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Abstract

Title: The established art worlds will be my sluts: An art sociological study of how the symbolic

capital can shape art activities in a less established art gallery, the artists who have studio there and

their relationship to the more established art worlds. 

This bachelor thesis is a study of FRANK, a less established art gallery with studios, and the

activities carried out there. I have interviewed six artists connected to FRANK, about their art

activities and their relations to the more established art scenes in Malmö. My experiences is that

less established artists and art activities do not get equal attention as the more established. With this

thesis, I ant to encourage that more space is given to the less established art activities.

   As my framework I use Howard S. Becker's theories about art worlds presented in Art Worlds,

and I make a categorical content analysis of my interviews. With Bourdieu's theories I examine

FRANK's and the informant's economic, social and cultural capital, and puts it in relation to a larger

art discourse freely based on Foucault's discourse theories. I also use Sara Ahmed's theories about

the orientation presented in Vithetens hegemoni (the hegemony of whiteness) and Queer

Phenomenology, to understand what mechanisms might be behind the different opportunities of the

artists and their artistic activities to their work. Beyond the said theories I also discuss my material

with Jack Halberstams The queer art of failure and Low theory to find out if the less established

artists can break discourses and create their own rules to work by. In addition to these I refer to Karl

Marx's Capital, as I perceive it is unavoidable to read Marx investigations involving capital. My

study is about how less established artists and art activities operating in an art industry that often

seems to require symbolic capital.

   The result of my investigation is that FRANK's audience allows the gallery to be a place where

less established artists can operate. But FRANK is not an alternative to the more established art

scenes, that since the global art discourse compels art activities to operate according to already

given rules. However, that says more about the art discourse than about FRANK. 

Keywords: FRANK, Malmo, capital, phenomenology, Art Worlds, orientation, queer, art,

unestablished, established

Nyckelord: FRANK, Malmö, kapital, fenomenologi, Art Worlds, orientering, queer, konst,
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1. Inledning

1. 1 Bakgrund

Malmös konstvärld består bland annat av många mindre konstföreningar, -gallerier, och -ateljéer,

vars verksamheter drivs och finansieras av konstnärers egna engagemang och privatekonomi. Dessa

aktörer anser jag är viktiga att lyfta fram för en rättvis representation av Malmös konstnärliga

mångfald; bara för att verksamheterna finns betyder det inte att aktörerna når den stora konstscenen,

dvs en konstinstitution med tyngd inom en specifik konstvärld. 

   Jag önskar en värld där alla har samma värde och då ska även tillgången till konsten vara möjlig

för alla. För att konst ska bli tillgängligt för fler, både som betraktare och konstnärer, behöver

konstscenen breddas, men det är svårt. Ett problem för konstvärlden som jag ser det är den barriär

som finns mellan oetablerade konstnärer och de etablerade konstvärldarna; om konstnären till

exempel inte har ett känt namn eller rätt utbildning är chansen liten att hen får ta plats på de mer

publika konsthallarna eller i större konstnärliga sammanhang. Därför tenderar den etablerade

konstscenen att återupprepa sig, och upprätthåller på så sätt den homogenitet som historiskt sett

präglat konstvärlden1. Ekonomi spelar givetvis en stor roll här, då mycket konstverksamheter idag

bygger på extern finansiering från exempelvis företag och privata samlare, men kanske ännu

viktigare i kampen om konstnärligt utrymme är det kulturella och de sociala kapitalen, att kunna

föra sig rätt och att ha rätt kontakter. Även om det inte alltid är akademiker som driver de etablerade

konstinstitutionerna så finns det starka föreställningar om att konst går att förstå på ett rätt sätt,

föreställningar som kanske avskräcker både betraktare och de konstnärer som saknar akademisk

utbildning.2 Om en inte har rätt bakgrund och förutsättningar minskar troligtvis därför möjligheterna

att utöva sitt konstnärskap, men trots detta lyckas alltså flera mindre etablerade aktörer att skapa sig

egna platser för konstnärligt utövande. 

1. 2 Syfte och frågeställning 

Som verksam men oetablerad konstnär samt student i Konsthistoria och visuella studier har jag mött

konstvärldar från två olika sidor, och det har slagit mig att det är oerhört svårt att få dessa sidor att

1 När jag använder begreppet hegemoni är det enligt samma definition som i The Queer Art of Failure (2011). Judith 
Halberstam beskriver där hegemoni med hjälp av politikern och filosofen Antonio Gramscis samt kulturteoretikern 
Stuart Halls arbeten. Enligt dessa är hegemoni termen för ett flerskiktat system i vilket en dominerande grupp 
uppnår makt genom att producera idéer som övertygar människor att en viss uppsättning idéer och perspektiv är 
riktiga. Gramsci har beskrivit det som sunt förnuft, eller en tyst överenskommelse. Halberstam, Judith, The queer 
art of failure, Duke University Press, New York, 2011, s. 17.

2 Becker, Howard S., Art Worlds, University of California press, California, 1982, s. 16
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mötas. Min föreställning är att oetablerade konstnärer på ett eller annat vis måste förhålla sig till

den etablerade konstscenen för att överhuvudtaget existera som konstnärer, men jag är beredd att

utmana den föreställningen. Jag vill veta mer om de konstverksamheter som jag aldrig läst om på

universitetet, i ett försök att fylla ett tomrum i min kunskapsbank, samt att öka intresset för andra att

göra samma sak. 

   Med syftet att påbörja ett brobygge över den barriär som skiljer universitet och konstakademier

från de oetablerade konstverksamheterna ska jag undersöka FRANK, ett mindre etablerat galleri

med ateljéplatser i Malmö. Jag undersöker hur galleriet och konstnärernas verksamheter finansieras,

hur konstnärerna arbetar för att nå ut till en publik, och hur de får tillgång till material och tid att

utöva sin konst på. Jag undersöker vilka drivkrafter som ligger bakom FRANK, och vad det betyder

för enskilda konstnärer, men också galleriet i relation till mer etablerade konstvärldar, att arbeta

utan de ekonomiska och kulturella kapital som jag har uppfattningen om krävs för att ingå i

etablerade konstsammanhang, och om FRANK kan fungera som en alternativ konstvärld. Jag ska

göra en intervjubaserad konstsociologisk undersökning av hur FRANK arbetar i relation till

Malmös mer etablerade konstvärldar.3

1. 3 Teori

Eftersom jag främst är intresserad av konst i relation till samhället, över tid och rum, tycker jag att

det är bra att även använda andra teorier än konstteorier. Jag vill att konsthistorieskrivningen skall

läsas av andra discipliner än bara den kulturvetenskapliga, vilket jag tror är lättare om jag själv

skriver tvärvetenskapligt. Förutom att vidga läskretsen utvecklar jag min egen förmåga att hantera

teorier på ett friare sätt, vilket jag tror är bra för att själv våga ha en tvärvetenskaplig ingång till min

forskning. Därför använder jag bland annat teorier som utformats för vithetsstudier (Ahmed), och

studier om patriarkala strukturer och brott mot dessa (Halberstam). Det kan givetvis finnas risker

med att översätta samhällsteorier till konsthistoriska studier, men jag finner att det är omöjligt att

frångå riskerna oavsett en förhåller sig till teorier inom eller utom den disciplinära diskursen,

eftersom de alltid är utformade under specifika förhållanden. Mitt försök får låta mig motbevisas i

så fall.

1. 3. 1 Orientering 

För att förstå mekanismerna bakom de oetablerade konstnärernas relationer till varandra och till de

3 Konstsociologi är enligt Nationalencyklopedin studiet av konsten i samhället, av dess innebörd som företeelse inom 
detta och av samhällets allmänna inverkan på konsten, NE.se , 30/12-2016, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstsociologi
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etablerade konstvärldarna kommer jag att använda kultur- och samhällsteoretikern Sara Ahmeds

teorier om kroppars orientering, ur Vithetens hegemoni (2011). Ahmed utgår från fenomenologin

när hen beskriver orienteringar som utgångspunkter med start från den punkt varifrån världen

breder ut sig. Kroppens ”här” är där den bor, och ”givet detta handlar orientering om intimitet

mellan kroppar och deras boplatser”, dvs. relationen mellan kroppar och var dessa kroppar är

”hemma”.4 ”Här” är emellertid inte detsamma som den fysiska plats en befinner sig på. 

   Orienteringar har alltid en riktning som är beroende av vad kropparna gör. Det en kropp kommer i

kontakt med formas av vad kroppen gör, vilket i sin tur formar vad kroppar kan göra.5 Konstnärens

närhet till konstnärsmaterial och utställningslokaler har inte att göra med var hen är, det är vad hen

gör som placerar vissa saker i hens närhet. Det som finns tillgängligt har alltså inte att göra med var

saker är, eller var en befinner sig, utan vilken riktning en tar -kroppens orientering.

  Kroppars orienteringar är enligt Ahmed också beroende av historiskt-rasmässiga och -sociala

scheman som finns under ytan i våra kroppar, och som strukturerar kroppens sätt att verka i världen.

