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Jag ser ett verk. Jag ser texturer, material, bilder. Jag kastas tillbaka till gamla minnen, 

nya fantasier. Förflyttar mig mellan dået, nuet, befinner mig någonstans mittemellan. 

Det känns i kroppen, i luften. Rummet har en helt egen atmosfär. Energin pulserar 

genom mig, runt omkring. Och när jag sedan går där ifrån, ifrån galleriet, museet, 

platsen eller vad det än är, bryts bubblan och jag är tillbaks i verkligheten. Det som 

hänt liknar mer en dröm, känslan är liksom bortblåst men finns kvar hos mig som ett 

svagt minne. 

Jag har inte sett en utställning, jag har upplevt den.  

Konsten, när jag uppskattar den som mest, känns i hela kroppen. Den är enkel och 

direkt, utan svarta bokstavsbarriärer på stora vita papper som en behöver brotta sig 

igenom för att nå fram. Den skriker inte åt mig vad jag ska känna och tänka utan 

hänvisar mig mer lite diskret åt ett eller annat håll. Den låter mig finnas där, i verket, 

men låter mig också försvinna bort i mina egna tankar och minnen. I denna essä 

kommer jag utgå från Christian Boltanski och Oscar Muñoz, två konstnärer vars 

gemensamma nämnare är objekt, material och installationer. De tar även upp liknande 

ämnen och integrerar betraktaren på olika sätt i sina verk. Båda två lyckas på något 

sätt skapa känslan jag beskrev tidigare, den som flyter runt i rummet och tar sig in 

under skinnet. I följande text kommer jag fördjupa mig i vilka metoder de använder 

för att nå ut, eller snarare nå in i betraktaren. Hur lyckas de skapa den där intensiva 

känslan som flyter, pulserar, vibrerar i luften? Hur lyckas de trigga igång minnen hos 

den som ser och upplever verken, och vad har materialen, objekten och fotografiet för 

roll i detta?  

MUÑOZ OCH BOLTANSKI 

Oscar Muñoz är en Colombiansk konstnär vars verk kretsar kring tid, minne, död och 

förgänglighet. 2018 vann han hasselblads-priset och det var första gången jag fick upp 

ögonen för hans konstnärsskap. Jag råkade klampa in i utställningslokalen när han 

höll på att installera sina verk, och egentligen var påväg för att se en annan utställning 
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på konstmuseet. Då hade jag ingen aning om vem han var eller vad han gjorde, men 

blev otroligt nyfiken när jag såg de halvt övertäckta skulpturerna och skymtade något 

otydligt ansikte i en bild. När jag återvände till den färdiga utställningen klev jag in i 

ett stilla och lite lågmält rum, trots de vita intensiva väggarna. Det fanns ett lugn men 

under den låg en dov ångest och flyktiga tankar. Hans verk färgade luften och gav 

hela lokalen ett nytt uttryck. Det laddades med känslor och tankar som omfamnade 

och drog in mig i utställningen. 

Men vad är det som gör att både Muñoz och Boltanskis verk lyckas ta sig in i 

betraktaren på detta sätt? Hur lyckas de komma åt och beröra sånt som vi kanske inte 

ens visste att vi hade inom oss? Och vad är det som gör att vi upplever deras verk, 

istället för att bara SE dem? Genom att titta på deras praktiker ur ett affektteoretiskt 

perspektiv läggs fokusen på processen som sker hos betraktaren i mötet med verket. 

Det handlar om känslorna och tankarna som triggas igång och inte bara om vad verket 

representerar. I detta skapas den där känslan som jag beskrev tidigare, den som liksom 

flyter runt i rummet. Något som kallas för ett affektivt laddat rum. Erika Larsson talar 

om detta begrepp i sin text och skriver att  ”Affektivt laddade rum beskriver det 

utrymme där affekt rör sig mellan kroppar, objekt och bilder.”  Bilden eller verket i 1

fråga blir startpunkten i ett vidare samspel med betraktaren. Den verkar som actant 

och är alltså medskapare i vår förståelse, men vi behöver inte läsa eller avkoda något. 

De använder inte fotografiet för att representera något utan fokuserar på vad det gör 

med betraktaren, vilka känslor den framkallar och vilka möjligheter som öppnas upp. 

Det handlar alltså om känslor som färdas mellan verk och betraktare. Ordet affekt 

betyder i sig något i stil med känsloreaktion eller sinnesrörelse. Omedvetna processer 

triggas igång och vi får en känsla. I detta fallet är det alltså rummet och verken i 

kombination med våra egna upplevelser och erfarenheter som bygger upp helheten. 

