

flera etager inuti en grotta i parken. Det är mörkt i grottan, men ljus faller in ovanifrån där 

vattenfallet kommer in. Det faller också ljus på Leiderstams tavla. 

Det gemensamma för alla parkerna är att de är områden för homosexuella mäns cruising. 

Matts Leiderstam beskriver sitt projekt så här:  

”I selected parks that have been modelled on the English park. We know from art 

history that this type of park was highly influenced by the ideal landscape paintings by 

artists such as Claude Lorrain and Nicolas Poussin. The park itself has become a copy. 

When a gay man who’s cruising randomly meets my painting left there, a connection 

between the space of the museum and the park has been made. Both spaces sometimes 

host cruising or aspects of this activity. But in the park the left painting gives the 

spectator the opportunity to take it.”50 

Jag skrev ovan om hur samma plats kan användas för helt olika ändamål. Cruisingparken blir 

en heterotopi. Om nätterna en begärets plats och om dagarna en plats för småbarnsföräldrar.  

Parc des Buttes-Chaumont i Paris är utformad i enlighet med vad Matts Leiderstam beskriver 

i citatet – en kopia av ett imaginärt landskap. Det är en helt konstgjord park, byggd runt ett 

gammalt kalkbrott. Man tillverkade bland annat gips till puts och när tillverkningen upphörde 

bestämde Napoleon III att det skulle byggas en överdådig park för förströelse och 

promenader. Staten köpte in marken och 1867 invigdes den, samtidigt som den stora 

världsutställningen öppnade på Marsfältet i Paris. En sjö hade grävts ut, och en grotta 

smyckad med falska stalaktiter, brusande vattenfall och vattenströmmar hade tillkommit.51 

Det är i enlighet med Baudrillards syn på original och kopia att de ideala 

landskapsmålningarna av Claude och Poussin likväl som den engelska parken har fått stå 

modell för Parc des Buttes-Chaumont, som sedan kan upplevas som en park i sin egen rätt av 

besökarna. Vad som är original och kopia undgår bestämning. 

 
48 Robinson, Denise, The Leaving, i: Leiderstam, Matts, Moderna museet projekt : 18.3-2.5 1999 : Matts 
Leiderstam, Moderna Museet, Stockholm, 1999, sid. 22 
49 Rossholm Lagerlöf, Margaretha, Ideal Landscape : Annibale Carracci, Nicolas Poussin, and Claude Lorrain, 
Yale University Press, London, 1990, sid. 173 
50 Phelan, Peggy, Leiderstam, Matts, An e-mail conversation, On returning to the Returns, i: Leiderstam, Matts, 
et al. Matts Leiderstam : Works 1996-2001, Antenna, Stockholm, 2002, sid 32 
51 Parc des Buttes-Chaumont facts, [www] https://www.parisdigest.com/paris-gardens/parc-buttes-
chaumont.htm Hämtat 2022-04-14 

https://www.parisdigest.com/paris-gardens/parc-buttes-chaumont.htm
https://www.parisdigest.com/paris-gardens/parc-buttes-chaumont.htm
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Matts Leiderstams återbördade parkmotiv, känns som en gåva till parken. En kärleksgåva. 

Leiderstam beskriver hur han i sin barndom fann skogspartier och skogsvandringar vara 

viloplatser från andras blickar och uppmärksamhet. Naturen blev en tillflyktsort. ”The forest 

was for me a place to be with myself. Where I could be, just be. Outside the forest I felt 

exposed to other peoples gazes.”52 

Hela detta omfattande installationsprojekt med sju målningar placerade i olika parker, som 

löper över flera år ser jag som ett uttryck för den postmoderna synen på konst. Jag ser de 

många kopiorna och deras utplacering som ett sätt att försöka överkomma den förlust av 

upplevelse, som jag beskrivit i avsnittet Implosion om Derrida. Hur Leiderstam än försöker 

anknyta målningar av Edens lustgård till fysiskt existerande parker, så är den specifika, 

lustfyllda parkupplevelsen inte närvarande. Den förskjuts hela tiden i enlighet med Derridas 

syn på différance, med varje nytt installationsobjekt, den fotograferade bilden därav och 

utställningarna av fotografierna. Vad som materialiserar sig blir snarast ett uttryck för en 

förlust – en förlust av närvaro. 

Projektet är ett uttryck för sin tid och skulle var svårt att tänka sig under 1950-talet när 

McCarthyismen florerade i USA och homosexuella jagades som brottslingar. ”I USA började 

kring 1950 under det nya ”kalla kriget” med dess maning till nationell och moralisk 

uppslutning kring traditionella ”amerikanska värden” en systematisk förföljelse av 

homosexuella.”53 De samhälleliga maktförhållandena har ändrats. 

Det är också ett typiskt uttryck för de postmoderna produktionsförhållandena i 

senkapitalismens globala handelsströmmar att konstverken placeras ut överallt på jordklotet. 

Globaliseringen har inneburit att en och samma konstnär, som exempelvis Jaume Plensa (f. 

1955 i Barcelona), kan ha verk i Miami, Borås, Houston och flera andra platser, vitt 

geografiskt åtskilda. 

 

Watershed, The Hudson River Valley Art Project 
Ett av Matts Leiderstams många projekt gick ut på att sätta upp kikare på tre olika ställen 

längs med Hudsonfloden en bit norr om Manhattan i staten New York. Allmänheten kunde 

använda kikarna efter eget skön. Platserna var: North Dock, Bear Mountain State Park; 

Boscobel Restoration, Garrison och Great Chain Overlook, West Point Military Academy. 

Den första av de här platserna förknippas med vildmark, den andra är pittoresk och den tredje 

är historiskt minnesvärd.54 

Liksom i utställningen Neandertal ansluter Matts Leiderstam till en plats som är 

konsthistoriskt känd. En grupp landskapsmålare med motiv härifrån – The Hudson River 

School Painters – ingår i den amerikanska konsthistorien. De var djupt färgade av religionens 

syn på det sublimt vackra i Guds fria och orörda natur.  

”They sketched in the open air, preferring uncultivated nature ‘fraught with lessons of 

high and holy meaning, only surpassed by the light of revelation’”55 

 
52 Leiderstam, Matts, et al. Matts Leiderstam : Works 1996-2001, Antenna, Stockholm, 2002, sid 31 
53 Söderström, Göran, ”Homosexaffärernas” och ”rättsrötans” tid, i: Silverstolpe, Fredrik & Söderström, Göran 
(red.), Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 1860-1960, Stockholmia, Stockholm, 1999, 
sid 413 
54 Se: Cooke, Lynne, For Now we see through a glass darkly, but then…, i: Leiderstam, Matts, View, Minetta 
Brook, New York, 2004, opag. 
55 Honour, Hugh, Fleming, John, A world history of art, Laurence King, London, Rev. 7. ed., 2009, sid. 674 
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Liksom Düsseldorfmålarna kring Neandertal i Nordrhein-Westfalen försökte Hudson River-

målarna skapa en nationell identitet genom att knäsätta den speciella terrängen runt floden 

Hudson som Nationens natur, eller hur man bäst vill beskriva det. En nationell 

identitetssträvan utgick från dessa artonhundratalsmålare. Ett slags visuellt våld utövas. 

Landskapsbilden blir instrumentell – en del av en erövrarstrategi. 

I dagsläget är inte terrängen på de platser Leiderstam valt att placera sina kikare så genuint 

och vilt naturliga som under 1800-talet. Medborgargrupper har kämpat mot företag som vill 

exploatera Hudsonfloden. Försök att återge naturen sin orörda och vilda karaktär har gjorts.  

Matts Leiderstam använder sig av Claudeglas och Claudespeglar för att ge naturen en annan 

och mer sublim, romantisk eller målerisk färgton. Claudeglasen var populära under 1700- och 

1800-talen som komplement till och förhöjare av upplevelsen vid betraktandet av landskap. 

Se: Bild 10. I en e-postkonversation med Peggy Phelan beskriver Matts Leiderstam hur hans 

projekt vid Hudsonfloden knyter an till hans tidigare projekt med cruising i olika storstäders 

parker. 

”July 29, 2003 

Yes we do indeed have the same expression in Swedish. The phrase makes the point 

that truth is not evident through seeing – it must constantly be negotiated. It is this fact 

that provides the connection to my older works dealing with cruising. The image of 

landscape is loaded with traces of power structures where the viewpoint is especially 

interesting. The view, like that at West Point, is the reverse of the bushes that serve as 

hiding places in the cruising park; however, they are connected to each other. “If we 

accept that we can see that hill over there, we propose that from that hill we can be 

seen.” /…/ seeing and being seen fit together like hand and glove.”56 

Just det här citatet ger en fin insikt i hur den blick Leiderstam applicerar på sitt material 

fungerar. Det handlar om reciprocitet. Blicken riktas mot något. Man skulle kunna säga att 

blicken vänds från iakttagaren mot ett yttre, men detta yttre reflekterar alltid något tillbaka. 