Dessa scheman är inte essentiella, utan något som görs. Kroppsschemat tillhör den kropp som

känner sig hemma; i en värld som görs vit är den kropp som kan besitta vithet den kropp som

känner sig hemma.6

  Genom att anpassa Ahmeds teorier till andra kroppsscheman kan jag undersöka hur konstnärerna

orienterar sig i en konstvärld som till stor del styrs av föreställningar om konstnären som

exempelvis vit, västerländsk, unik och oberoende. Antag att konstscenen i Malmö domineras av

kända namn, är strukturerad efter kändisscheman (min översättning till Ahmeds schema-begrepp),

på en sådan scen ges de konstnärer som besitter egenskapen av känt namn, och därför är hemma i

konstvärlden, närhet till saker som gör det möjligt för dem att verka som konstnärer. Dessa

kändisscheman har inte den historiska tyngd som till exempel de rasmässiga som Ahmed skriver

om har, de är mer kortvariga och hela tiden föränderliga, men, det hindrar dem inte från att ha stor

betydelse för samtiden. De som inte besitter egenskapen av känt namn kan inte utöva sitt

konstnärsskap på samma villkor som de som besitter egenskapen, kanske kan de inte utöva sitt

konstnärsskap alls. 

1. 3. 2 Queer fenomenologi

I Queer Phenomenology (2006) skriver Ahmed bland annat om queera kroppars rumsliga

orienteringar, eller hur kroppar blir queera beroende på vilka riktningar de tar/vilka riktningar de

kan ta. Fenomenologin, menar Ahmed, hjälper oss att förstå hur våra kroppar formas av historien;

4 Ahmed, Sara, Vithetens hegemoni, Tankekraft förlag, Hägersten, 2011, s. 127
5 Ibid., s. 129
6 Ibid., s. 131
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beteenden, hållningar och gester.7 Vad kroppar tenderar göra handlar inte om ursprungliga

beteenden utan är effekter av kroppars historier.8 Ahmed definierar queera kroppar som de

avvikande, i en värld där heterosexualitet är normen blir kroppar som besitter exempelvis homo-,

bi- och asexualitet queera. Ahmed menar dock att en homosexuell persons kropps riktning inte

nödvändigtvis är queer då det handlar om vad kroppar besitter, hur de passerar (uppfattas) och vad

de har tillgång till.9 Men den homosexuella kroppen kan vara hemma i ett rum där en förväntas vara

homosexuell, som tillexempel en gaybar. Det är alltså inte kroppen i sig som avgör det queera, utan

vad kroppen gör. I Fenomenologin rör sig kroppar i relation eller icke-relation till objekt, en queer

kropp har inte tillgång till objekten så som en icke-queer kropp, men det behöver inte betyda att den

queera kroppen inte kan närma sig objektet, kanske kan den ha närhet till objektet på ett nytt sätt.10

Queer blir här en fråga om hur saker ter sig, hur de förstås, inhämtas och hur de iscensätts, vilket jag

kommer att ha användning för när jag undersöker hur mindre etablerade konstnärer och

verksamheter orienterar sig trots att de inte nödvändigtvis är hemma i de etablerade konstvärldarna.

1. 3. 3 Konsten att misslyckas och Low theory 

I The Queer Art of Faliure (2011) skriver Judith Halberstam att ur ett feministiskt perspektiv kan

misslyckandet ofta vara att föredra framför att lyckas. ”Att lyckas” mäts nämligen med ”manlig”

standard, och att misslyckas blir därför ett sätt att frigöra sig från de ideal som finns inom ramarna

för en patriarkal maktordning. Om en kvinna bryter mot de kvinnliga idealen är hon inte längre en

kvinna utan kan själv rekonstruera vilken innebörd hennes kön har.11 Halberstam föreslår att

misslyckandet i sig kan vara ett sätt att förändra diskurser. Genom att verka odisciplinerat eller

operera i andra riktningar än det som vetenskapligt sett anses vara rätt, dvs. konventioner och

traditioner (vilka skapar experter och administrativ styrning), går det att bryta hegemonier, och

kanske till och med bygga helt nya former av samhällen.12 Idéhistorikern och filosofen Michel

Foucault har skrivit att vetenskapliga och konstnärliga discipliner är tekniker för makt, kontroll och

överblick, de är inga lagar men de definierar vad som anses vara normalt. Halberstam föreslår att

7 Utgångspunkt är den filosofiska fenomenologin signerad Edmund Husserl (1859-1938), men även arbeten av Karl
Heinrich Marx (sociolog, nationalekonom, filosof, 1818-1883), Martin Heidegger (filosof, 1889-1978), Maurice
Merleau-Ponty (filosof, 1908-1961), Jean-Paul Sartre (filosof, 1905-1980), Audre Lorde (författare, 1934-1992),
Judit Butler (litteraturprofessor, 1956-) och Jack Halberstam (professor i genus och etnicitet, 1961-) används för att
nå fram till teorin som Ahmed kallar queer fenomenologi. Då jag avser använda mig av Ahmeds teori kommer jag
inte att ingående förklara fenomenologin, syftet med min name-dropping är endast att visa att fenomenologin har
andra rötter och grenar. Jag förklarar alltså bara de delar av fenomenologin som är nödvändig för att förstå Ahmed.

8 Ahmed, Sara, Queer Phenomenology, Duke University Press, London, 2006, s. 56
9 Ibid., s. 161
10 Ibid., s. 167
11 Halberstam, The queer art of failure, s. 4
12 Ibid., s. 8
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bryta dessa maktordningar genom att förändra sättet som vetenskapen sprids. Istället för att

upprätthålla relationerna mellan expert och lekman borde vi diskutera som jämlikar.13 För att nå dit

vill Halberstam lokalisera de mellanrum som gör avbrott i de hegemoniska diskurserna, och

använder för det ändamålet Stuart Halls Low theory, som är en form av motsatsteori till den

traditionella västerländska vetenskapsteorin.14 Low theory verkar på olika nivåer samtidigt för att

komma bort från den hegemoniska vetenskapsbildningen och vara en alternativ zon för

utanfördisciplinell kunskapsproduktion.15

   Min föreställning är att oetablerade konstnärer på ett eller annat vis måste förhålla sig till den

etablerade konstscenen för att överhuvudtaget existera som konstnärer, men jag kan ha fel. Jag

kommer att använda Halberstams teorier för att undersöka om FRANK kan användas som en

plattform för konstnärer som vill gå utanför de hegemoniska normer som finns i de etablerade

konstvärldarna, och istället skapa sig egna diskurser. Även om Halberstams teorier kanske

framförallt utgår från patriarkala strukturer och könsstrukturer så anser jag den vara användbar i

ovannämnda syfte. Jag kommer att med hjälp av low theory undersöka konstnärsverksamheten

utifrån Halberstams idéer om det positiva i att misslyckas.

1. 3. 4 Art Worlds

Min undersökning tar avstamp i idén om att det finns olika former av konstnärer och

konstnärsverksamheter, och på premissen att dessa rör sig i olika rum och med olika förutsättningar,

vilket betyder att aktörer som kommer i kontakt med konst inte nödvändigtvis möter samma

världar, även om dessa överlappar och ständigt förändras. I uppsatsen kommer jag därför att

referera till konstvärldar, i plural, något som går emot tidigare institutionsteorier där konst

behandlas som en värld, singular, bland de som skrivit sådan institutionskritik finns konstkritikern

och filosofen Arthur Dantos.16 Howard S. Becker skriver i Art Worlds (1982) att all konstnärlig

verksamhet, liksom all mänsklig aktivitet, involverar flertalet aktiviteter; för att skapa konst behöver

konstnären ofta material som i sin tur framställs av någon annan, hen behöver vidare ett kapital i

utbyte mot materialet, sen behövs det distribution och en publik som tar del av verket, osv. Oftast

rör det sig om många olika led och ett stort antal aktörer.17 Att definiera de olika konstvärldarna är i

sig en konst, inte minst pågrund av att aktörer från de olika världarna refererar till och samarbetar

13 Ibid., s. 12
14 Ibid., s. 15
15 Ibid., s. 18
16 Danto, Arthur, The Artworld, Journal of Pilosophy, Vol. 61, No. 19, American Philosophical Association Eastern 

Division Sixty-First Annual Meeting (Oct. 15, 1964), s. 571-578
17 Becker, Art Worlds, s. 1
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med varandra, därtill är de i ständig förändring.18 Samtidigt, skriver Becker, att varje konstvärld har

regler och konventioner, som även om de på grund av yttre faktorer hela tiden förändras, ändå utgör

en form av sunt förnuft för de aktörer som är verksamma inom världarna. Jag tolkar det som att

konstvärldarna definieras genom bekräftelse och förnekelse från de som har auktoriteten/ansvaret

inom de olika sfärerna, eller diskurserna (teoretikern, historikern, recensenten, galleristen,

konsthandlaren, konstnären, publiken osv.). Dock är det viktigt att ha i åtanke att vad som helst inte

kan vara konst, en aktör med ”auktoritet” måste alltid erkänna det som konst först.19 Jag använder

mig av Becker, inte som drivande teori utan som en blandning av tidigare forskning på de områden,

konstvärldar, som jag undersöker och som en form av begreppslexikon till dessa; jag kommer att

läsa min undersökning delvis genom Beckers Art World.