 Larsson, Erika. Att se empatiskt - samtida fotografiers möte med globaliserade rörelser, samspel och konflikter. 1

Ekfrase 1 / 2013 
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När jag kom in i rummet där Muñoz ställde ut drogs jag till något som fanns på min 

högra sida. På titelbladet jag fått stod det Narcissus och jag skulle beskriva verken 

som en serie grunda, kvadratiska, akvarium fyllda med vatten. På ytan flyter ett tunt 

porträtt. Nästan genomskinligt och upplöst i vattnet. 

Det är vattnet och det rena och enkla uttrycket som lockar mig. Även nyfikenheten att 

se vad som finns i. Först när jag kom fram såg jag att det var bilder som flöt på ytan. 

Det såg så skört ut att en knappt vågar andas i dess närhet. Jag såg ner på porträtten i 

vattnet, som om jag stirrar ner på min egen spegelbild i havsytan. Här fungerar 

fotografiet, i kombination med materialen, som actant och leder mig vidare. Får mig 

att tänka på mig själv, mitt liv, och på personen på bilden. Vem var det? Verket 

triggade igång något som bubblade upp i mig, där och då, något som kändes i hela 

kroppen. Det affektiva rummet skapades genom att mina personliga erfarenheter och 

min individuella kunskap flätades samman med konstverkets uttryck. Tillsammans 

byggde vi upp en ny betydelse och förenade på något oförklarligt sätt.  

I Narcissus ser vi tankarna som är grundläggande för Muñoz praktik.  Verket 2

behandlar minnen, som sakta men säkert bleknar bort, och han använder sig av 

vattnets avdunstningsprocess som en metafor för detta. Under utställningen dunstar 

vattnet alltså av och porträttet på ytan blir tillslut bara något abstrakt spår av det som 

var. Han använder sig av objekt och material, som är väldigt konkret, för att tala om 

något som är diffust och otydligt. Vattnet, glaset och de sköra bilderna på ytan, bidrar 

till den där förgängligheten och hjälper till att förmedla känslan, förstärka den. Jag 

som betraktare upplever att det påverkar mig mycket mer än när jag ser en 

reproduktion av något i form av en bild eller video. Att verket faktiskt finns där 

framför mig, som ett objekt, gör det verkligt. Vetskapen om att ansiktet endast är en 

tunn hinna på vattenytan som jag, bara genom en nysning, hade kunnat förstöra får 

 Tate online, Oscar Muñoz, Tate, Elizabeth Manchester, September 2008, https://www.tate.org.uk/2

art/artworks/munoz-narcissus-t12220 (2021-10-23) 
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mig att känna dess närvaro. Får mig att känna bräckligheten, som Muñoz så ofta talar 

om.  

Sedan utställningen på Hasselbladsmuseet har Muñoz varit en återkommande 

referens. Det var nog hans sätt att arbeta så fysiskt med både material och fotografi, 

och att det fanns plats för mig som betraktare i verken, som intresserade mig. Jag blev 

inbjuden och var inte rädd att tolka fel efter som att det inte bara fanns ett sätt att se på 

det. Samma sak känner jag när jag ser Christian Boltanskis verk. Han är en fransk 

konstnär som är mest känd för sina fotografiska installationer. Verken består av 

blandade material av allt från gamla plåtlådor till kläder och altar-lika installationer. 

Konstnärsskapet kretsar kring liv, död och minne och många drar paralleller till 

förintelsen, delvis på grund av hans bakgrund med en judisk pappa och en barndom i 

spåren av WWII.   

Båda konstnärerna arbetar som sagt med en liknande tematik och använder materialen 

för att skapa en ytterligare dimension i verken. De lockar in betraktaren och låter oss 

bli en del av det vi har framför oss. Vi får vara med och tolka, associera, fantisera och 

blir därmed medskapare. Verken kan bli så personliga eller opersonliga vi vill. Så för 

att återgå till frågeställningen, hur lyckas de me detta? Varför triggar deras verk igång 

så mycket känslor och vad har materialen, objekten och fotografiet för roll i detta? I 

resterande text kommer jag ta upp olika teorier och begrepp och bolla dem mot 

Munoz och Boltanskis praktiker. Essän är uppdelad i olika delar och varje rubrik har 

en, enligt mig, väsentlig roll i hur deras verk tas emot av betraktaren.  