Blicken som vänds från iakttagare mot objekt, får ett tilltal från det iakttagna. Det är en djupt 

humanistisk och demokratisk inställning. Det iakttagna är inte givet i något politiskt eller 

ideologiskt tvingande mönster utan formas i stället under iakttagelsens gång. 

Att använda Claudeglas i Hudson River Valley-projektet innebar för Leiderstam att försöka 

härma de resenärer som under sin Grand Tour sökte det pittoreska. Glasen är en del av en 

romantiserad föreställning om att en kulturell inramning förbättrar upplevelsen av platsen.57  

Landskapet blir en scen för Leiderstams fantasier säger han vidare i texten. Han blir som en 

performanceartist i en park. Något upprepas om och om igen. Det pastorala landskapet är 

också indränkt i koloniala imperiedrömmar. John O’Sullivan hade uttryckt det väl i synen på 

erövringen av de amerikanska landen som ödets försyn – ’our manifest destiny to overspread 

the continent allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying 

millions.’58 

Kadetterna i West Points militärutbildning tjänar som fantasiobjekt för Leiderstam. ”…: the 

worship of a soldier is a formula within homoerotic fantasy – Jean Genet and Yukio Mishima 

have written about marching guys in sexy but unsettling ways.”59 

 
56 Leiderstam, Matts, View, Minetta Brook, New York, 2004, opag., (sid. July 29, 2003) 
57 Leiderstam, 2004, (sid. October 10, 2003) 
58 Honour, Hugh, Fleming, John, A world history of art, Laurence King, London, Rev. 7. ed., 2009, sid. 675 
59 Leiderstam, 2004, (sid. September 23, 2003) 
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Hudson River Valley-artisterna följde i erövrarnas spår, de som koloniserade USA. 

Ursprungsinvånarna uteslöts ur bilderna eller tilldelades en underordnad roll. På så sätt blir 

det idylliska landskapet i projektet en del av ett kolonialt maktförhållande indränkt i sexualitet 

och våldsutövning. 

 

Matts Leiderstams blick – seendet som konstruktion 
Jag citerade ovan hur Matts Leiderstam uppmärksammade allt runt ett konstverk. Jag 

aktualiserar en del av det ovan angivna blockcitatet ur hans avhandling. ” - context in this 

instance meaning biography, bibliography and provenance; art historical research; the 

curators’ hanging of the picture in relation to other pictures, the information on its plate that 

mediates its meaning, information sheet, audio guide and the conservation report - ”60 Allt 

detta ingår i det som Bourdieu kallar det kulturella fältet. Matts Leiderstam har ett lekfullt, 

produktivt och givande förhållningssätt i sitt utforskande av hur seendet konstrueras av allt 

som finns inom fältet.  

 

Neanderthal Landscape 

Matts Leiderstam ställer 2010 ut i Kunsthalle Düsseldorf med en produktion kallad Seen from 

Here. Han har forskat i platsens lokala arkiv, museer och tillhörande webbsidor. Han har 

undersökt Düsseldorfmålarnas målningar och producerat diabilder och dataanimationer och 

placerat ut fältkikare i lokalen, samt producerat egna målningar och teckningar.  

Leiderstams utställning Neanderthal Landscape, som ingår i Seen from Here, presenterar 

bland annat en stor vägg med målningar av Düsseldorfmålare. Tavlorna hänger på väggen så 

att de tillsammans bildar ett stort landskap som blicken vandrar in i. Leiderstam har också 

tecknat ett rutnät på väggen som tavlorna förhåller sig till. Se: Bild 11. 

Düsseldorf blev ju ett välkänt mål för många svenska och andra nordiska konstnärer några 

årtionden runt 1800-talets mitt, som ville lära sig ett nationalromantiskt måleri. Att de befann 

sig i Tyskland spelade inte så stor roll då de ganska snabbt kunde anpassa naturscenerierna 

efter svenska eller nordiska förhållanden. 

Den natursköna dalen Neandertal ligger en bit utanför Düsseldorf och Matts Leiderstam blev 

fascinerad av det faktum att uråldriga benfragment av mänsklighetens förfäder hittats just där 

målargrupperna stått och försökt fånga naturens skönhet. Här aktiveras Matts Leiderstams 

seende på flera plan. I en e-postkorrespondens mellan honom, Christoph Benjamin Schultz 

och Jari Ortwig säger Leiderstam följande: 

”Yes, that’s exactly what I’m interested in, but unlike an archaeologist I’m not 

concerned with bringing to light spectacular discoveries or evidence for scientific 

theories. To me “Seeing” is an essential mode of perception, very much connected to 

the process of researching, discovering and finally making something visible in an 

artistic way. Seeing is never a direct experience, for a direct experience assumes that all 

motivations, aspects and associations would be erased from the act of seeing. Through 

my work I aim to point out that what we see and who we are on a cultural level, is a 

 
60 Se ovan under rubriken Tidigare forskning där hela blockcitatet finns. 



31 
 

 

construction based on mutual agreements, that the context is not given and therefore has 

to be negotiated constantly.”61 

I utställningen Neanderthal Landscape omförhandlas landskapsmåleriet i sin gryende 

nationalromantiska form, genom hängningen av historiska bilder, sättet vi som åskådare ser 

på dessa bilder, och den fascinerande stenåldersmänniska vars fragment hittats i en grotta i 

landskapet. Vi inbjuds också att ta del av bilderna via fältkikare och sciascope. Alltsammans 

för att göra vår blick lite skeiv62 i relation till vårt inlärda vaneseende. Matts Leiderstam 

menar att genom målningarnas resor i världen, deras proveniens, restaureringar och ibland 

övermålningar, är inte de tavlor som hänger på väggen i den stora utställningssalen desamma 

som lämnade artistens målarverkstad. 

Leiderstam menar inte heller att ett omedierat seende är möjligt. Allt vår seende är inbäddat i 

kulturella konstruktioner givna av det sammanhang i vilket vi betraktar vad det än är vi 

betraktar. Blickens meningsskapande aktivitet är ständigt utsatt för omförhandlingar i det 

moment blicken aktiveras. Blickens meningsskapande aktivitet är en fråga om ömsesidighet –  

”a construction based on mutual agreements”. 

Här aktualiseras utsagan av Michel Foucault på omslaget till denna uppsats : «Et qu’est-ce 

que c’est que ce «maintenant» à l’intérieur duquel nous sommes les uns et les autres; et qui 

définit le moment où j’écris ?» («Och vad är det «nu» som vi alla befinner oss inom och vem 

definierar det ögonblick jag skriver?»)63 Definitionen av existensens temporala nu, dess 

betydelse, i form av tecken – språk, bilder, dans, musik, lyrik, politik, med mera – är en 

maktrelation, en relation inbäddad i medierade föreställningar och försanthållanden. 

Våld och makt över tillvaron har utretts av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Han har 

aktualiserats under efterkrigstiden av flera postmoderna filosofer, som sett maktförhållanden 

som väsentliga i mellanmänskliga relationer. Så Michel Foucault. Nietzsche menar ”att all 

drivande kraft är vilja till makt, att det inte finns någon fysisk, dynamisk eller psykisk kraft 

därutöver.”64 Michel Foucault beskriver maktrelationer i språkliga utsagor och menar bland 

annat att: 

”In the examination of language, one must suspend, not only the point of view of the 

'signified' (we are used to this by now), but also that of the 'signifier', and so reveal the 

fact that, here and there, in relation to possible domains of objects and subjects, in 

relation to other possible formulations and re-uses, there is language.”65 

Jag finner det här applicerbart även på den typ av utsagor som konsten utgör. Här finns ett 

språk som vill uttrycka sig. Detta språk är alltid genomsyrat av maktrelationer. 

”The reason is perhaps this: if, since the time of the Greeks, true discourse no longer 

responds to desire or to that which exercises power in the will to truth, in the will to 

speak out in true discourse, what, then, is at work, if not desire and power?”66 

 
61 Leiderstam, Matts, Schultz, Christoph Benjamin, Ortwig, Jari, In Search of the Neanderthal Landscape, i: 
Ortwig, Jari, Schulz, Christoph Benjamin, Leiderstam, Matts (red.), Matts Leiderstam: seen from here, Verlag für 
Moderne Kunst, Nürnberg, 2010, sid. 102 
62 Ordet skeiv är norska för queer. Det passar väl in i sammanhanget här då det associerar till svenskans skev.  
63 «Qu'est-ce que les Lumières?», Magazine littéraire, no 207, mai 1984, pp. 35-39. (Extrait du cours du 5 
janvier 1983, au Collège de France.), [www] http://1libertaire.free.fr/MFoucault260.html Hämtat: 2022-03-19. 
64 Nietzsche : i urval och översättning av Carl-Henning Wijkmark, Prisma, Stockholm, 1987, sid. 170 
65 Foucault, 1971, sid. 111 
66 Ibid., sid. 219 

http://1libertaire.free.fr/MFoucault260.html
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Om man byter ut ”true discourse” i citatet ovan mot sanning i bildrepresentation, pekar 

utsagan på att det är begär och makt som definierar konstens villkor om den vill vara sann.  