1. 3. 5 Symboliska Kapital 

I Field of Cultural production (1993) skriver Pierre Bourdieu om symboliska kapital. En person

som bebor kulturella kapital är någon som kan föra sig inom ”finkulturen”, har hen kunskaper,

erfarenheter, sätt att prata och uppfatta saker på som stämmer överens med vad som förväntas av en

där besitter hen mjukt kulturellt kapital, medan den som utövar själva konstnärskapet besitter hårt

kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital handlar om materiella tillgångar och kunskaper om hur en

anskaffar sig dem. Socialt kapital är nätvärk, släktskap, vänner etc. Dessa kapital får värde först när

de erkänns av agenter inom samma fält eller diskurs (se diskursanalys nedan), Bourdieu kallar då

dessa kapital för symboliska; en person som bekräftas besitta kulturellt kapital kan välkomnas på

konstmuseets vernissage med anledning av hens symboliska markörer, inte nödvändigtvis på grund

av att hen är bättre på konst än någon annan men för att hen är bättre på att bekräfta och upprätthålla

överenskommelserna för det specifika fältet.20 En intressant aspekt här är alltså att en symbolisk

markör inte behöver bekräfta en persons bakgrund men att det kan ha all betydelse när det kommer

till en aktörs förutsättningar att agera. Kulturella kapital kan i den här meningen även bidra till att

en person istället nekas inträde till rum. Min uppfattning, som jag kommer att förklara närmre i min

text, om hur till exempel en konstnär får tillträde till de etablerade konstscenerna är att det ofta

beror på just symboliska kapital, inte kunskap eller kvalitet, därför kommer jag ha användning för

Bourdieu i min undersökning av FRANK och konstnärerna där.

1. 4 Metod och material

18 Ibid., s. 300
19 Ibid., s. 162
20 Bourdieu, Pierre, The field of cultural production: Essays on Art and Litterature, Columbia University Press, New 

York, 1993, s. 74 ff.
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1. 4. 1 Kategorisk innehållsanalys

Jag har gjort sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer vilka utgår från 22 frågor om bland annat

konstnärernas arbete och förhållande till andra konstnärer och konstnärsscener (se bilaga). Frågorna

är relativt öppna så att informanterna själva kunde styra samtalen. I analysen av det material

intervjuerna ger använder jag en metod för narrativ analys som i Narrative research: reading,

analysis, and interpretation kallas kategorisk innehållsanalys (the categorical-content approach),

vilken går ut på att hela materialet analyseras genom att dela in det i olika kategorier för att på så

sätt urskilja samband och avvikelser hos, i det här fallet, konstnärernas arbete och förhållningssätt.21

(för problemförklaringar läs Etiska överväganden). Jag ska alltså göra en intervjubaserad

konstsociologisk undersökning av hur FRANK arbetar i relation till Malmös mer etablerade

konstvärldar.

1. 4. 2 Diskursanalys

Jag kommer att bedriva en friare form av filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults

poststrukturalistiska teorier om diskurs som bland andra presenteras i Sara Mills Discourse (1997).

Enligt Foucault är allt konstituerat, alltså föränderligt; subjekt har inga inneboende egenskaper, utan

är skapta i förhållandet mellan olika agenter inom en viss kontext. Diskurs är här kommunikation

som involverar olika kunskaper, där den dominerande kunskapen utgör formationen.22 Mills skriver

att en av de centrala delarna i Foucaults arbeten, som presenteras i Vetandets Arkeologi (1972), är

att en diskurs inte bara formas av verbala uttryck omkring ett visst tema eller problem, de härrör

inte heller från institutioners specifika regler, snarare är de reglerade formationer av yttranden eller

övertygelser, som interna regler, inom just den specifika diskursen. Diskurser existerar alltså genom

överenskommelsen att dess regler ska upprätthållas.23

   Jag betraktar all kunskap, exempelvis informanternas svar, i linje med det; materialet jag samlar

in skapas inte av enskilda aktörer utan står i relation till andra agenter och kontexten runt omkring.

Även min egen tolkning bör på detta sätt läsas som sprungna ur en kontext, jag är exempelvis

oetablerad konstnär och ingår i det konstgalleri jag undersöker, men samtidigt är jag en del av

universiteten som bidrar till konsthistorieskrivningen (för problemförklaringar läs Etiska

överväganden). 

   Anledningen till att jag använder mig av Discourse istället för Foucaults originalverk är att Mills

rör sig specifikt omkring konst, samt för samman flera av Foucaults i sammanhanget viktiga verk.

21 Lieblich, Amia, och Tuval-Mashiach, Rivka och Zilber, Tamar, Narrative research: reading, analysis, and 
interpretation, SAGE Publications, Inc, New York, 1998, s. 13

22 Mills, Sara, Discourse, Routledge, New York, 1997, s. 16 ff.
23 Ibid., s. 48
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Dessutom utgör Foucaults arbeten sammanlagt ett textomfång jag inte har haft möjlighet att helt ta

mig igenom för den här uppsatsen (läs mer under rubriken Avgränsningar). 

1. 5 Forskningsöversikt 

Även om det finns undersökningar om mindre etablerade konstnärsverksamheter och konstnärer så

har jag inte hittat någon jämförbar undersökning som jag anser vara relevant för mitt projekt. Och

det finns ingen tidigare forskning om just FRANK. Jag har istället valt att fokusera på de teorier jag

redogjort för ovan. Jag kommer att använda teorierna för att undersöka FRANK, inte använda

FRANK som ett exempel när jag förklarar teorierna. Dessutom anser jag att det pga FRANKs

speciella karaktär, där flera olika konstuttryck samsas mellan samma väggar, är svårt att jämföra det

med analyser över oetablerade konstverksamheter med mer nischad struktur. Som ramverk för min

forskning kommer jag använda Beckers Art Worlds (se ovan).

1. 6 Avgränsningar

Mitt empiri bygger på intervjuer med 6 medlemmar från ett mindre etablerat galleri och

konstnärskollektiv i Malmö, detta trots att jag inledningsvis beskrev hur stadens konstnärsliv bland

annat består av många sådana. Anledningen till att jag valt att endast undersöka ett av dessa beror

på praktiska skäl, att jag måste förhålla mig till en kandidatuppsats form och dess begränsningar, så

som tid och längd. Det här innebär givetvis att mina resultat inte kommer att vara representativt för

alla mindre etablerade gallerier, konstnärskollektiv och konstnärer, men jag hoppas ändå att

undersökningen kommer att säga någonting nytt om hur olika konstnärer ser på konstscener och hur

de förhåller sig till dem. För oavsett min snäva avgränsning tror jag att resultatet kommer att kunna

användas i vidare forskning på området, och förhoppningsvis även av andra verksamma aktörer i

konstvärldarna. Med större utrymme kunde jag även undersökt ett mer etablerat galleri, för att sedan

jämföra det med FRANK, men för den här uppsatsen har jag alltså valt att lägga fokus på det

oetablerade galleriet. Att jag har valt ett mindre etablerat, istället för ett helt och hållet oetablerat,

galleri och konstnärskollektiv beror på svårigheten att få kontakt med det senare, och om jag skulle

få kontakt med det så tillkommer svårigheten att skilja det från till exempel en studiecirkel eller ett

kreativt kompisgäng. Dessutom kommer mitt uppmärksammande av galleriet att förändra dess

position, från oetablerat till mindre etablerat. Anledningen till att jag har valt att samla material

genom intervjuer med konstnärer från ett och samma galleri är för att jag är intresserad av samband

och avvikelser som finns inom en viss sfär, eller diskurs. Jag använder mig av intervjuer för att

diskussionen ska bli mer representativ för FRANKs konstnärer än vad som hade varit möjligt med
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exempelvis observationer.

   Att jag använder teorier om kroppar istället för om exempelvis klass beror på att klassbegreppet är

svårt att applicera på grupper som är löst sammansatta eller har hög ruljans, som de ateljéplatser på

FRANK och andra gallerier i Malmö. Jag kan inte veta om de som verkar inom en konstvärld tillhör

samma klass. En konstnär kan ha mycket sociala kontakter men helt sakna ekonomiskt kapital.

Utöver det saknar konstnärer oftast trygg inkomst men blir ändå inte arbetarklass på grund av deras

kulturella och ofta sociala kapital.24 Prekariatet inbegriper för många olika grupper för att jag ska

kunna säga något förutom undantag. Jag uppfattar inte att kroppar är statiska, men deras historiska

scheman är tydligare. 

   I en annan undersökning skulle jag ha kunnat använda mig av Bourdieus texter om avant-garde

och arriärgarde för att få en större konsthistorisk koppling till materialet. Men då jag ännu inte

behärskar begreppen så lämnar jag det till vidare forskning på området.

1. 7 Begreppsdefinitioner

Med oetablerade och etablerade konstnärer och konstverksamheter menar jag inte att det

nödvändigtvis finns tydliga avgränsningar dem emellan, de kan gå in i varandra och är föränderliga.

Det jag framförallt definierar som skillnaderna mellan dessa är kulturella, ekonomiska och sociala

kapital, både vad gäller konstnärernas position i relation till varandra och i relation till konstscener

och publik. Enkelt formulerat: vem får ställa ut på de mest publika konstscenerna? En föreställning

jag har är att det oftast är konstnärer som sedan tidigare är kända, har konstutbildning, eller på annat

sätt lyckats profilera sig i de mer etablerade konstkretsarna (se ovan: symboliskt kapital).