ÖPPENHET OCH OBESTÄMMBARA STÄLLEN 

Ett viktigt begrepp som Boltanski ofta talar om, och som jag upplever spelar stor roll i 

hur betraktaren tar emot ett verk, är öppenheten. I en podcast från the lonely palette 

säger han “The less information you have, the more open the work, the more you can 
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think about it.”  Alltså, genom att utelämna detaljer och låta verken vara otydliga låter 3

han den som ser tolka själv och låter oss koppla det till våra egna liv och upplevelser, 

lägga in egna meningar och betydelser. På så sätt går det att väcka saker hos 

betraktaren som inte kan nås om det är för uppstyrt och tydligt. Vi lockas in, för vi 

förstår ju oss själva bättre än någon annan. Öppenheten kräver vår delaktighet. ”He 

wants us to create this narrative – he’s not judging us for doing it, I want to be clear 

about that, he’s just calling our attention to it being something that we simply do.” 4

Detta begrepp är även något som tas upp inom fenomenologin men där talar de istället 

om obestämmbarhet eller obestämbara ställen vilket har en liknande innebörd. Det är 

den outlämnade informationen, detaljerna som saknas och ställena som väcker frågor. 

Det är något som utmanar, efter som att det skapar ett tomrum och gör verket otydligt, 

men det är också i det vi får bli helt fria i våra associationer. Istället för att fortsätta 

leta i verket vänder vi oss till oss själva för att hitta svaret på frågorna. Det tillåter 

betraktaren interagera med bilden och vi får bli del av den, inte bara se PÅ den. 

Tomheten och detaljerna blir ledtrådar och spår av vad som hänt. Vi ser och bygger 

vidare på bilderna, bygger upp historian. På så sätt tror jag att det går att fånga 

publiken och väcka starkare känslor och reaktioner. I början av essän skrev jag att jag 

uppskattar när verken hänvisar mig lite åt något håll istället för att skrika vad jag ska 

tycka och tänka. Öppenheten upplever jag bidrar till detta och verken är mjukare mot 

betraktaren, mer ödmjuka och vänliga även om verket i sig kanske talar om något 

allvarligt och brutalt. 

Vi kan se denna strategi i Muñoz verk Narcissus som jag beskrev tidigare. Trots alla 

olika material dras ögat ändå till det suddiga, tvådimensionella porträttet som flyter på 

ytan. Ansiktets framsida syns, i alla fall konturerna av det, men vi ser inget mer av 

personen. Vi vet inget om vem det är eller vad som händer. Allt vi har att gå på är 

 Christian Boltanski's "Lumieres (blue square - Sylvie)" (2000) - podcast från the lonely 3
palette http://www.thelonelypalette.com/episode2transcript (Hämtad 2021-05-19)

 ibid. ↑4
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ledtrådarna som finns i verket, vilket ger fantasierna mycket spelrum. Efter som att 

det ligger i människans natur att försöka förstå sig på saker så vi bygger upp ett eget 

scenario. Våra egna minnen och erfarenheter färgar det vi ser och genom att plussa 

samman det ena med det andra skapar vi en helhet.  

MEMORY TRIGGERS OCH KONSTEN SOM STIMULI 

I ett artist talk med Magasin III talade Boltanski om konsten som stimuli.  Ett begrepp 5

som inom psykologin betyder ”retning av ett sinnesorgan /…/ som ger upphov till en 

reaktion”.  Han menar alltså att den kan fungera som ett redskap för att trigga igång 6

känslor och tankar hos betraktaren. Både Boltanskis och Muñoz verk arbetar ju med 

öppenheten och de obestämbara ställena men för att det ska fungera så effektivt som 

möjligt behövs det något för betraktaren att greppa tag i. Någon detalj eller ledtråd 

som vi kan spinna vidare på. Deras verk innehåller som sagt inte all information som 

behövs för att förstå helheten. Det triggar igång saker hos oss och vi börjar fundera, 

ifrågasätta och fantisera. Genom detaljerna som indikerar på olika saker kan vi bygga 

upp en egen historia om vad verken handlar om och vem personen är. Men efter som 

att verket är såpass öppet tillåts vi också lägga till egna tolkningar och kopplingar. 

Betydelsen skapas i dialogen mellan oss och verket. 