 

Den frånvarande händelsens tilltal – Vesuvius utbrott 
Matts Leiderstam laborerar ofta med kopiering av konstverk han finner på olika museer eller 

på annat sätt. En målning som återkommer i flera utställningar är Pierre-Jacques Volaires 

(1729-1799) representation av Vesuvius utbrott 14 maj 1771, målad 1774. På Bild 2 ser vi 

Matts Leiderstam kopiera denna målning på Chicago Art Institute. Vi har också en serie 

fotografier som ger konstverkets proveniens. Denise Robinson beskriver bildsekvensen på 

följande sätt: 

”På varje bord ligger ett noga sammansatt arrangemang som illustrerar de olika verken. 

I hans Vesuvius utbrott (2000) är Volaires Vesuvius utbrott Leiderstams förebild. Han 

visar tavlan i tre olika sammanhang: originalet på sin plats i museet, ett arkivfoto av 

målningen i ägarens hem och ett fotografi av Leiderstams kopia av originalet, som han 

fört tillbaka till berget och passat in i det landskap Volaire bara såg på avstånd.”67 

Det betraktaren ser är en serie fotografier av ett konstverk i olika rumsliga miljöer. Berget 

Vesuvius är ständigt närvarande. Målningen är också närvarande. Det representationen ger har 

längesedan timat. Vad är det egentligen som sker när Vesuvius utbrott återbördas till sitt 

”ursprung” och vad betyder de olika lager av närvaro, som gestaltas i fotosekvensen? Se: Bild 

12. Hur mycket Leiderstam än försöker aktivera den ursprungliga händelsen förskjuts den 

längre och längre bort. 

Camilla Hammarström har i en recension i Aftonbladet 2005 skrivit om just kopian av 

Vesuvius utbrott under utställningen Grand Tour på Magasin 3 i Stockholm. Hon beskriver 

där hur Leiderstam fick arbeta för att få komma till museet i Chicago för att måla sin parafras. 

Leiderstam lyckades också spåra proveniensen till en göteborgsfamilj. Hon är inte särskilt 

imponerad av Leiderstams kopia. Den är alltför tafflig – inte bra, inte dålig. Det är konceptet 

för utställningen som övertygar.68 Camilla Hammarström beskriver Vesuvius utbrott när hon 

ser utställningen Grand Tour på Magasin III i Stockholm år 2005. 

”Som huvudnummer bör nog parafrasen "Efter Pierre-Jacques Volaires Vesuvius 

utbrott 1771" betraktas. På Vesuvius sluttning kryllar hattbeprydda herrar som beskådar 

det rödglödgade skådespelet av eruptionerna som kokar ur jorden. Det är en målning 

med en speciell tillkomsthistoria. Matts Leiderstam fick göra flera påstötningar innan 

han genom samarbete med en annan konstinstitution fick möjlighet att vistas på museet 

i Chicago för att kopiera originalet. Han lyckades också spåra en av de tidigare ägarna 

till målningen, en svensk familj som ägt den fram till 1976. Målningen släpades när den 

var färdig upp på Vesuvius för att fotograferas på sin ingivelseplats, nu kolnad och 

grå.”69 

De flesta recensenterna har någon form av förförståelse av Matts Leiderstams konstnärliga 

gärning. Han har hamnat i ett HBTQ-fack, där de verbala narrativ som spinns runt hans bilder 

finner sina rötter i freudianskt tänkande och en sexualiserad världsbild, där Libido eller Eros 

spelar den väsentligaste rollen. Det gör att det geologiska fenomenet vulkanutbrott överlag 

tolkas som en jättelik ejakulation, en orgasm av överjordiskt slag – eller snarare underjordiskt. 

 
67 Robinson, Denise, Kapitel 2, A perfect day, i: Grand Tour, Matts Leiderstam, 26 november 2005 – 15 januari 
2006, CD-romskiva, Göteborgs konsthall, Göteborg, [2005], opag. 
68 Hammarström, Camilla, Här leker Matts med konsten – och med oss, Aftonbladet, 2005-02-20, [wwww] 
https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/7l3nr8/har-leker-matts-med-konsten-och-oss Hämtad: 2022-02-06 
69 Ibid. 

https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/7l3nr8/har-leker-matts-med-konsten-och-oss
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Men det går också att se ansatsen som ett försök att komma närmare själva ur-upplevelsen, 

själva motivets händelse. Ett fåfängt försök.  

Som en del av utställningssekvensen Grand Tour, blir den ett exempel på ett enastående 

skådespel, något att berätta för de hemmavarande när den långväga resenären återvänt. 

För en ingång till att Matts Leiderstam väljer ut en del av målningen och gör en miniatyr av 

just denna del av Vesuvius utbrott kan man tillämpa Roland Barthes syn på fotografiet. 

Barthes talar om ett fotografis ”punctum”, som är ett slags personligt tilltal i bilden, som 

ligger utanför den inneboende betydelsen eller vad bilden i stort ställer fram. Barthes skriver: 

”Ce second élément qui vient déranger le studium, je l'appellerai donc punctum; car 

punctum, c'est aussi : piqure, petit trou, petite tache, petite coupure — et aussi coup de 

dés. Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point (mais aussi me 

meurtrit, me poigne).»70 

”Detta andra element, som kommer in som en störning i studium, kallar jag alltså 

punctum, ty punctum är också ett stick eller litet hål, en fläck eller skåra – och dessutom 

ett tärningskast. Ett fotos punctum är denna tillfällighet som träffar mig (men som 

dessutom sårar mig, plågar mig)”71 (övers. Mats Löfgren) 

Den del av målningen Matts Leiderstam särskilt framhävt visar konturerna av tre män och en 

hund. Den ene mannen sitter, de båda andra står och de är alla vända mot den lavaström som 

väller ut ur vulkanen. Mannen längst till vänster håller sin hand på axeln på mannen vid 

hunden. Om vi ser detta som Matts Leiderstams punctum skulle det i så fall vara i linje med 

förförståelsen av hans målaruniversum, som en homosocial värld. Se: Bild 3. 

Det utsnitt Matts Leiderstam valt bygger helt på kontrasten mellan ljus (den röda 

lavaströmmen) och skugga (de mörka konturerna av gestalterna). Sin vana trogen skulle man 

nästan kunna säga, fokuserar Leiderstam på de små gestalter som finns i bilden och som ger 

dimension och proportioner åt bildmotivet. Detta följer en postmodern linje – det som bildar 

huvudmotivets periferi lyfts fram och exponeras. De tre männen vänder också ryggen mot 

betraktaren. Ändå är det just dessa som Matts Leiderstam fokuserar på och lyfter fram som 

målningens tilltal.  

Matts Leiderstam målar av en målning på ett museum. Som jag beskrivit tidigare har museet 

kommit att bli en närmast sakral institution under 1800-talet. Förändringen av konstnärens roll 

i samhället, där hen gick från att ha varit en hantverkare knuten till ett målarskrå till att bli ett 

”geni” med övernaturliga gåvor gav denna poängtering av ”det metafysiska” och 

växelverkade med och förstärkte museets roll som bärare av denna metafysik. 

Matts Leiderstam leker med denna upphöjdhet på samma gång som han kliver in i konstverket 

på ett sätt som inte tar direkt hänsyn till konsthistorien, så som den traderats, utan fäster sig i 

stället vid detaljer som inte stått i fokus tidigare. I målningen Vesuvius utbrott gäller det 

männen i förgrunden som vänder ryggen åt betraktaren och blir betraktarens ställföreträdare. 

De har plockats ut i en särskild avbildning, som syns ligga på konstboken i Bild 3. 

Här kan man återkoppla till Baudrillards föreställning om simulacra. För mig framstår Matts 

Leiderstams utforskande av Volaires bild på konstmuseet, hans produktion av kopior och hans 

jakt efter målningens proveniens som ett undersökande av alla de blickar, eller möjliga blickar 

som genom sitt fokus på tavlan, i sin fantasi har (åter)skapat det vulkanutbrott av Vesuvius 

som de ser avbildat. Genom Matts Leiderstams kopior och konstböckernas bilder och 

fotografierna av Volaires tavla i olika miljöer försvinner den ursprungliga upplevelsen i ett 
 

70 Barthes, Roland, La Chambre Claire : Note sur la Photographie, Gallimard Seuil, Paris, 1980, sid. 4 
71 Barthes, Roland, Det ljusa rummet, tankar om fotografiet, Alfabeta, Stockholm, 2017, sid. 44 
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icke gripbart förflutet. Det som återstår är tecken som pekar framåt och bakåt på varandra – 

simulacra. Vilket i sin tur leder till att Leiderstam gör ett försök att återbörda händelsen till sitt 

ursprung genom att ställa en kopia av tavlan på själva Vesuvius topp, så nära kraterns rand det 

går, men den ursprungliga händelsen, vulkanutbrottet, återupprepas inte.  

I Matts Leiderstams kopierande av konstverk finns också en ingång till rent måleriska 

aspekter. Att kopiera skärper uppmärksamheten på hur en målning är gjord. I en 

mejlkonversation med Peggy Phelan konkretiserar han kopierandet (i det här fallet av 

Landskap med Rebecka av Claude Lorrain) som en del av seendet som ett igenkännande. 