   När jag skriver konstdiskurs menar jag den diskurs som kan vara gällande för en konstvärld, men

också den diskurs som inbegriper alla konstvärldar, samt enskilda konstvärldar som korsar varandra

och skapar en gemensam diskurs. Konstdiskurser är i enlighet med Foucaults diskursteorier inte

statiska, diskursen kan ses som en apparat som definieras av och mellan de agenter som verkar i

den. Jag avser vara tydlig vad det är jag menar när jag skriver konstdiskurs, konstvärld, konstscen

eller konstverksamhet, och jag hoppas att ordens specifika sammanhang även bidrar till det.  

1. 8 Etiska överväganden 

Det är inte nödvändigt för uppsatsen att använda informanternas riktiga namn, men eftersom

24 Statens Konstråd har gjort undersökningar och utreder konstnärers arbetsvillkor. I trygghetsutredningen går till 
exempel att ”även om de konstnärliga resultaten är efterfrågade och många konstnärskap med tiden genererar stora 
intäkter och hela industrier, även om konstnärligt skapande utgör en omistlig del i moderna ekonomiers utveckling 
och tillväxt, så utgörs kärnan av verksamheten av arbete som konstnären finansierar själv.” Jag kommer att diskutera
det här mer i min analys. Statens konstråd, Trygghetsutredningen, http://www.kro.se/trygghetsutredningen, 30/12-
2016
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FRANK inte är helt oetablerat och konstnärerna som huserar där har kontakter utanför galleriet så

blir det löjligt att använda pseudonymer då dessa i uppsatsen ändå kommer att bli avslöjade av dem

som känner informanterna, framförallt när det gäller Mary som grundat FRANK. I början av

intervjuerna frågade jag dessutom om informanterna ville vara anonyma vilket alla svarade nej på.

Jag frågade också om informanternas pronomen och det är dessa jag kommer att använda i

uppsatsen. I övrigt använder jag hen vid de tillfällen där jag inte vet vilket pronomen personerna

föredrar samt när det inte spelar någon roll vilket pronomen som syftas på. 

   De gånger ett museum, galleri eller annan konstverksamhet nämns, av mig eller informanterna,

kommer jag endast använda det riktiga namnet när jag anser att det är nödvändigt, till exempel i

sammanhanget FRANK och Moderna museet då dessa har haft samarbeten. Jag tycker att det är

viktigt att vara uppriktig, framförallt eftersom ett syfte med min uppsats är att undersöka

förhållanden mellan konstverksamheter i Malmö i hopp om att resultatet ska finnas i åtanke i

framtida arbeten, hos de som till exempel praktiserar konst eller de som skriver om den.

   Jag vill även påminna om det jag skrev under rubriken Diskursanalys, att min positionering som

uppsatsförfattare är präglad av min roll som oetablerad konstnär med ateljéplats på FRANK men

också som student i konsthistoria och visuella studier, samt tidigare universitetsstudier i bland annat

genusvetenskap. En person med annan bakgrund skulle antagligen haft helt andra ingångar till

samma material. Det här påverkar vilka möjliga användningsområden resultatet kan få, och hur

relevant det är för annan forskning beror på den andra forskningens ingång. 

   Ytterligare bör läsaren ha i åtanke att informanterna i ett par fall valt att inte svara på vissa frågor,

eller om det är jag som glömt att ställa dem, vilket såklart också påverkar resultatet.

1. 9 Disposition

Jag undersöker mitt material i relation till de teorier och ramverk jag valt. Jag har delat in

intervjusvaren i fyra teman som jag analyserar var för sig under rubrikerna Vem kan vara konstnär?,

En ny konstvärd på egna premisser, Outsider i finrummen, Ekonomiska kapital och Publiken. Dessa

teman går in i varandra och därför kan texten stundtals upplevas upprepande. Temana diskuteras

slutligen tillsammans under rubriken avslutande diskussion.

2. Analys 

2. 1 Vem kan vara konstnär?

Det förefaller mig som att det finns en generell bild av att konst är en enpersonssyssla, att det finns

en konstnär som står för idén om verket och att det därför automatiskt blir den personen som får
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uppmärksamhet och erkännande. Den här uppfattningen är givetvis min och baseras på mina

erfarenheter, men om jag vänder mig till den västerländska konsthistorieskrivningen, den som

format en konstkanon och varit betydande för skapelsen konstnären, så kan en se varifrån mina

föreställningar kommer.25 Becker skriver att istället för att endast rikta fokus mot konsten och

konstnärerna så bör vi undersöka vilken roll de som skriver och tycker till om, de som de facto

skapat begreppen konst och konstnär, har.26 För att konst ska kunna vara konst måste det finnas ett

erkännande, och erkännandet kommer till stor sannolikhet från de som i sin tur har blivit erkända

som experter på området, till exempel konsthistoriker, konstkritiker, konstnärer, konstköpare, mfl.

Men för att konsthistoriker skall erkännas måste de ha ett förtroende, något som måste delas av

”allmänheten”, och det är där konstverksamheterna och konstinstitutioner så som museum,

konsthallar och konstgallerier kommer in i bilden. Dessa olika konstvärldar, för att använda Beckers

uttryck, skapar och upprätthåller tillsammans vad som är sunt förnuft i konstvärldarna, tysta

överenskommelser som bekräftar idéer om vad konst och vem konstnären är.27 Konstpubliken,

exempelvis museibesökaren och konsthandlaren, bekräftar i sin tur samma skapelse varpå

konstnären får det kulturella kapital som ett berömt namn tycks bidra till.28 Informanterna i min

undersökning bekräftar de här leden av aktivt skapande och upprätthållande av roller och idéer, och

tror, liksom både Becker och Bourdieu skriver, att de kulturella och sociala kapitalen är avgörande

för konsten och konstnärens existens.29 En av informanterna berättar om en konstmässa som

FRANK blev inbjuden till:

”...en pratar väldigt mycket om utbildning och såna saker, och många konstnärer på den

mässan bad också om ursäkt för att de inte hade någon utbildning och jag bara ”jag bryr mig

inte om ifall någon har en utbildning eller inte”. Men referenser och så vidare är otroligt

viktigt i den ”vanliga” mer elitistiska konstbranschen […] den etablerade, det är ju den som

legitimerar dig som konstnär, det är så det funkar idag.” -Mary

Mary beskriver inte bara vad som förväntas av konstnärer i de mer etablerade sammanhangen utan

även hur aktörer som rör sig i dessa sammanhang upprätthåller strukturerna. En annan informant är

inne på samma spår: 

”...det känns som en ganska falsk värld där allting som räknas är var du har pluggat

25 Said, Eward, Orientalism, Ordfront förlag, Stockholm, 2008, s. 63 ff.
26 Becker, Art Worlds, s. 150
27 Ibid., s. 151 ff.
28 Bourdieu, Field of Cultural Production, s. 38
29 Ibid., s. 46
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någonstans, du ska ha det på papper liksom, var du har, och vem du har, jobbat för

tidigare...” -Anna

Mary och Anna är skeptiska till att konstnären måste ha den här formen av (rätt) socialt och

kulturellt kapital, samtidigt uttrycker de svårigheter att bryta dessa strukturer; ”en falsk värld” och

”det är så det ser ut idag” -som att de etablerade konstscenerna inte går att förändra? Becker skriver

att synen på vem som är konstnär, och alltså även på vad som är konst, är föränderlig och har

förändrats, men även om förändringarna sett olika ut i tid och rum så är det alltid i egenskap av

formulerade diskurser, innehållande regler baserade på kapital, som dessa förändringar skett.30 För

även om avantgardet är revolutionärer så är det först när aktörer från de etablerade konstvärldarna

accepterar deras scen och idéer som det skapas en slags allmängiltig bild av att det verkligen är

konst.31 Det tycks alltså som att så fort revolutionärerna bekräftas av en etablerad scen så förlorar de

sin progressiva potential, om de nu inte lyckas skapa en helt ny konstvärld.32

   Men, om jag läser Becker rätt så finns det minst lika många idéer om konst och konstnären som

det finns konstvärldar, och även om det rent praktiskt är lättare att leva som etablerad konstnär, i en

etablerad konstvärld, så finns det sätt att skapa sig ett utrymme för att arbeta som konstnär utan att

helt besitta de kapital som förväntas i etablissemanget. Eller är dessa brott mot konventioner bara

undantag som bekräftar regeln?33 Konsthantverk, kanske framförallt de i textil som kopplats ihop

med kvinnor, har historiskt sett inte haft samma status som annan konst, och ett mer samtida

exempel är graffitikonstnärer, som på de flesta håll inte har samma status som andra konstnärer.