Detaljerna, och även objekt och material, blir som ett stimuli eller som memory 

triggers/markers, ett begrepp som tas upp av Louise Bliss.  I sin text beskriver hon 7

termen djupare genom att gå in i Louise Bourgeois verk Red Room (Child). Det består 

av ett runt rum, inhägnat av trädörrar. Inuti finns många olika objekt, upphittade saker 

och små skulpturer. Dessa fungerar då som memory markers och varje objekt finns 

med på grund av dess betydelse och associationerna de skapar hos både konstnären 

och betraktaren. Det är saker vi alla kan relatera till, på individuella plan. Vi ger liv åt 

 Artist-talk med Christian Boltanski och Tessa Praun. Publicerat 2008-09-04 https://soundcloud.com/5

magasiniii/artist-talk-christian-boltanski (Hämtad 2021-05-19) 

 Psykologiguiden, psykologilexikon, Sveriges Psykologförbund,  https://www.psykologiguiden.se/6

psykologilexikon/?Lookup=stimuli (Hämtad 2021-11-23)

 Bliss, Louise, Containers of remembering;  the creative pratiges of collecting memory objects, 2014. 7
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objekten och tas tillbaka i minnet, till våra erfarenheter av objekten, och där igenom 

skapas vår tolkning av verket.  

Konstnären Tracy Emin arbetar också på detta sätt i verket Everyone I have ever slept 

with. Det består av ett ganska enkelt tält med 102 namn fastsydda i tyget. Det finns 

inga speciella beskrivningar eller detaljer som leder betraktaren utan vi får gissa oss 

till vad som sägs, låta minnet och känslorna vägleda oss. Tältet blir ett arkiv och varje 

namn ett minnes objekt som fungerar som en trigger för både Emin och betraktaren. 

Genom namnen, tyget och även tältet i sig påminns vi om händelser, upplevelse och 

känslor och är individuella för varje person. Att besökaren också får befinna sig i 

tältet gör att vi tas tillbaka till barndomen. För någon är det ett tryggt ställe att gömma 

sig på, kopplat till många roliga minnen, och för någon annan ger det helt motsatt 

effekt. 

KOMBINATIONEN MELLAN MEMORY TRIGGER OCH ÖPPENHET 

Vad som helst kan fungera som memory trigger och dessa objekt, bilder, dofter eller 

ljud är olika för varje person. Detta efter som att vi bär på våra egna erfarenheter och 

minnen, och när konsten kan komma åt dem drabbar det oss extra mycket. Det får en 

personlig koppling och verken handlar inte längre om någon eller något annat. Dessa 

detaljerna, objekten eller ställena i konstverk, som Boltanski kallar stimuli,  som de i 8

Containers of remembering  benämner som memory triggers, ställena som träffar oss 9

mitt i prick, kallar litteraturforskaren Roland Barthes för Punktum. I det ljusa rummet 

- tankar om fotografi beskriver han det som något i bilden som träffar betraktaren.  10

Något som tar sig in i oss och väcker liv i minnen eller känslor. Det kan såklart 

appliceras på allt och handlar inte bara om bilder. Överallt finns saker som triggar 

 Artist-talk med Christian Boltanski och Tessa Praun. Publicerat 2008-09-04 https://soundcloud.com/8

magasiniii/artist-talk-christian-boltanski (Hämtad 2021-05-19) 

 Bliss, Louise, Containers of  remembering;  the creative pratiges of  collecting memory objects, 2014. 9

 Barthes R. (1986) Det ljusa rummet - tankar om fotografi. Stockholm. Alfabeta.10
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igång minnen hos oss, och när det kan användas i konsten kan verket ta sig in ännu 

djupare hos betraktaren, det får då som sagt en personlig innebörd.  

Både Boltanski och Muñoz arbetar med otydliga och öppna verk, men kombinerar det 

med detaljerna som fungerar som memory triggers, eller punktum. På så sätt nässlar 

de sig in i betraktaren och öppnar upp för en ny värld, ger plats åt våra egna 

associationer, tankar och fantasier. Men, som jag skrev i början av texten hänvisar de 

ändå oss åt något håll. De leder oss lite varsamt i någon riktning men hjälp av material 

och bilduttryck. 

INSTALLATIONEN 

Genom sina fotografiska skulpturer aktiverar Boltanski och Muñoz alla utrymmen i 

utställningslokalen och skapar något som liknar en installation. Detta bidrar en extra 

dimension i upplevelsen av verket, låter betraktaren sjunka in i det. Roger Thompson 

skriver "The viewer becomes not simply audience, but participant in the art”  Alltså 11

när betraktaren interagerar med installationen skapas en ny värld där de får uppleva 

och utforska. Genom installationen skapas också en annan slags intimitet, som jag inte 

upplever finns när en utställning endast består av fotografier på vägg. I installationen 

blir betraktaren en del av verket. Vi får finnas i det, undersöka det, inte bara se och 

läsa. Thompson skriver också ”The photograph, with its representational qualities, 

asks viewers for a different kind of engagement than other visual arts”  Precis som 12

med öppenheten tvingas betraktaren att engagera sig i verken. Vi måste lägga in våra 

egna tolkningar och känslor. Vi måste finnas där i verket och känna det i kroppen. Vi 

måste våga släppa in det och välkomna allt det som lockas fram från vårt inre.  