”Repetitionen är besläktad med vanan, men de är inte ett och samma. Vanan befriar mig 

från att tänka; repetitionen skärper uppmärksamheten.” /…/ Phelan fortsätter: 

”Repetitionen skiljer sig från vanan, delvis på grund av att den omfattar minnet av 

föregående gång.” Till vilket Leiderstam fogar: ”Min måleriska handling att kopiera är 

en repetitiv akt [...] det 'igenkännande' jag förnimmer framför Landskap med Rebecka 

kan inte helt förklaras eller tillfredsställas, så jag måste återvända för att förstå det 

bättre...”72 

 

Vad ramverkets baksida har att förtälja 
När Fondazione Prada i Milano genomförde en utställning av tavlors baksidor, Recto-Verso år 

2015, fanns Matts Leiderstam med. Målningars baksidor brukar visa upp en träram, kanske 

kan man se hur duken är spänd, kanske finns det små klisterlappar från gallerister eller 

auktionshus, som kan ge information om proveniensen, men själva målningen syns inte. 

Leiderstam visade både framsida och baksida genom att fästa dukens ena långsida i väggen så 

att målningen stod rakt ut i rummet. Se: Bild 13. 

”The Western art tradition has mainly conceived of paintings as frontal (“recto”) 

artifacts. The back (“verso”) carries significantly less cultural meaning, destined to 

remain beyond the public’s view, and only visible to the artists themselves or staff at 

museums and galleries. In this exhibition, artists over the course of two centuries to 

today counter this convention by flipping the back to the front.”73 

Här följer utställningstemat återigen den postmoderna trenden. Det är allt runt omkring ett 

verk som får uppmärksamhet – det som gör ett konstverk till ett konstverk. Att det finns en 

målarduk och att man kan se dennas baksida ger en konkretion och närvaro till verket. Det 

fysiska objektet premieras framför digitala reproduktioner av verkets ”innehåll”, som 

reduceras till bildkonventioner och retoriska klichéer. Här kan man med fördel applicera 

Bourdieus syn på vad som definierar det konstnärliga kulturella produktionsfältet. Även om 

inte åskådarna noterar denna del av konstverket som konstverk utgör det en väsentlig del för 

kuratorer, restaurerare och museipersonal. 

Pierre Bourdieu använder sig av begreppet kulturellt produktionsfält när han beskriver ett 

konstverks vandringar mellan olika hierarkiska nivåer och ekonomiska system i samhället. 

För honom är konstverket en social produkt, vars socialitet så att säga, kan undersökas. 

”Enligt denna logik borde man analysera relationerna mellan författare eller konstnärer 

och förläggare eller gallerister. Det är dessa dubbla personligheter (vars paradigmatiska 

uttryck Flaubert skapar i romanfiguren Arnoux) som genom ”ekonomins” logik når in 

till den innersta kärnan i världen av produktion för producenter. /…/ Hur frigjorda de 

 
72 W., 2016, sid. 38 
73 Recto Verso, Fondazione Prada, Milan, Italia, 3 dec 2015 – 14 febr 2016, [www] 
https://www.fondazioneprada.org/project/recto-verso/?lang=en Hämtad: 2022-02-26 

https://www.fondazioneprada.org/project/recto-verso/?lang=en
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kulturella produktionsfälten än är från externa påtryckningar och krav är de 

genomsyrade av de omgivande fältens tvingande nödvändighet, den som handlar om 

den ekonomiska eller politiska vinsten.”74 

När utställningen Recto/Verso vänder på konstverken kommer andra aspekter fram. En av 

dessa är möjligheten att se ett verks sociala vandring genom galleristers klisterlappar eller 

auktionsverks stämplar. Det framstår som en möjlighet, men är inget som utställningen i sig 

eftersträvar. Den har en mer icke-definierad, vad jag skulle vilja kalla postmodern framtoning 

vad gäller mål och avsikt.  

Denna utställning faller väl in i Leiderstams postmoderna blick, som fokuserar på delar av 

konsthistorien, som inte ingår direkt i Den Stora Berättelsen (Le Grand Récit) så som Jean-

Francois Lyotard formulerade det, det narrativ som skapar en sammanhållen historia med en 

utvecklingslinje från antiken till idag, som vilar tungt på Hegels Världsande. I stället 

exponeras det förbisedda, baksidan, det som inte räknas när ett konstverks ideala värde skall 

bedömas/konstrueras, för då gäller penselföring, uttryck och komposition, som kan avläsas på 

dukens framsida. Tidigare icke uppmärksammade delar av det konstnärliga produktionsfältet 

framhävs. Samtidigt upphöjs konstverkets materialitet till det mest spännande.  

 

Den vita kubens hörn 
Ett annat sätt att framhäva det tidigare förbisedda och obemärkta på det konstnärliga 

produktionsfältet är att hänga tavlor i utställningsrummens hörn. På Kungl. Akademien för de 

fria konsterna i Stockholm visade Matts Leiderstam Vad gör rutnätet? mellan 29 januari 2022 

och 5 mars 2022. I utställningslokalen fanns en rekonstruerad Grande Machine, som Nicolas 

Poussin använde för att bygga miljöer, ljussätta dem på olika sätt och sedan teckna motivet 

och slutligen överföra alltsammans på målarduk. Le Blond de la Tour, en samtida med 

Poussin, beskriver i ett brev till en vän år 1669 hur användningen av den stora maskinen gick 

till: 

”Only Le Blond de la Tour, in a letter to a friend in 1669, described at length the board 

on which Poussin placed his models and also characterized the box that covered the 

board /…/ Over the board he placed a box, open at the bottom, the same size as the 

board. The board served as the bottom of the box. He then studied the physical context 

of his painting and decided how light would fall on the picture in its final placement, 

whether in a church or elsewhere, and made openings in the box to simulate the light 

source (or sources) for the painting. Finally he made a small hole for his eye in the front 

of the box, keeping out all unwanted light from entering what Le Blonde de la Tour 

called Poussin's "grande machine." From this aperture Poussin drew the scene and all 

its details on a piece of paper. Subsequently, he sketched the composition on the 

canvas, making changes until he was satisfied.”75 

När Matts Leiderstam återskapar den konsthistoriskt speciella Grande Machine, som Nicolas 

Poussin använt sig av är han återigen en del av ett postmodernt utnyttjande av konstens 

traditioner. Något mindre uppmärksammat och utforskat, som spelat en väsentlig roll när 

1600-talets oljemålningar framställts plockas upp och görs till ett av flera föremål i 

utställningen, som använder stödraster och konstgjord ljussättning för att hjälpa till att ge 

volym och verklighetsillusion åt en målning. Konsthistorien är inte en vacker saga om 

Världsandens vandringar eller själens djupare och omedelbara uttryck framställt som 

 
74 Bourdieu, 2000, sid. 314-315 
75 De Grazia, Diane, Steele, Marcia, The "Grande Machine", Cleveland Studies in the History of Art , 1999, Vol. 4 
(1999), pp. 64-75, Sid. 65-66 [www] https://www.jstor.org/stable/20070826 Hämtad: 2022-02-26 

https://www.jstor.org/stable/20070826
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konstobjekt utan i stället just konstruktionen av objekt, som med hantverksmässig skicklighet 

producerats noggrant och under mycket reflekterande över den mytologiska scen som skall 

presenteras och det rum objektet skall befinna sig i. Oftast var ju kyrkan uppdragsgivare så 

rummet var då ett kyrkorum. De tekniska hjälpmedel som historiskt varit i bruk blir 

fascinerande föremål i sig och spelplan för nya innovationer.  

När ”Grande Machine” presenteras i utställningen får vi som besökare sätta oss på en pall och 

se genom ett titthål rakt genom den specialtillverkade trälådan och ut genom ett hål på andra 

sidan. Där ser vi tre bemålade paneler. Dessa utgörs av samma rutmönster som övriga 

målningar i utställningen. Några modellfigurer inne i lådan syns inte. Det verkar inte heller 

falla in något ljus i lådan utan vad vi ser befinner sig utanför La Grande Machine. Se: Bild 14.  

Vår blick riktas också mot ett hörn i utställningsrummet. Som jag beskrev ovan är det en icke 

uppmärksammad plats i rummet och just därför kan det vara en poäng att placera objekt där. 

Det överensstämmer med den postmoderna taktiken att göra det osynliga synligt eller, om 

man så vill, att det besökarblicken oftast inte uppmärksammar, riktar sitt tilltal till 

galleribesökaren.  

Galleriet eller utställningslokalen är en väsentlig del av det konstnärliga produktionsfältet och 

genom den placering Matts Leiderstam använder sig av blir själva utställningsrummet 

aktualiserat.76 

 

Rutförstoring  

Under sommaren 2021 såg jag själv min andra utställning av Matts Leiderstam på Tomelilla 

konsthall – Blicken och ögonkasten 19/6-29/8. Jag uppfattar det så att Matts Leiderstam gått 

vidare och utforskar nu ”The Grid” i Rosalind Krauss efterföljd, så som hon presenterat 

rutförstoring (the grid) i relation till modernismen. 