Dessa två konstformer har de senaste åren visserligen inkluderats i mer etablerade konstvärldar,

men majoriteten arbetar fortfarande inom icke-konstkonventionella ramar.34 En informant berättar

om hur hon trots att hon saknar ekonomiskt kapital kan verka som konstnär:

”...jag tänker att nöden är uppfinningarnas moder och jag tror att om jag hade haft för

mycket pengar så hade jag inte behövt göra konst. Så jag hoppas att jag aldrig blir rik

[skratt]. Jag köpte en duk för första gången nu i helgen inför den där konstmässan [...] och

bara shit vad dyrt! Det var ju de som finansierade men jag var där och räckte fram pengarna

– tolvhundra spänn för en jävla duk! Jag har målat på skolkartor som jag har snott [...] från

källaren på min gymnasieskola... Men, mina förråd börjar sina... Men då får jag hitta på

andra sätt att måla utan att det kostar någonting ” -Hanna

30 Becker, Art Worlds, s. 163
31 Bourdieu, Field of Cultural Production, s. 55 ff.
32 Becker, Art Worlds, s. 306
33 Ibid., s. 32
34 Ibid., s. 272
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För Hanna tycks det som att ekonomiskt kapital inte är avgörande när det kommer till att få tillgång

till en konstvärld, men att det påverkar vilken typ av roll i konstvärldarna hon kan inta. Det Hanna

säger skiljer sig lite från resten av informanternas föreställning om ekonomiska kapital. Överlag ses

det som ett nödvändigt ont att lönearbeta, en konstnär måste kunna betala för material och ha råd till

hyran. Hannas inställning kan såklart ha att göra med att hon är den enda av dem jag pratat med

som inte har/har haft ateljé på FRANK, men det kan också vara en form av försvarstal; om en inte

är välkommen till ett rum tappar en inte då intresset för det? Om Hanna vill göra sin grej utan att

tvingas tänka på vad publiken förväntar sig så måste hon kanske bryta de mest basala grunderna för

idén om konstnären, och istället skapa egna rum där hennes regler styr. Enligt Ahmeds teorier om

en queer fenomenologi kan objekt och subjekt, som egentligen inte är tillgängliga, inför den queera

kroppen förvandlas till någonting nåbart. Om jag till exempel har en synål och en tråd framför mig

men inte har lärt mig att sy så kan jag istället trä tråden genom nålsögat och göra det till ett

halsband, och på så sätt ge föremålen nya funktioner.35 Hanna gör precis det här när hon använder

kartor och skräp och andra saker ingen annan vill ha. Kanske skulle det till och med vara så, som

Hanna säger, att mer pengar till material hade hämmat hennes konstnärsarbete, eftersom hon pga

erfarenheter, kroppens historia, inte kan nå dem utan att först göra dem till sina.36 I La Pensée

savage (1962) använder den franske antropologen Claude Levi-Strauss ordet bricolage för att

beskriva egenskapen att använda det som finns till hands för att skapa något användbart. Engelskans

DIY (do it yourself) är en mer använd term för samma fenomen. Bricolueren använder redan

existerade föremål, och sätter ihop dem till nya som då kan fungera för det tänkta ändamålet.37

Enligt den teorin skulle det inte vara ett problem om Hanna blev rik, för det spelar ingen roll

eftersom bricoleuren gör vad hen vill oavsett vad hen har tillgång till.

   Om FRANKs ekonomi säger Mary:

”Poängen med FRANK är att det bara ska gå runt, en trygg plats som inte går med vinst

[…] att en inte heller behöver betala för mycket för att ha råd med en studio, eller ha råd att

ha en utställning.” -Mary

Approachen skiljer sig lite från Hannas eftersom det ändå förväntas att konstnärerna ska kunna

betala hyra för att ha en ateljéplats på FRANK, för att Mary måste betala hyran för lokalen. Men

galleriet står ändå öppet för Hanna, som inte har ateljé där, och jag har själv erfarenhet av att arbeta

35 Ahmed, Queer Phenomenology, s. 165
36 Ibid., s. 167
37 Levi-Strauss, Claude, The Savage Mind, University of Chicago Press, Chicago, 1962, s. 11 ff.
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mycket på FRANK trots att jag då inte hade någon ateljéplats. Det ekonomiska kapitalet är alltså

inte avgörande för om en får eller inte får vara på FRANK, men påverkar vad en har tillgång till när

en är där. Och det här är ju egentligen så det ser ut i alla konstvärldar; om en konstnär inte har rätt

kapital får hen inte ställa ut på Malmö konsthall, däremot får hen vara där -men beroende på sina

kapital så blir objekt på konsthallen olika tillgängliga för besökarna. Om jag med min bakgrund

som konststudent till exempel går till Malmö konsthall har jag tillgång till ett konstteoretiskt

ramverk i mitt möte med konsten. Skulle jag sakna den bakgrunden så hade jag istället fått läsa

konsten genom exempelvis åsiktsdrivna omdömen eller intryck baserade på erfarenheter vilket

hade påverkat resultatet av min läsning på ett sätt som kanske skulle skilja sig från den läsning jag

gör med min nuvarande bakgrund. Om jag däremot aldrig tagit del av konst, om mina föräldrar

aldrig tagit med mig på konserter eller museum när jag var liten, så skulle mitt kapital kanske göra

det omöjligt för mig att närma mig konsten överhuvudtaget, jag kanske skulle vara ointresserad

eftersom jag kände mig okunnig och exkluderad.38 En informant beskriver sina syn på vad konst är

så här: 

”...genom att svara på det sätter en gränser för konstbegreppet, vad konst är, och det är lite

farligt, konstbegreppet i sig. För konst är något som ska tänja på gränser, och jag ser det väl

lite grann som ett språk. Det är väl min uppfattning. Konsten är ett språk. Som hela tiden, på

nåt sätt, förändras och utmanas, så som språk gör [...] Men det är som att det inte finns

några regler för det här språket, ingen grammatik, det är det som är konstens särart eller

specialitet.” -Björn

Om jag är i ett sammanhang där alla pratar samma språk som är ett språk jag inte kan (verbalt),

kommer jag automatiskt att känna mig exkluderad. Men om jag umgås med bara en person som

pratar ett annat språk så är vi två på samma nivå; ingen av oss förstår vad den andra säger och vi

måste hitta andra sätt att kommunicera, tillexempel genom att skapa ett eget språk (verbalt, genom

gester etc.) eller vända oss till andra gemensamma kulturella kapital. Vad Björn säger stämmer in

med Beckers definitioner av konstvärldar som ständigt föränderliga. Björn formulerar visserligen en

fara med att definiera konsten eftersom den ska fungera som gränsöverskridande när Becker

beskriver det som att alla konstvärldar har sina regler, men min tolkning av Björns citat är att han

syftar på konst i övergripande bemärkelse, dvs alla konstvärldar. Om min tolkning är riktig håller

Becker och Björn med varandra; det finns lika många regler som det finns konstvärldar, reglerna för

38 Bourdieu, Field Of Cultural Production, 1993, s. 39
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vad som gör konst till konst beror på den specifika konstvärldens kontext.39 Det här utesluter inte att

konstvärldar kan mötas eller kollidera, varpå nya regler för vad konst är produceras.

   För att återgå till tillgängligheten, orientering med Ahmeds ord, så ter sig FRANK vara ett rum

där queera kroppar kan ha tillgång till objekt. FRANK definieras olika beroende på vilken relation

en person har till platsen och konstnärerna som huserar där, och eftersom galleriet inte är ett av de

mer etablerade av Malmös konstscener så tillåts det att definiera sig själv, vilket bland annat sker

via de evenemang som Mary kallar konceptutställningar.

2. 2 En ny konstvärld på egna premisser

”...det känns som att det börjar bli smalare, eller svårare och svårare att vara konstnär, att

det finns en viss sorts mall som en ska följa. […] Och om en inte passar in i den där mallen

så måste det finnas någon [annan] väg att gå och FRANK är en sån, en sån plats där en tror

på det [att konstnären måste få gå utanför mallen för vad en konstnär anses vara idag]”

-Olga

Informanten beskriver ett behov av att kunna skapa fritt, på egna premisser; om en exkluderas på de

etablerade konstscenerna så får en skapa sig en egen scen. Om jag läser Olga utifrån Ahmeds teorier

om orientering skulle FRANK kunna vara ett hem för de kroppar som i andra rum inte kan komma

hem. 

   Avvikande eller fel kulturella kapital blir hinder för personer att orientera sig i sådan riktning att

de får tillgång till de objekt som krävs för att verka som konstnärer.40 Ahmed skriver om dessa

kroppar som queera, men förtydligar att det handlar om hur kroppar passerar och alltså inte vilka

egenskaper kropparna har.41 Ahmeds teori stämmer överens med Bourdieus i det att en person som

aldrig ställt ut något verk ändå kan passera som att hen tillhör rätt sociala och kulturella kapital

genom att besitta symboliska markörer.42 Olga säger:

”...prata med folk, leta upp rätt personer och snacka med dem direkt. Och jag tror att om en

då verkar seriös... det är nog mest det det handlar om tror jag, fake it till you make it.” -Olga

Olgas inställning liknar det litteraturprofessorn och teoretikern Judith Butler skriver om könets

39 Becker, Art Worlds, s. 148
40 Ahmed, Vithetens hegemoni, s. 127
41 Ahmed, Queer phenomenology, s. 172
42 Bourdieu,  The field of cultural production, s. 74 ff.
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performativitet, i Genustrubbel (2007): kroppar har i sig inga inneboende egenskap utan formas

utifrån handlingar, kroppar blir till genom görandet. Därför kan en person rent performativt inta en

könsroll, kanske i politiskt syfte att tränga in i sfärer en inte annars har tillgång till. 43 Översätter en

Butlers teori till konstvärldarna så skulle det alltså vara fullt möjligt att genom att medvetet inta

symboliska markörer ta sig in i de mer etablerade rummen. Men, som Ahmed skriver bidrar det

samtidigt till upprätthållandet av strukturer och regler, vilket alltså inte bidrar till någon

förändring.44 Det kan dessutom innebära att konstnären måste göra avkall på sina principer, vilket

samtliga informanter beskriver som något destruktivt för sitt eget konstnärskap, och konstvärldarna

i stort:

”...Och den konstnären som jag pratar om har egentligen så stor potential, som förstörs av

den här rock star-grejen att alla ska älska en. Jag vill så klart att folk ska uppleva min konst,

men samtidigt vill jag ju inte tillfredsställa människor med den...” -Olga

Olga berättar om en kompis som på grund av att hen får bidrag tvingas anpassa sig till sina

bidragsgivare för att de i sin tur ska kunna tillfredsställa sina finansiärer, och i och med detta

förlorar sin frihet. En annan informant säger:

”...jag skulle aldrig orka, att sälja min själ, eller bli kommersiell. Eller göra något som går

emot mig, eller anledningen till att jag gör konst. Jag skulle inte göra vad som helst för att

bli etablerad. Så länge jag kan va en särling i etablissemanget så är det cool [lugnt].” -Hanna

Hannas tankar liknar Olgas upplevelse och går också att koppla till det Ahmed skriver om

orientering; för enligt fenomenologin så kan en närma sig objekt trots att en inte är hemma, men

som tidigare nämnt är det väldigt svårt och kan det kräva stora uppoffringar. Det finns dock en

annan möjlig riktning. Om queera kroppar sluter samman vid ett bord som för andra är familjärt kan

bordets struktur börja svikta, och antingen förändras de queera kropparnas orientering till att dessa

nu istället hör hemma vid det, och de kroppar som tidigare var familjära med bordet förlorar

tillgången till det; bordets funktion förändras. Alternativt blir bordet skevt och onåbart för alla, det

blir oanvändbart.45 Att verka som oetablerad konstnär i etablerade sammanhang kan alltså gå, men

det förändrar i så fall antingen sammanhanget eller konstnären. 

43 Butler, Judith, Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2007, s. 
223 ff.

44 Ahmed, Queer phenomenology, s. 172
45 Ibid., s. 174.
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   Mina informanter ser FRANK som en plats där de som konstnärer får arbeta friare i jämförelse

med tidigare arbetsplatser och framförallt i jämförelse med deras utblick över de mer etablerade

konstscenerna. En informant funderar på om mångfalden i konstuttrycken på galleriet kan vara en

anledning till att det finns utrymme att skapa utanför de idéer om konst som de etablerade

konstvärdarna samt dess publik formar, hon tänker att det i sin tur kan bidra till ett mindre

konkurrerande klimat konstnärer emellan -för att allt är tillåtet:

”Folk har väldigt blandade uttryckssätt här, och kommer från olika [platser], har väldigt

olika ingångar till konst och sitt konstnärskap och så där. Jag skulle säga att i en skolmiljö

så är det mycket mer konkurrens, det är mer tävlingsinriktat, och en tävlar om vem... som är

bäst i stort sätt. Och det är också så som en stor del av den kommersiella konstvärlden är

uppbyggd, att det är hierarkiskt. ”Åh du kom in på en konstskola, du är en av de bästa!'”

-Olga

Olga ställer sina föreställningar om vikten av konstnärlig frihet mot konkurrensen som hon upplevt i

mer etablerade konstvärldar, så att det framställs som att dessa inte går att kombinera. Konkurrens

är här dåligt och skapar hinder för konstnärlig frihet, och resultatet blir en tävling om vem som gör

en viss sorts konst bäst istället för att göra utrymme för många förslag på att en viss sorts konst

samtidigt kan existera. Resonemanget bygger på en indelning i konstgenrer eller -uttryck, och att

dessa indelningar är något som konstnärerna gemensamt gör och förhåller sig till. Jag håller inte

med om att en sådan indelning kan göras, speciellt inte i samtiden då konstverk ofta definieras i

relation till sin samtid med ett historiskt perspektiv, alltså i efterhand. Om jag däremot gör

indelningarna efter vilka material konstnärer använder i sitt uttryck i relation till sin diskurs så blir

det lättare att se hur Olga resonerar; en performanceartist ingår inte i samma diskurs som en

arkitekt, även då dessa världar möts så tolkas de inte tillhöra samma uttrycksform och är därför inte

jämförbara. Olgas tankar om att den blandade gruppen konstnärer som är på FRANK minskar

konkurrensen, vilket leder till en ökad konstnärlig frihet, går emot hur jag förstår diskursteori och

teorier om kapital. Enligt min förståelse för Beckers diskursteorier finns det alltid regler, eller

ramverk, att förhålla sig till -oavsett det är en homo- eller heterogen sfär.46 Att diskutera konstnärlig

frihet faller dock utanför ramarna för den här uppsatsen, och jag väljer istället att tolka

informanternas föreställning om konstnärlig frihet som motsatsen till att någon säger åt en vad en

ska göra. Mary säger att grundidén med FRANK är att skapa rum utan regler: 

46 Becker, Art Worlds, s. 133 ff.
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”...det är nåt jag försöker kommunicera till alla som har studio på FRANK, att en får lov att

göra vad en vill och att en ska använda de ytorna som finns och... En process kan ju se ut

hur som helst, det finns inga regler för hur en skapar, om en behöver lägga sig på sin tavla i

tre timmar på golvet så får en lov att göra det liksom. Vad en än behöver så ska det va

okej!” -Mary

Visst kan det verka som att FRANK är en plats där alla typer av experiment är möjliga, men

konstnärerna som verkar där samt dess besökare formar ramarna för vad som faktiskt är möjligt.

Utöver det är FRANK en fysisk plats vilket betyder att arkitekturen spelar en avgörande roll för

konstnärernas ”frihet”. Halberstam skriver om konsten att misslyckas, att bara när någon misslyckas

att passa in i en värld kan hen bortse från diskursiva regler och formulera sin egen. Om FRANK ska

vara ett reellt alternativ till de mer etablerade konstscenerna så måste galleriet enligt Halberstams

teorier alltså misslyckas med att bli etablerat.47 Det kan låta paradoxalt, och i viss mån är det också

det, men om en tänker sig att ambitionen hos FRANK och konstnärerna som verkar där inte är att

sträva efter de kulturella, sociala och ekonomiska kapital som upprätthåller idéer om konstnären och

konst, utan istället att sträva efter att verka i rum där dessa kapital inte krävs, att skapa rum för

konsten utan att önska de privilegium som de mer etablerade konstnärerna har, ja då kan det vara

möjligt. Jag tror absolut att det är möjligt att skapa sådana verksamheter, men när jag pratar med

informanterna så är det något i deras resonemang som tyder på att de inte riktigt är där. För de flesta

verkar det ändå finnas en vilja att nå ut till en bredare konstpublik, att kunna leva som konstnärer, ja

bara det faktum att FRANK har ateljéplatser, är ett galleri och att många som arbetar där titulerar

sig konstnärer, gör att en godkänner idéer om konstnärers varande, de sätter gränser och spelar i

någon mån på redan utstakade konstdiskursiva regler.48

2. 3 Outsider i finrummen

”...jag kallar det för finrummet. Och mina tanka om dem är att de är... snäva och elitistiska.

Och att de följer regler som egentligen inte finns, att det är väldigt konstruerat hur dem ska

funka. Jag tror att de till och med själva skulle säga att de var ganska motsägelsefulla.”

-Mary

47 Halberstam, The queer art of failure, s. 8
48 Becker skriver om hur Marcel Duchamp och Andy Warhol med sina ready mades bidragit till att idén om konst och 

konstnär förändras, men är noga med att poängtera hur dessa nu utgör exempel på etablerade aktörer inom en 
etablerad konstvärld. Becker, Art Worlds, s. 145 ff.
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Jag frågade informanterna vilka tankar de har om de mer etablerade konstscenerna och mer

etablerade konstnärer. Svaren jag fick klingade enhälligt negativt. Oinspirerande, snobbigt, falsk,

de kräver utbildning och andra kulturella och sociala kapital, inget jag vill tillhöra. En av

informanterna berättar om när hen ställde ut i London och om upplevelsen att galleristerna

flörtade med henne trots att hon var där som konstnär: 

 ”det är en väldigt ful värld, när en trampar ner lite djupare i det [...] för det kräver väldigt

mycket tillbaka. […] det var alltid sådär underliggande att en skulle ge någonting mer för att

en var oetablerad, även om de tyckte om det en gjorde. Jag fick jättemycket avsmak för hela

den världen... Så när en säger ”etablerad” så tänker jag att det är någon som hela tiden är där

ute och beblandar sig med de där mäktiga människorna för att de ska lyfta upp en [...] Sen

kan det säkert va skitkul också, för konstnären ifråga om hen lyckas behålla sin integritet, att

dyka in i den världen, absolut, men det är väldigt svår balans tror jag.” -Vladica

Att det förväntas av oetablerade konstnärer att vara något mer, alternativt att de ska vara tacksam

för att en blir inbjuden till ett etablerat evenemang eller konstscen var något som fler informanter

vittnade om: 

”Det är inte så att de har gjort en motprestation till mig, men å andra sidan så har Moderna,

som en etablerad verksamhet, bara genom att bjuda in mig gett mig en motprestation, för

helt plötsligt så har jag någonting i mitt CV som väger väldigt tungt. Så den motprestationen

är ju märkligt nog... trots att jag inte fick betalt eller nåt för det jag gjorde, så ska jag vara

tacksam.” -Mary

Även om Mary och FRANK har arbetat med utskott från bland andra Malmös Moderna museum,

Lunds Konsthall och Mitt Möllan, samt deltagit på Gallerinatten i Malmö och en konstmässa på