 Thompson, Roger. Installation photography and the transformation of  the viewer. 2016-03-02 https://11

www.donttakepictures.com/dtp-blog/2016/3/1/installation-photography-and-the- transformation-of-
the-viewer (Hämtad 2021-05-19) 

 ibid.12
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Boltanski vill, som jag skrivit tidigare, fånga in betraktaren och använder alla metoder 

han kan för att göra detta. ”It may sound stupid but I strive to produce the most 

complete work possible so we are taken by sound, smell, light. You are not infront of 

a work, you are right inside of it, and even part of it.”  Varje element i hans verk 13

arbetar tillsammans som i symbios och ger betraktaren en upplevelse. Han liknar 

utställningsrummet med en kyrka och menar att utställningar har samma effekt. ”In 

southern countries the church door is open, there is sunshine outside, then you enter a 

cool dark place where you see a man raising his arms. There’s a smell, there’s often 

music, things to look at on the walls.” Kyrkan har en speciell atmosfär, och det han 

talar om är med andra ord ett affektivt laddat rum som kan återskapas i en utställning. 

Han talar vidare om att betraktaren kanske inte har någon aning om vad utställningen 

handlar om eller vad som händer, men sätter sig ner i några minuter, tänker, och går 

sedan ut igen. Ut i livet, verkligheten, bland människor och ljud men med en känsla 

kvar i kroppen. Besökaren fick den där pausen, från allt, och även om den inte förstod 

vad det var som egentligen hände så vet den att NÅGOT hände.  

FOTOGRAFIETS ROLL 

Objekt och material har en stor roll i både Boltanskis och Munoz konstnärsskap men 

fotografiet är också väldigt viktigt. Båda konstnärerna använder sig av materialen i 

kombination med fotografi så vad är då dess roll i verken och vad gör de för 

betraktaren? Fotografiet har i den västerländska kulturen länge betraktats som ett sätt 

att bevara minnen och Tim Fawns beskriver dem som en slags ledtråd eller nyckel för 

att enklare komma ihåg.   Lite som Boltanski talade om konsten som ett stimuli som 14

lockar fram minnena eller som en memory trigger, som jag också beskrivit. Genom att 

använda sig av den egenskapen som fotografiet har, låter de betraktaren associera 

delar av verket med egna minnen och upplevelser. Fotografier refererar alltid till 

 Christian Boltanski - Life in the Making. Podcast baserad på två intervjuer Boltanski gav 1992 och 2018 13

https://shows.acast.com/visites-centre-pompidou/episodes/christian-boltanski-life-in-the-making  
(Hämtad 2021-05-19) 

 Fawns, Tim. Blended memory: A framework for understanding distributed autobiographical remembering with 14

photography, Memory Studies, 2018. 
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något, de bär på speciella konnotationer och därför är det så lätt för oss att ta till oss 

dem. Innehållet i bilderna är ofta något vi mött i våra egna liv, och fungerar därför 

väldigt bra som en memory triggers. Det bidrar till att vi kan flyta vidare i vår 

tolkningen av verket, lägga in egna känslor, knyta an till det mer och bygga upp en 

egen bild av vad det handlar om.Vi lägger till och bygger upp en ytterligare bild av 

det som inte fått plats i fotografiet, av det som utelämnats, och blir därför medskapare. 

Det beror såklart på hur en använder sig av fotografiet men både Oscar Muñoz och 

Christian Boltanski arbetar återkommande med bilden som en memory trigger. Efter 

som att de använder sig av suddiga och otydliga bilder, mycket porträtt, ofta sådana 

som hittats i tidningar eller på second hand, och ibland fotografer om dem så många 

gånger att det bara blir ett suddigt ansikte, får fantasin ännu mer spelrum. Betraktaren 

får ännu mer utrymme att lägga in egna associationer och bygga upp meningen i 

verket. Oskärpan, och där igenom de obestämbara ställena, blir ett sätt att komma 

närmare betraktaren. Både Boltanski och Muñoz arbetar med kombinationen av detta, 

objekt och material vilket skapar liv och känslor i deras verk. De låter, som jag skrivit 

många gånger tidigare, betraktaren bli medskapare och vi får då en helt annan 

känslomässig koppling till verket. 