Rutförstoringen underlättar placeringen på bildytan av de objekt som skall relatera till 

varandra på olika sätt, för att skapa illusion av djup, avstånd, storleksförhållanden med mera 

när en bild byggs upp. På Bild 22 kan ett sådant verk ses. På förstudien i form av en teckning 

syns tydligt den rutförstoring Jacques Louis David använt sig av när han konstruerat 

målningen Sokrates död från år 1787. Det är denna rutförstoringsteknik i varierande grad av 

abstraktion vi ser i utställningen Vad gör rutnätet? 

I 1900-talets modernistiska konst har Rosalind Krauss identifierat ett tämligen strängt 

rutmönster och hon resonerar om detta mönsters relation till den tvådimensionella yta en 

målning har. Rutmönstret skapar en ren visualitet, som utesluter texter och narrativ, men det 

utgör också ett estetiskt påbud – ett krav. Här finns en bakomliggande styrning. Något som 

styr perception och tolkning. 

“There are two ways in which the grid functions to declare the modernity of modern art. 

One is spatial; the other is temporal. In the spatial sense, the grid states the autonomy of 

the realm of art. Flattened, geometricized, ordered, it is antinatural, antimimetic, 

antireal. It is what art looks like when it turns its back on nature. /../ In the temporal 

dimension, the grid is an emblem of modernity by being just that: the form that is 

 
76 För ett annat projekt rörande La Grande Machine se: Lacey, Andrew, Nicolas Poussin’s ’Grande Machine’, 
november 11, 2017, [www] https://www.andrewlacey.com/projects-blog/2017/11/5/nicolas-poussins-grande-
machine-p2css Hämtat: 2022-04-17 
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ubiquitous in the art of our century, while appearing nowhere, nowhere at all, in the art 

of the last.”77 

Med exempel från Mondrian och De Stijl får Krauss fram sin poäng. Rutmönstret blir en del i 

modernismens hävdande av konstens autonoma ställning – ”the autonomy of the realm of 

art”. När Leiderstam ställer ut sina senaste verk består de av olika typer av rutnät. 

Rutförstoringen kan också vara linjerna till flyktpunkten i klassisk perspektivritning, något 

som ligger under många verk från renässansen och framåt. Jag ser det så att även detta är en 

aspekt av det ”underliggande”, det bortträngda ur konsthistorien, som blir föremål för 

Leiderstams utforskningar. En konst som undersöker själva konstruktionen av konst, vilket är 

en väsentlig beståndsdel av konstens produktionsfält. Se: Bild 15. 

Den tredje utställningen av Matts Leiderstam jag personligen bevistat är Vad gör rutnätet? på 

Konstakademien i Stockholm, 29 februari – 5 mars 2022. Den liknade utställningen på 

Tomelilla konsthall så till vida att den fortsatte utforskandet av den bakomliggande 

rutförstoringen som bygger en bild, antingen detta raster finns där från början eller kan skrivas 

in i bilden i efterhand. Även i denna utställning undersöks tidigare, som perifera behandlade, 

områden av det konstnärliga fältet. Jag citerar Bourdieu: 

”Detta innebär att man bara kan ge vetenskapen om konsten ett eget studieobjekt under 

förutsättning att man bryter, inte bara med den traditionella konsthistorien som utan 

strid ger efter för den ”fetischism i en mästares namn” som Benjamin talade om, utan 

även med den socialhistoriska analysen av konsten, som bara skenbart bryter med den 

mest traditionella objektkonstruktionens antaganden.”78 

Bourdieu menar att man måste bryta med konsthistoria och socialhistoria och i stället 

undersöka de fält där kulturen skapas i samhället. Vad vi ser i utställningen Vad gör rutnätet? 

är ett antal paneler med abstrakta rutmönster i ett slags ”modernism”, men de har i stället en 

annan innebörd då de presenterar ett galler genom vilket ett verklighetsutsnitt kan skärskådas 

och med hjälp av vilket man kan få realistiska proportioner i en naturalistisk avbildning. Bara 

rutförstoringen som bygger bilden finns kvar, inte någon naturalistisk avbildning, inget 

”motiv”. Avbildningen som hör till finns inte ännu. På Bild 16 syns en för utställningen 

konstruerad hylla i trä och de fyra översta panelerna har färgerna ljusblått, mörkblått, beige 

och grönt. Över färgerna är lagda kvadrater och i kvadraterna har dragits två diagonaler. 

Antalet rutor varierar i varje panel, men håller sig mellan 4x4, 3x3 och 3x2 rutor.   

“Leiderstam's series of new paintings, entitled Panels, belongs to this recent wave of 

abstraction. Like earlier examples of abstraction, they are about deep analysis of the 

basic principles of the status of the image. In Leiderstam’s case, it is a nexus where the 

tradition of painting regimes of viewing and new technology collide furthering the 

capacity of abstraction to simultaneously encompass matter and spirit, being both 

worldly and idealistic, with vaguely indicated motifs such as viewfinders and 

geographical coordination grids.”79 

Matts Leiderstam tar fram bakomliggande konstnärliga regelbundenheter, hjälpmedel och 

tvingande mönster som ingår i produktionen av konstverk på det kulturella fältet. 

 
77 Krauss, Rosalind, “Grids”, October, Summer, 1979, Vol. 9 (Summer, 1979), sid. 50-52, [www] 
https://www.jstor.org/stable/778321?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents  
Hämtad: 2021-08-12 
78 Bourdieu, 2000, sid. 332-333 
79 Lind, Maria, What do Matts Leiderstam’s panels do? i: Panels, Matts Leiderstam, Wilfried Lentz Rotterdam, 
Rotterdam, 2017, opag. 
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I alla tre utställningar jag själv bevistat undersöker Matts Leiderstam hur vår blick leds av inre 

och yttre strukturer i bilder. Leiderstam visar därmed på starka styrande linjer och mönster, 

som formar och binder vårt seende. De här undersökningarna blir också en del av det som 

Foucault beskriver som makt – makten över tanken, men där han arbetar i ett språkligt 

medium arbetar Leiderstam i ett visuellt. 

Detta är emellertid inget nytt för Matts Leiderstam. Hans avhandling beskriver också hur han 

använder rutförstoring för att kopiera de mästerverk han målar av på olika museer.  

“Proceeding methodically, I repeat the procedure until I have created 16 x 16 squares, 

all with diagonal crosses. With the help of this grid, I come to understand the structure 

behind the construction of Claude’s composition. With the grid, the skeleton of the 

painting becomes clear, distinguishing the foreground, mid-distance and background, 

making it possible to find the horizon, the composition, forms, lines and 

organisation.”80 

 

Den frånvända blickens tilltal – selfies 
På sidan av Poussins Grande Machine finns ett uppslag med tre bilder. Se Bild 17. Överst ett 

par svartvita foton av målningar, som föreställer en ung man till vänster och en äldre man till 

höger. Båda bilderna verkar förenade med ett par streck till höger om bilderna. Vid närmare 

betraktande verkar de båda strecken markera ögonhöjd hos de båda männen. Den unge 

mannen håller huvudet något tillbakalutat, så att ögonen kommer lite högre upp. Båda 

bilderna har axlarna i ungefär samma höjd.  

De båda männens blickar möts inte. De befinner sig dessutom på olika nivå. Den yngre 

personen håller fram sin högra arm på ett sätt som vi idag associerar till att ta en selfie med 

mobilkameran. Då brukar den del av armen som håller i kameran finnas med i bild.  

Denna rörelse associeras med den tredje och undre bilden som är ett foto på Hillary Clinton 

med en ung supporterskara framför sig. Kanske är hon ute på ett valtal under 

presidentkampanjen år 2016. Kanske har hon talat till en feministisk grupp då det uteslutande 

är unga kvinnor som är hennes anhängarskara och som glatt vill ta en selfie med sig själva och 

Hillary. 

Bilden ger en stark Verfremdungseffekt. Alla de unga kvinnorna vänder ryggen mot motivet – 

Hillary Clinton – för att kunna se sig själva vid sidan av Clinton i den selfie de komponerar. 

För att få en bild måste alla vända sig från det motiv de vill fånga. Här är blicken rent fysiskt 

frånvänd för att skapa en blick med personligt och direkt tilltal till den som kommer att se 

den. Fotot blir en illustration till den digitala världens kreerande av massfoton, som sedan 

snabbt sprids via internet till diverse servrar runt om i världen. 

I fotot finns några linjer inritade av Matts Leiderstam. De skapar föreställningen om att 

baslinjen skulle kunna vara uppdelad enligt Gyllene snittets proportioner. Vid en snabb 

mätning visar det sig inte vara så. Bildytan sträcker sig å andra sidan utanför de inritade 

stödlinjerna, så hela det inritade stödrastret kan snarare ses som en lek med utställningens 

tema – Vad gör rutnätet? Samma sak gäller för de parallella linjer som märker ut ögonhöjden 

i de båda översta bilderna. Betraktaren skall uppmärksammas på de underliggande 

bildmönstren. 