Luftkastellet, så är det först nu efter att FRANK börjat etablera sig, och Mary skaffat sig mer

erfarenheter till sitt CV, som hon anser sig kunna kräva ut lön. Tidigare, menar hon, var hon

tacksam, inte för att det rörde sig om uppdrag med ett erkänt bra galleri eller museum utan för att

konstscenerna är så bräckliga att vare sig en är etablerad eller mindre etablerad så måste en kämpa

för sitt rykte och sin överlevnad. Det är en intressant inställning om en läser det utifrån ett

marxistiskt perspektiv där den som i ett samhälle äger produktionsmedel är den som har makt att
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forma diskursen; den med ekonomisk makt i ett kapitalistiskt samhälle äger arbetskraften.49 Vilket

översatt till situationen Mary beskriver blir att de mer etablerade konstverksamheterna har makt att

formulera spelreglerna, och att de mindre etablerade måste följa dessa för att överleva i

konstvärldarna samtidigt som de upprätthåller samma strukturer genom att följa reglerna. I relation

till vad konstnärerna på FRANK har för ambition, att skapa ett alternativt och friare rum för

konstnärer, blir samarbetet, om en vill åt ekonomisk kapital, motsägelsefullt. Eller kan scenariot

ovan fungera som en strategi för att så småningom själv besitta de kulturella och sociala kapital som

krävs för att utmana hierarkin? Om FRANK och konstnärerna där samtidigt som de, enligt Ahmeds

begreppsdefinition, arbetar hemma också arbetar på platser där deras kroppar inte besitter de

egenskaper som bidrar till att de har tillgång till objekt, på samma premisser som  de mer etablerade

konstnärerna och konstnärsverksamheterna, så tar de del av och delar med sig av sig själva på olika

nivåer samtidigt. Detta kan enligt Halberstam, som jag tidigare nämnt, framförallt om FRANKs

kroppar tillåts fortsätta vara queera i de mer etablerade rummen, rubba diskursiva hegemonier.50

Enklare formulerat kanske FRANK visst kan bli ett alternativ till de etablerade konstvärldarna

ifråga, om galleriet lyckas behålla sin integritet samtidigt som samtal på jämlika nivåer sker med de

mer etablerade konstverksamheterna.

2. 4 Ekonomiska kapital 

Om en bortser från aktörer i konstvärldarna som själva arbetar med, eller har en relation till någon

som arbetar med, konst kan det ibland verka som att en majoritet anser att konstnärsyrket inte är ett

riktigt yrke. Anledningen till det kan vara att konst inte bidrar till tillväxt, det finns ingen

samhällsnytta i konst inget mervärde att tjäna in.51 Eller är det helt enkelt så att konst anses vara ett

roligt arbete och att roliga saker förknippas med fritidssysslor? Ser vi till en etablerad konstmarknad

gäller det här givetvis inte, eftersom det finns otroligt mycket pengar inblandat i den världen, men

jag syftar här framförallt på aktörer utanför konstvärldarna och deras syn på mindre etablerade

konstnärer. Min uppfattning är dessutom att de flesta som går på museum och gallerier inte är

köpstarka aktörer på konstarenor, möjligtvis saknar de helt ekonomiskt kapital men kan enligt

Becker pga kulturella och sociala kapital ändå vant röra sig i konstrelaterade sammanhang.52 

   Om en läser den västerländska konsthistorien blir det tydligt att konst alltid, åtminstone från

antiken och framåt, delvis har handlat om ekonomiska och politiska maktrelationer.

49 Marx, Karl, Capital: A Critic of Political Economys. Book one: the process of production of capital, fjärde 
upplagan, Penguin classics, London, 1992, s. 27 ff.

50 Halberstam, The Queer Art of Failure, s. 18
51 Marx, Capital: A Critic of Political Economys, s. 33 ff.
52 Becker, Art Worlds, s. 50
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Beställningsverk från politiska ledare, adeln, kejsare och kungar, som propaganda eller

statussymboler, är det vi tar del av när vi läser den historien. Och det ser egentligen ut på samma

sätt idag, förutom att det vi har omkring oss ännu inte är formulerat till en historia, ännu inte

kanoniserat, och därför blir uppfattningen om samtidskonst att den är så mycket bredare än förr, och

mer oberoende.53 Jag tror att den här föreställningen av konsten och konstnären finns på många

nivåer, även hos dem som arbetar med konst. Precis som Hanna beskriver (se rubriken Vem kan

vara konstnär?) så finns det en avantgardistisk grund i informanternas relation till pengar, om en är

oberoende företagens konventioner och statliga subventioner så kan enligt dem även konsten vara

fri.54 På frågan om hur FRANK finansieras svarar Mary:

”...det går runt via att alla betalar sin hyra, och sen att jag lägger in mina privata pengar, när

jag jobbar […] vi är fria! Och det är väl det som är fördelen med att vara ett företag, att får

jag in pengar då får ju FRANK dem, eller får FRANK in pengar, rättare sagt, så får vi göra

vad vi vill med dem också. Däremot så är det mycket jobbigare, för det är inte så jävla

enkelt att få in pengar genom att bara jobba som konstnär...” -Mary

Mary vill vara mästare över sitt eget hem, oavsett det kräver tyngre arbete. Och visst kan jag som

konstnär förstå den approachen, men samtidigt har jag svårt att förstå det ur ett politiskt perspektiv

-varför ska jag arbeta mer än andra? Produktionsmedel som produktionsmedel tänker jag. En annan

informant ger mig ett svar på de frågorna:

”Kanske till och med att mina förutsättningar är bättre [än en mer etablerad konstnär] att jag

inte har lika mycket press på mig, på grund av att det [inte] är pengar inblandat - jag gör det

jag vill utan att behöva känna press. Lite friare.” -Vladica

Att ha trygg ekonomi är inte nödvändigtvis viktigare än att vara trygg socialt eller att kunna ingå i

sammanhang som har kulturellt hög status, och ofta går dessa tre aspekter av livet ihop eller korsar

varandra. Men den kropp som besitter ekonomiskt kapital i en kapitalistisk värld orienterar sig i fler

rum än de som saknar det kapitalet, vilket underlättar för den kroppen att få tillgång till saker, att

göra saker.55 Som mindre etablerad konstnärsverksamhet kan det vara svårare att nå en publik,

inkluderat konsthandlare och finansiärer, och därmed blir det även svårare att få betalt för ett arbete.

Min föreställning, och erfarenhet, är att det sätter gränser för det konstnärliga skapandet, att en

53 Sjölin, Jan-Gunnar, Studier till bildens och konstens historia, Edition Arcana, Lund, 2007, s. 270 
54 Becker, Art Worlds, s. 132
55 Ahmed, Vithetens hegemoni, s. 131
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konstnär behöver förhålla sig till de medel hen har istället för att de medel hen behöver förhåller sig

efter konstnären. Jag frågade informanterna om hur de finansierar sitt konstnärsskap och svaren jag

fick bekräftade min bild av att mindre etablerade konstnärer ofta arbetar i ekonomisk osäkerhet. På

frågan om informanterna anser att marknadsföring är viktigt: 

”...ska en, som de flesta kreatörer och konstnärer vill, kunna jobba med det [konst] och inte

behöva göra annat så krävs det att en marknadsför sig. På ett eller annat sätt, absolut! […]

Många [vill] komma bort från det kommersiellt drivna skapandet, men samtidigt måste en

ju... Jag jobbar i butik också, annars hade min ekonomi inte gått runt […] en vill vara så

kreativt fri som möjligt, uttrycka det en vill, men då måste en ju få in pengar också – jag vill

inte jobba i butik. Jag vill ju kunna göra det jag gör!” -Anna

Anna vill främst arbeta som konstnär eftersom det är vad hon anser att hon är, men hon har inte rätt

kapital och det tycks hindra hennes kropps riktning att få vara helt hemma i konstnärsyrket, så att

hon måste tjäna pengar på andra sätt också. En annan informant har samma inställning:

”...jag vill tycka att det ska vara fritt, att konsten måste få vara fri –så som en

slentrianmässigt säger– men sen är det ju så att vi lever i ett slags marknadsorienterat

samhälle, och det är klart att det påverkar på ett eller annat sätt, vare sig en vill det eller

inte... Om vi tar FRANK som exempel så är det väl klart att alla sätter prislapp på sina

grejer, även om en helst inte vill. Men mm! Det är ett jobbigt dilemma. Jag tror att ja, vi

tänker på att marknadsföra oss även om vi kanske inte alltid vill.” -Björn

Två informanter beskriver hur relationen till ekonomin också kan vara avgörande för ett

konstnärskap: 

”...den ekonomiska biten knäcker folk. Att folk lägger ner. Och börjar utbilda sig till annat,

för att få den ekonomiska tryggheten. Jag tror att det krävs en viss personlighet för att en

ska orka va konstnär. Många får offra väldigt mycket, både när det kommer till relationer,

och trygghet i livet.” -Olga

”en måste ju armbåga sig fram. Och det är mitt stora problem, jag tycker det är skitsvårt för

jag är ingen säljare – det är därför jag gör konst. Jag säljer inte... jag säljer inte! Men det är

såklart viktigt, och därför tror jag också att det är bra med ett sånt ställe som FRANK att en
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kan hjälpas åt att marknadsföra varandra […] Samtidigt, om jag får ett konkret erbjudande

att ”jag kan få in dig på det här galleriet” så tar jag det, såklart. Jag tycker att den delen,

marknadsföring, är nödvändig, men jag tycker att det är för jobbigt att göra själv. Så jag

kommer ju vara struggling för alltid eller börja jobba på Maxi.” -Hanna

Informanterna vittnar om att det är möjligt att verka som konstnär utan att ha ekonomiska kapital,

men verksamheten måste gå runt på något sätt och då krävs i alla fall lite pengar och att få dem är

väldigt mycket svårare som oetablerad konstnär och konstverksamhet än om en tillhör en värld där

konstnären får hjälp med marknadsföringen genom att besitta ett känt namn. Visst kan FRANK som

företag, som många andra organisationer och företag utan tillräckligt med ekonomiskt kapital att

betala hyra för lokal med, flytta ut sin verksamhet på internet, men det skulle innebära att en stor

del av vad FRANK är och vill vara, en plats för mindre etablerade konstnärer att kunna vara på, rent

fysiskt, försvinner. Dessutom kommer den sociala biten på vissa sätt också att försvinna. Det skulle

bidra till att FRANK inte längre är ett rum för queera kroppar att få tillgång till objekt, det skulle

innebära att vad som idag är FRANK omformuleras till något helt annat.