SAMMANFATTNING 

Det är inte en specifik sak som gör att Boltanskis och Muñoz verk når in i betraktaren 

så djupt. Alla delarna som tagits upp i denna essän spelar en stor roll och varje 

komponent i verken som detaljerna, materialen och dialogen med betraktaren bidrar 

tillsammans till upplevelsen. De gör att vi upplever verken på ett djupare plan och 

tillåts bli en del av det. Verket blir inte längre något som är separerat från oss, något 

som handlar om ”de andra”, det handlar om oss, mänskligheten som grupp, som 

kollektiv. De bygger upp en känsla av samhörighet och utesluter inte någon.  

Mycket tyngd ligger på just betraktaren. Det är hos oss som ser, eller snarare upplever 

verken, som känslan skapas. Genom våra erfarenheter, våra minnen och vårat 

individuella sätt att se på världen byggs berättelsen upp. Allt sker i ett samarbete med 
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konstverket. Ledtrådarna och detaljerna hänvisar oss åt något håll, men sedan får vi 

fylla i det som fattas, skapa helheten. Genom fotografierna refererar konstnärerna till 

något, och genom materialen och objekten, eller själva akten som vi måste gå igenom 

för att se verket, associerar vi vidare. Det ansluter sig till vår minnesbank, som en 

hacker tar det sig in i vår databas och använder sig av informationen som finns där. 

Verken blir därför personliga på något plan, men också universella i den mening att 

det är något alla kan relatera till. Det handlar om existensiella frågor, vad det innebär 

att vara människa. Minne, liv, död och förgänglighet.  

I mötet mellan betraktare och verk skapas det affektivt laddade rummet. En energi och 

en känsla som är rörlig och oformbar. Det startas en process i betraktaren, och i 

verket, en utveckling och ett sökande efter svar. Mötet med verket blir inte bara att se, 

förstå och sedan fortsätta vidare. Det liknar mer en resa mellan tankar och 

reflektioner, det är dynamiskt och har inte en specifik slutpunkt.  

För att vi ska flyttas vidare och inte fastna i det fysiska verket används fotografiets 

representativa egenskaper. De förflyttar våra tankar till något annat, låter oss associera 

till saker vi erfarit själva och fungerar därför som actanter. De triggar igång saker i 

oss och startar dialogen med betraktaren. I fotografierna, men även objekten och 

materialen som används, finns det som kallas memory triggers. Även dessa verkar för 

att locka fram saker i betraktaren och flätar samman våra minnen med verkets. Som 

Boltanski sa fungerar alltså verken i sin helhet som ett stimuli, något som lockar, eller 

retar fram en reaktion hos betraktaren.  

Men för att detta ska fungera behövs öppenheten i verken. Det måste finnas tomrum 

där vi får lov att lägga in våra egna erfarenheter och tankar. Både Boltanski och 

Muñoz låter oss ta plats, låter oss ta vår tid och låter oss få vara i den där processen 

som sker. De lägger inte in mycket information i sina verk, men den som finns är noga 

utvald. Informationen pekar mot något, men vi vet inte nödvändigtvis vad. Den 

utlämnade informationen, och därmed de obestämbara ställena, väcker frågor och 

lockar in oss i verkets värld för att försöka lösa gåtorna och fylla i tomrummen.  
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En ytterligare sak som hjälper oss som betraktare att leva oss in i verken är 

installationen. Att både Muñoz men kanske främst Boltanski låter oss omslutas av 

hans verk. Han förvandlar rummet, till och med luften till en del av hans konstverk 

och isolerar oss där, stänger ute restan av livet. Utställningslokalen får en egen sfär 

som vi får finnas i, och där vi kan glömma allt annat. Boltanski beskriver det som en 

kyrka, en helig plats som liksom har en annan takt och tidsrymd.  

Att skriva denna essä har varit svårt, för det jag vill nå är saker som inte kan beskrivas 

med ord. Det är känslor, energier, inre upplevelser. Men jag har kommit en bit på 

vägen, och nästa gång du besöker en utställning kanske du har detta i bakhuvudet. 

Kanske vågar du släppa in verken och känna känslorna. Kanske vågar du följa dem 

vidare och får uppleva utställningen, istället för att bara se den. 
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