 

 
80 Leiderstam, 2006, sid. 35 
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The Archival Turn 
”If the recent manifestation of the archival turn carries forward the concerns of 

postmodernism, this is a postmodernism with a twist.”81 

Utställningen ”och svalan flög långt in i sal’n” består av en rad grafiska plåtar som 

presenteras i arkivlådor utställda på två bord. Plåtarna har förvarats hos Matts Leiderstam i 

hans ateljé. Kopparplåtarna presenteras i skåpslådor och får karaktären av museiobjekt, på det 

sätt som artonhundratalets museer gärna förevisade sina exponat.82 Utställningen var en del av 

”Modernautställningen” 2010, vars moderatorer var Fredrik Liew, Lisa Roendahl och Gertrud 

Sandqvist. Titeln kommer ur en rad i Carl Michael Bellmans visa Liksom en herdinna. 

I boken som producerades efter utställningen finns texter, som beskriver varje plåt noggrant 

och som dessutom innehåller korta biografiska notiser som på ett eller annat sätt är kopplade 

till den aktuella plåten. Vi kan se utställningen som en presentation av ett arkiv, närmare 

bestämt Stig Åsbergs (1909-1968) efterlämnade grafiska plåtar. Han var grafiker, tecknare 

och bokillustratör och Matts Leiderstams morfar. 

Cheryl Simon beskriver i en introduktion till ett specialnummer av tidskriften Visual 

Resources följande om hur man kan se på arkiv som konstnärligt medium och objekt:  

“It is with Foucault that we have come to understand that the institutions of art are not 

located within the walls of the museum edifice proper but constituted through a network 

of discursive practices and disciplinary rules and regulations within which artistic 

practice takes form. In Foucault's theory, the archive is defined as the ordering principle 

guiding the production of knowledge in the modern episteme: "the system that guides 

the appearance of statements as unique events." Key to the relationship between power 

and knowledge, the archive constitutes a site – more imaginary than real - through 

which social relations are regulated, enacted by way of the discursive practices of 

specific institutions.' Hence, if the archive represents the historical parameters of 

specific systems of knowledge, defining what has been and can be said, it also dictates 

by, for, and about whom knowledge is exercised.”83 

Enligt Foucault, som Cheryl Simon läser honom, definieras arkivet som den ordnande princip 

som styr kunskapsproduktionen i moderna narrativ. Sociala relationer upprättas och styrs 

genom de diskursiva praktiker som berörda institutioner upprättar.  

Vi kan se utställningen ”och svalan flög långt in i sal’n” som ett sätt för konstnären att 

intervenera i den institutionella ordningen. ”De beskrivna plåtarna korresponderar mot åttio 

grafiska blad i Moderna Museets samling.”84 Denise Robinson skriver i en text i anslutning 

till utställningen att kopparplåtarna fanns i Matts Leiderstams studio under flera år. Moderna 

Museet ville inte ta emot dessa då de hänvisade till att trycken från plåtarna redan fanns i 

Moderna Museets samlingar. Genom utställningen och listningen av plåtarna, som Matts 

Leiderstam genomfört har de nu kommit i Moderna Museets ägo.85 

 
81 Simon, Cheryl, “Introduction: following the archival turn”, Visual Resources XVIII, 2002, sid 101-107, citerat 
ur: Callahan, Sara, The archive art phenomenon: history and critique at the turn of the twenty-first century, 
Department of Culture and Aesthetics, Diss., Stockholms universitet, 2018, Stockholm, 2018, sid. 28 
82 Robinson, Denise, The Room, pdf-fil på: http://www.mattsleiderstam.com/works/# Hämtat: 2022-03-06 (Kan 
hämtas under ingången: och svalan flög långt in i sal’n) 
83 Simon, Cheryl, Introduction: Following the Archival Turn, Visual Resources, 2002, 18:2, 101-107, [www] 
https://doi.org/10.1080/01973760290011770  Hämtat: 2022-03-01 
84 MOM/2011/47 (och svalan flög långt in i saln) : = MOM/2011/47 (and into the room swallows flew) / [text: 
Matts Leiderstam], Matts Leiderstam, Stockholm, 2013, opag.  
85 Robinson, Denise, The Room, pdf-fil på: http://www.mattsleiderstam.com/works/# Hämtat: 2022-03-06 
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https://doi.org/10.1080/01973760290011770
http://www.mattsleiderstam.com/works/


40 
 

 

I boken MOM/2011/47 (och svalan flög långt in i saln), skriver Matts Leiderstam in sin egen 

familjehistoria mellan plåtarna. Mycket försiktigt, nästan omärkligt får vi veta, efter en 

noggrann och detaljerad beskrivning av plåt nummer 30, Vårgrönska, 1942 att det finns ett 

brev i Nationalmuseums arkiv, som beskriver inköpet av tre grafiska blad för en viss summa 

pengar. ”Nationalmuseum registrerar köpet den 15 maj 1956, tre veckor efter Matts födelse.” 

Se: Bild 18. 

Den sakliga beskrivningen av familjehistorien svarar mot den synnerligen exakta 

beskrivningen av varje kopparplåt. Blicken kan nu beskåda det liv som den konstnärliga 

familjen levt, om än bara för en kort stund under tiden utställningen pågår. Sedan sluts 

mörkret runt arkivet återigen. Utställningen lever bara vidare som bok.86 

Cheryl Simon påpekar ju i den citerade texten att arkiv inte bara representerar särskilda 

kunskapssystem utan också definierar vem som kan bestämma vilken kunskap som kan 

produceras. I det här fallet har Matts Leiderstam definierat sig själv som konstnär och sin 

morfars arbeten som en del i ett konstverk. Nu ingår kopparplåtarna i Moderna Museets arkiv. 

Matts Leiderstam skapade The Great Archive som utställningsarkitekt på Malmö 

Konstmuseum under år 2013. Utställningen skulle presentera Den nordiska modellen - en 

utställning om samlande, inköp och donationer. Detta i samband med en större satsning med 

beteckningen Malmö Nordic 2013. Han beskriver tillvägagångssättet så att man skrev ut en 

bild av alla objekt i Malmö Konstmuseums arkiv på A4-papper i den ordning de förvärvats av 

museet. Varje objekt fick en beskrivning av hur det kommit in i museets samlingar 

konstnärens namn och verkets namn samt en liten referensbild på föremålet. Se: Bild 19. 

”Having covered the walls with soft-board where we nailed up the database, the A4 

dimensions of the sheets took on the function of an organising principle so as to 

produce a subtle grid.”87 

Här blev utställningen något som kan klassas in under begreppet arkivkonst om man skall 

följa Sara Callahans definition. 

”I use Archive Art as a collective term for a category of art that is identified in the 

textual discourse as referencing, mobilizing or performing the notion of the archive in 

some way.”88 

Arkivet exponerades i sin helhet. Inget objekt behövde undkomma en besökares blick, som 

annars när samlingarna ligger gömda i magasin. Allt visades fram och blev tillgängligt. En 

pressrelease presenterade utställningen som: 

”Teman som välfärdsstat, konsensuskultur, nordisk kolonialism och alternativa 

samhällsmodeller står i centrum på utställningen, tillsammans med de komplexa frågor 

som föreställningen om en nationell identitet för med sig.”89 

Man kan fråga sig vad det innebär att fästa upp bilder på alla objekt i Malmö konstmuseums 

samlingar? Objekten blir knappast mer lättillgängliga eftersom mängden gör det svårt att 

orientera sig bland dem, men å andra sidan kan varje besökare finna det som just hen är 

 
86 Se: Leiderstam, Matts, MOM/2011/47 (och svalan flög långt in i saln): = MOM/2011/47 (and into the room 
swallows flew), Matts Leiderstam, Stockholm, 2013, opag. [www] https://issuu.com/leiderstam/docs/mom-
2011-47/1  Hämtat: 2022-01-19 
87 Leiderstam, Matts, The Great Archive, Hemsida [www] http://www.mattsleiderstam.com/works/# Hämtat: 
2022-03-19 
88 Callahan, Sara, The archive art phenomenon: history and critique at the turn of the twenty-first century, 
Department of Culture and Aesthetics, Diss., Stockholms universitet, 2018, Stockholm, 2018, sid. 6 
89 Pressmeddelande, 30 april, 2013, [www] https://www.mynewsdesk.com/se/malmo Hämtat: 2022-03-19 
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intresserad av. Kanske känner man igen något från den egna familjehistorien eller upptäcker 

något nytt. Man kan också uppfatta bilderna som en oformligt stor samling tecken som visar 

både bakåt mot en förgången tid och framåt mot en sammanställning i kommande 

utställningar. 

Exponeringen av alla objekt i samlingarna uppfattades också som ett inlägg i debatten om 

behovet av ett större museum. En recensent uppfattade detta som ett onödigt debattinlägg. 

”Direkt självreflekterande är utställningsarkitekten Matts Leiderstams bokstavliga 

tapetsering av en del av väggytan med frimärksstora fotografier av hela museets 

konstsamling. Samma förteckning används normalt bara internt, här har den 

(gissningsvis oavsiktligt) främst blivit till ännu en puff för ett nytt och större 

konstmuseum. Ett inte helt lyckat sidospår, det är inte utan att man önskar museet ett 

bättre öde än en återuppflammad diskussion kring en redan söndertröskad fråga.”90 

Återigen uppstår frågan om arkivets innehåll och hur det samlats. Jacques Derrida skriver i 

Archive Fever följande: 

”[…] the technical structure of the archiving archive also determines the structure of the 

archivable content even in its very coming into existence and in its relationship to the 

future. The archivization produces as much as it records the event.”91 

Derrida påpekar att den tekniska utrustning som använts vid arkiveringen påverkar arkivets 

innehåll och struktur. Arkiveringen producerar den händelse som arkivet vill bevara lika 

mycket som det noterar att händelsen inträffat. Vi presenteras för Derridas dubbla, kiastiska 

rörelse. Vi får i det här fallet tänka oss händelsen som själva objektet, dess användning och 

reproduktionen av det i en tänkt framtid. 

Den kunskap som kan produceras i en framtid blir helt avhängig av den teknik, det 

sammanhang och det objekt som väljs ut som arkivobjekt. Dessutom är faktorer som kön, 

etnicitet och klass bestämmande för framtida produktion av kunskap. 

”The signifying processes through which museums endow objects with meaning also 

act, through such basic forms of social organisation as gender, race and class, to 

privilege and exclude certain kinds of viewing and thus to construct their audiences in 

historically specific ways as interpretative communities.”92 

Återigen kan vi notera ett undersökande och forskande anslag hos Matts Leiderstam. Här 

exponeras en väsentlig del av det konstnärliga och kulturella produktionsfältet. Det är inte 

bara konstverk som presenteras, men de framställs likväl alla som betydelsefulla artefakter ur 

en annan tid, värda att bevara. Den stabiliserande faktor som muséerna utgör, är en väsentlig 

del av det konstnärliga produktionsfältet. Att bevara ett konstverk från en viss tid är inte bara 

att ge färg åt en tidsepok, utan även ett sätt att bestämma vad denna tidsepok handlade om – 

ett maktutövande. Att inte bevara viss konst är också ett aktivt val. 

 

 
90 Hägg, Martin, Malmö Nordic 2013: Den nordiska modellen, Malmö Konstmuseum, 3/5 – 18/8 2013, i: Om 
Konst, 2013-05-15, [www] https://www.omkonst.com/13-den-nordiska-modellen.shtml Hämtat: 2022-04-06 
91 Derrida, Jacques, Archive Fever: A Freudian Impression, Diacritics, Summer, 1995, Vol. 25, No. 2 (Summer, 
1995), pp. 9-63, sid. 17 [www] https://www.jstor.org/stable/465144 Hämtad: 2022-04-01 
92 Sherman, Daniel J. & Rogoff, Irit, eds., Museum Culture: Histories, Discourses, Spectacles, Routledge, London 
2001, sid. xiii 

https://www.omkonst.com/13-den-nordiska-modellen.shtml
https://www.jstor.org/stable/465144
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Postmodernism kontra modernism 
Genom att jämföra Gösta Adrian Nilssons målning Stockholm/Miniatyr II, 1920, med Matts 

Leiderstams projekt Returned, 1997-, kan några väsentliga skillnader mellan modernismens 

tjugotal och postmodernismens millennieskifte plockas fram. GAN tillhör modernismen både 

under den epok han verkar liksom den stil han målar i – en expressionism som övergår i 

kubism. Matts Leiderstam kopierar ideala landskapsmålningar från konsthistoriens 1600-tal 

och tänker i forskningsprojekt snarare än i målade dukar.  

GAN:s målning visar i en seriestrippartad form hur en man kommer in i en berättelse till 

vänster i bild. Mannen läser på en skylt som börjar med bokstäverna BE, vilket lätt kan 

uttydas som Berns Salonger. Han går vidare upp till Humlegården där han ser ett antal 

matroser/värnpliktiga. Han träffar en av dem och de ”går på lokal”, vilket mycket väl kan vara 

just Berns av takkronorna att döma. Enligt konsthistorikern Jan Torsten Ahlstrand satt han där 

om lördagskvällarna.93 De beslutar sig för att gå hem till mannen, vilken vi kan identifiera 

som Gösta själv. De passerar Karl XII-statyn i Kungsträdgården, går över Kungsbron med sitt 

bågspann och kommer fram till Kungsholmsgatan där mannen bor på femte våningen. Där 

finns ett staffli och GAN förevisar sina tavlor och en erotisk tête-à-tête kan inledas, fast den 

sker diskret utanför bild. Se: Bild 20. 

Matts Leiderstams projekt Returned består, som jag beskrev ovan, av sju något olika kopior 

av Nicolas Poussin's Våren eller Det Jordiska Paradiset, 1660-64, som placerats ut på staffli i 

olika parker i olika storstäder under en följd av år. Se stycket Återbördat ovan för placeringen 

av kopiorna. Målningen är en kopia av Edens lustgård, men utan Adam och Eva i bild. Där 

finns bara en tom glänta. Målningarna ställdes ut i parker som var frekventerade av gaykillar, 

som använde grönområdena för cruising. Målningarna lämnades där och de som fann dem 

kunde disponera fritt över dem. Matts Leiderstam tog bilder på målningarna in situ och det 

blev en del av hans projekt att senare ställa ut fotografierna. Se: Bild 9. 

För analysen av skillnaden mellan modernism och postmodernism använder jag mig av de 

motsatspar som angavs ovan av Ihab Hassan94. 

Ett första sådant par är Form (konjunktiv, stängd) mot Antiform (disjunktiv, öppen). Vi ser 

hur GAN:s bild visar fram en berättelse med början och slut. Berättelsen har ett mål. Formen 

är stram och öppnar inte upp mot andra i bilden icke-närvarande element. Matts Leiderstams 

projekt saknar sluten form. Den är öppen för fler tillägg under senare tid och den är öppen för 

i vilken stad målningarna skall placeras. Det är också en öppen fråga om målningarna 

försvinner från parkerna eller ej. Här finns en tydlig skillnad mellan GAN:s modernistiska 

målning och Leiderstams postmoderna projekt. 

Motsatsparet Konstobjekt/färdigt verk, som tillhör modernismens produktionsform och den 

postmoderna Processen/Performancen/Happeningen är också en tydlig skillnad mellan de 

båda konstnärernas produkter.  

Motsatsparet Rot/Djup (modernismen) och postmodernismens betoning av Rhizom/Yta 

finns också närvarande. GAN ger en bild av en homosexuell man som är rotad i sin 

föreställningsvärld klart identifierbar och bilden ger en sinnlig och trovärdig bild av en 

identitet. Matts Leiderstams utplaceringar av bilder av en skogsglänta i en fysisk skogsglänta 

ger ett uttryck för en rhizom (rotstam) som har sina underjordiska och undanskymda tentakler 

 
93 GAN, Stockholm (miniatyr), 1920, olja på duk/pannå, 24,7x33,6 cm, Jan Torsten Ahlstrand talar om GAN, 
Waldemarsudde, Stockholm, 5 mars 2011, Galerie Bel’Art, Youtubeklipp, [www] 
https://www.youtube.com/watch?v=LTHZaF9eYCU Hämtat: 2022-04-15 
94 Hassan, 1986, sid 73-74 

https://www.youtube.com/watch?v=LTHZaF9eYCU
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över hela jorden. Han placerar ut en bild som är ett simulacrum av en obestämbar lustgård i 

relation till hans egen person och identitet. 

Motsatsparet Betecknat (signifié) och betecknande (signifiant) visar sig i den tydligt 

igenkännbara storyn i GAN:s målning är en handling som betecknar en identifierbar 

verklighet utanför målningen, medan Matts Leiderstams målningar mer tjänar som tecken 

(signifiant) för en park och vad som eventuellt kan tänkas ske därstädes. De placeras ut på en 

mängd olika ställen och kan potentiellt förmeras till ännu fler.  

Motsatsparet Ändamål (modernism) kontra Lek kan också tydligt urskiljas. GAN:s målning 

har till syfte att beskriva en del av GAN:s liv och leverne. Leiderstams utplaceringar av 

diverse kopior är lekfulla kommentarer, dels i kopiornas egen stil och dels i frågan om var 

tavlorna hamnar. Modernismen skapar ett uttryck för en hel konstnärssjäl, medan 

postmodernismen inte ens försöker skapa en sammanhållen helhet. 

De olika tidsepokerna och stilarna framkommer tydligt genom den kontrastverkan Ihab 

Hassans motsatspar identifierar. Matts Leiderstams postmoderna egenart står fram i kontrast 

till en modernismens representant som GAN. I den här jämförelsen spelar inte 

identitetspolitiken någon väsentlig roll eftersom båda konstnärerna har en homosexuell 

identitet, utan det är det konstnärliga utförandet och tillvägagångssättet som är åtskiljande och 

ger uttryck för två helt olika epoker i konsthistorien. 

 

Sammanfattning 
Här nedan gör jag en sammanfattande diskussion av hur mitt syfte och mina ingångsfrågor till 

Leiderstams konstnärskap besvarats av min undersökning. Jag tror att frågorna besvarats väl i 

övrigt genom min framställning i texten ovan.  

• Den frågeställning jag hade initialt. ”Hur och med vad styrs Matts Leiderstams blick?” 

genomsyrar hela min text. 

Som framkommit i flera analysfragment, så menar Leiderstam att vad vi ser och uppfattar är 

en konstruktion som baseras på en ömsesidig överenskommelse och utgår från den enskilde 

individens situerade position. Sammanhanget seendet utförs i är inte givet och måste därför 

förhandlas fram vid varje givet tillfälle. Den blick som manifesterar sig och skapar en 

tolkning av bild och värld, är beroende av omständigheter som kön, utbildning, social 

inskolning, förförståelse med mera. Detta framkommer tydligt i utställningen Neanderthal 

landscape, som jag beskrev ovan.  

En mycket viktig aspekt av ”hur” seendet sker blir dess reciprocitet. Vi både ser och blir 

sedda samtidigt. Det gäller även de konstverk vi betraktar. Så gäller till exempel i projektet 

självporträtt där ett konstverk smälter samman med betraktaren över tid. Det gäller också för 

målningen Landscape with a goatherd and goats (after Claude), där herdens blick fångar 

Matts Leiderstam så att han justerar den lite. Herden ser mot oss betraktare efter justeringen. 

Blicken blir ömsesidig. Det ”vad” som styr blicken blir en fråga om begär. 

I projektet Watershed uttrycker han det som så att om vi accepterar att vi kan se kullen där 

borta så säger vi samtidigt att vi själva kan ses därbortifrån. Att se och att bli sedd passar i 

vartannat som hand i handske. När han ställer ut fältkikare i en utställningslokal blir det också 

ett sätt att lyfta fram något som kanske sitter högt upp på en vägg eller något som annars 

skulle förbigåtts. Seendet förändras genom att silas genom ett kikarsikte. Samma sak gäller 

för kikarna som är utplacerade till allmänheten att använda i projektet Watershed.  
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Matts Leiderstams blick är demokratisk, dialogisk och reciprok i motsats till en blick som är 

socialt, ideologiskt eller religiöst förutbestämd där det som blicken riktas mot redan innan det 

iakttagna framträder för ögat, har passats in i en reglerad och dogmatisk föreställningsvärld. 

För Leiderstam är det viktigt att blicken innebär en förhandling – en överläggning mellan det 

som blicken vilar på och vad detta sänder tillbaka för blick. Det är en djupt humanistisk 

inställning. Det visar också, enligt min mening, på ett medvetande om blickens kraft och 

förmåga att definiera en upplevd värld. Genom att stadfästa en viss blick som normerande och 

utfästa den till den rätta blicken, så genomförs en auktoritär handling. Matts Leiderstam 

undviker detta genom att poängtera förhandlingen mellan det som beses och den seende. 

När vi ser en tavla eller en konstprodukt styrs emellertid vårt seende av underliggande 

maktstrukturer, som kanske inte alltid är uppenbara. Den styrande och underliggande makt 

som rutförstoring har vid konstruktionen eller kopieringen av ett konstverk undersöks av 

Matts Leiderstam i ett flertal egna verk. Genom att fokusera enbart på the grid (rutmönstret) 

ställer Leiderstam viktiga frågor om bilders övertalningsförmåga och sätt att styra tanken. 

Jag uppfattar det så att Leiderstams blick styrs av ett ständigt sökande efter vad bilden säger 

eller försöker säga, antingen det sker genom underliggande strukturer eller genom 

sidoeffekter som audioguider. 

Jag uppfattar detta utforskande av blicken och dess betydelse som en postmodern ansats och 

helt i enlighet med den tid i vilken Matts Leiderstam verkar. Matts Leiderstams blick visar sig 

därmed svara mot min uppsats syfte att finna en kongruens mellan Matts Leiderstams arbeten 

och den tid han verkar i. 

• ”Hur relaterar Matts Leiderstams utställningar till sin postmoderna samtid och dess 

kulturella strömningar?” Detta sker på flera sätt. 

Leiderstam relaterar till sin postmoderna samtid genom utforskningar av olika till synes 

perifera områden av det konstkulturella fältet, så som Pierre Bourdieu beskrivit detta. Han 

undersöker konkreta tavlors baksida genom att delta i ett projekt. Han undersöker hur arkiven 

medverkar till att skapa och förmedla konst. Han undersöker hur rutförstoringen påverkar 

bilders konstruktion och reception. Han undersöker vad placeringen av konstverk i hörnet av 

en utställningslokal innebär. Han undersöker hur Düsseldorfmålarnas landskapsbilder 

relaterar till den grotta där neandertalmänniskan upptäcktes. Alla dessa delar utgör 

maktfaktorer på det konstkulturella produktionsfältet. 

Uttrycket The Archival Turn placerar sig också väl inom ett postmodernt tänkande. Cheryl 

Simon kallade det ovan ”a postmodernism with a twist”. Det är ett sätt att använda samlingar 

som både aktualiserar och problematiserar dem. Arkivet framstår som en maktfaktor som 

bestämmer berättelsen om det förgångna. 

Alla dessa undersökningar befinner sig inom det konstnärliga produktionsfältet, men tillhör 

inte konstens motiv eller bildframställning i egentlig mening. Däremot finns de oftast med 

som aspekter, som särskilt utställningskommissarier, kuratorer, gallerister, auktionshus och 

museer finner vara en del av sin vardag. Det är ett intressant utforskande av mindre 

uppmärksammade delar av det konstnärliga produktionsfältet.  

Jag uppfattar att alla dessa ovan nämnda projekt och utställningar som Matts Leiderstam 

genomför som uttryck för sin tid och som uttryck för ett postmodernt tänkande och som ett 

utforskande av bakomliggande maktförhållanden som styr blicken. Här undersöks konstens 

produktionsvillkor i vid mening. 
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Matts Leiderstam arbetar till stora delar inom det statligt och kommunalt reglerade 

undervisnings- och akademiska fältet. Här finns goda möjligheter att utveckla en egen stil och 

forskningspraktik, då det som produceras inte nödvändigtvis måste säljas på en offentlig 

penningmarknad.  

• Matts Leiderstam ”använder sig av kopior” på ett spännande och produktivt sätt. 

Jag har ovan försökt beskriva kopiorna som olika, men ändå lika tecken som aktualiserar den 

omgivning de placeras i. När en kopia av ”Våren eller Det jordiska paradiset” placeras ut i 

en park för gaykillars cruising blir det ett direkt förhållande mellan tecknet – tavlan – och det 

tecknet pekar på – och ändå inte. Målningen är tömd på sitt innehåll, liksom de bilder som 

Leiderstam tar av målningarna för att sedan ställa ut i olika konsthallar. Jag ser detta som ett 

sätt att komma förbi tecknets arbitraritet och i stället upprätta en direkt relation till det 

avbildade – och ändå sker inte detta. Här sker en förskjutning av innehållet – cruisingen – och 

i stället får vi lager på lager av tecken, som saknar det innehåll det pekar på. Med hjälp av 

Derridas språkfilosofi kan man se det som en eftertraktad närvaro som hela tiden skjuts undan 

från bild till bild, från tecken till tecken. Kopierandet ansluter till tidens postmoderna 

utforskande av konstens tecken. 

• Hur Leiderstams utnyttjande av ”sig själv som HBTQ-person” i fenomenologisk 

efterföljd, påverkar hans konstnärliga praxis har genomsyrat hela uppsatsen. 

Hur en herdes blick i en tavla vänds mot betraktaren för att det är detta Leiderstam ser, hur en 

Spartacusguide som ligger bredvid en tavla av ett idealt landskap antyder att redan för flera 

hundra år sedan var detta kanske en plats för cruising. Här använder sig Leiderstam gärna av 

mindre kända konstverk för att skapa sin poäng. Leiderstam förhåller sig till det han varseblir 

och målar av på ett utforskande och ifrågasättande vis, där hans egen person aktiveras och blir 

del i utforskningen. Det är som om den ständigt pågående förhandlingen med de visuella 

objekten aldrig kommer till ett avslut. 

 

Matts Leiderstams konstnärskap är uppfordrande, utmanande och särpräglat. Det är en individ 

som ständigt ifrågasätter och omförhandlar sin relation till konsten i verkligheten och 

verkligheten i konsten – en intelligent utforskare av våra gemensamma upplevelsehorisonter. 
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[www] skärmdump från https://www.andrehn-schiptjenko.com/ Hämtat: 2022-04-11 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.andrehn-schiptjenko.com/


74 
 

 

 

Bild 22) Exempel på rutmönster i skiss till färdig målning. Powerpointbild från [www] 

https://paulding.instructure.com/courses/71196/pages/chapter-4-types-of-line Hämtad: 2022-

02-26 
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