2. 5 Publiken

Becker skriver om hur konstvärldar, trots att de består av så många olika delar, olika aktörer med

olika funktioner som alla är nödvändiga för just den här konsten som existerar, definieras av en

mycket mindre grupp personer än de som är verksamma i konstvärldarna; personer med framförallt

teoretisk utbildning, personer som har pengar och möjlighet att köpa konst, och de som driver de

största konstscenerna.56 Föreställningarna om vad konsten bör innehålla skiljer sig förstås från de

olika konstvärldarna; på samma sätt som bibop och improvisationsjazz har olika ramverk att

förhålla sig till förväntas olika saker från olika konstgrenar, även om konsten i sig ingår i samma

genre på en ytlig nivå. Dock upplever jag det som att det finns starka föreställningar om vem som

får lov att förstå konst, de som ges makten att definiera den. Om en inte har rätt sorts kapital är

chansen stor att en tänker att en inte heller har rätt att tycka till om konst, kanske inte ens att känna

för konst. Istället kanske den personen vänder sig till någon annan som hen uppfattar har rätt

erfarenheter och bakgrund, någon hen uppfattar har rätt kompetens att förklara vad konsten betyder.

Det här kan delvis betyda att personen som vänder sig till någon annan för att få förklaringar har

stor respekt för konsten, och inte vill missa någon del som hen tror kan vara avgörande i förståelsen

för det. Men det kan också bidra till att respekten snarare tar sig uttryck som förakt, att personen på

56 Becker, Art Worlds, s. 150
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grund av att hen saknar kapital exkluderas.

”Förakt är kanske ett starkt ord men en tappar ju verkligen intresset om det är nåt som en

inte bjuds in till. Det är ett svårt spel om jag delvis vill få folk att respektera och tycka

jättemycket om allting och fortfarande vilja ha det, trots att de inte förstår det, trots att de

inte riktigt vet vad de ska göra med det. Alltså så här, jag kan ju inte hålla tillbaka

skitmycket info. Tillexempel ”du behöver ingen förkunskap för att förstå det här” det kan

du ju inte skita i att säga då om de tror det. […] en måste förklara att det är okej att inte

förklara. En måste ju göra det, för att va lite schysst. Det var ju nån jävel som började med

det här ”men ställ inga frågor för då är du dum” -Mary

Marys uppfattning av vilka relationer det finns mellan konstnären och en betraktare utan rätt

kulturella kapital kan vara ett resultat av det som Foucaults förklarar med begreppet elaborering;

kunskap är makt och makt är kunskap och det som medlar mellan de två polerna är agenterna, de

som i förlängningen också upprätthåller hela apparaten (i det här fallet den specifika

konstdiskursen).57 Jag pratar med informanterna om deras upplevelse av den etablerade konstscenen

och hur tillgängligheten för publiken ser ut där i relation till hur den ser ut på FRANK, och får

uppfattningen om att den är ungefär ganska lik, dvs inte särskilt tillgängligt. Informanternas

uppfattning om de etablerade konstscenerna är att det finns förväntningar på hur en publik ska se ut

och bete sig, och att det finns en mängd andra tysta överenskommelser som en måste förhålla sig

till. Det finns självklart regler på hur en beter sig i alla världar men på grund av min uppfattning om

om att konst av många utan rätt kapital uppfattas vara svår, eller en del av en ”finkultur” så kanske

det märks där. Informanterna verkar tycka att det inte förväntas något av publiken som besöker

FRANK. Det där är ju en sanning med modifikation, för såklart förväntar en konstnär sig alltid

något när hen inväntar en publik, men informanterna syftar på sådant som i de mer etablerade

konstvärldarna blir ens kulturella kapital. Mary menar att sådana ”konstiga regler” behöver en

publik inte oroa sig för på FRANK. Till en början håller jag med, besökare på FRANK brukar se

mycket mer avslappnade ut, mer uppsluppna, och prata mycket mer, än vad jag är van att se när jag

är på mer etablerade konstscener. Fast det finns anledningar till det också, jag går sällan på mer

etablerade konstsceners vernissage med anledningen att jag inte känner mig tillräckligt bevandrad i

de sammanhangen, men det gör ju också att jag inte får uppleva hur stämningen är där, samt att jag

inte kan veta om jag skulle bekräftas. Både jag och informanterna är alltså med och upprätthåller

myten om konstdiskurser och finrum. På FRANK däremot är jag oftast bara på vernissagen, men

57 Mills, Disourse, s. 16 ff.
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inte så mycket andra dagar. Den avslappnade stämningen på FRANK beror troligtvis på att de som

är där känner sig bekväma, men att de gör det kanske snarare beror på att klientelet är smalare och

att medlemmarna i det kan relatera till varandra. För mig tycks det som att konstscener i stort följer

vissa spår, oavsett det är ett mindre etablerat galleri eller en konsthall, att dessa spår absolut kan se

olika i relation till varandra och i relation till tid, men att de ändå följer nån form av mönster. Jag

gissar att de flesta sociala institutioner gör så, för att besökare som varit på platsen ska komma

tillbaka, skapar ett hemmahörande med Ahmeds ord. På pappret kanske alla är inbjudna men om en

publik bara gillar 1600-talskonst går den antagligen inte till Moderna museet. FRANK gör samma

sak, och kanske blir det ännu tydligare eftersom de gemensamma utställningar som galleriet har

bygger på koncept. Även om det till exempel inte krävs av besökare på FRANK att de ska kunna

någonting om konst så förväntas det att de respekterar den. Sen är det viktigt att se till hur

konstnärerna och FRANK marknadsför sig, vilka medier de använder, helt enkelt vilken typ av

besökare de har i åtanke när de utformar utställningar. Min egen uppfattning av besökarna på

FRANK är att den är extremt homogen. En informant säger:

”...det finns nån slags kategorisering, många som kommer till FRANK är hitflyttade från

mellanstora städer i Sverige, de studerar, brödjobbar... Jag tycker inte om att slänga mig

med det där hipsterbegreppet men jag tycker ändå att det är mycket av publiken som går

inom den kategorin, och det är ju varken bra eller dåligt - det är inte det – men det är ju, ja,

det är en homogen grupp i alla fall. Alla är ju välkomna, och det märks ibland, det kommer

in äldre eller människor som aldrig annars går på konstevenemang, det finns ju alla möjliga

men, jag tycker ändå att i relation till den breda massan så är det ändå en mer koncentrerad

grupp... det är många vänner som kommer hit och supportar, och då är det inte så konstigt

att publiken blir homogen med tanke på vilka som är här” -Björn

De som har ateljé på FRANK stämmer ganska bra in på den grupp Björn beskriver, lägg därtill att

de är unga, oftast vita och inte en så köpstark grupp.

”Publiken på FRANK, det är något jag har funderat mycket på vad FRANK lockar för folk

och hur det pratas om FRANK, jag märkte att det under gallerinatten var en ganska bred

publik men det känns som att en del är där för att det är ”häftigt” på något sätt att gå till

FRANK, men jag tror att en hade kunnat nå en mycket bredare publik – det är en ganska

homogen publik, det är liksom vänsterfolk och det är unga människor främst och det är folk

som vill va lite hippa” -Hanna
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Hanna och Björn är inne på samma spår. Anna lyfter upp samma idéer fast ur ett annat perspektiv: 

”Yngre människor har oftast inte lika mycket pengar, och kanske ser det [FRANK] som en

konstscen som är mer tilltalande för dem eftersom det inte förväntas att du ska köpa något

här -det gör det väl inte på andra gallerier heller men det blir mycket mer... en spännande

kreativ plats, där du kan inspireras och... Ja. Men det är ju också... det är paradoxalt med,

för att ska du [som konstnär] gå runt, så måste du sälja. Om det bara kommer människor

utan ekonomiskt kapital, studenter eller andra konstnärer... du måste ju sälja för att du ska

kunna leva... Och det tror jag är det enda negativa, eller svåra, med de här projekten och

utställningarna som vi har haft, att en vill ju sälja, eller i alla fall få betalt för sitt arbete, och

kanske att de som besöker många av FRANKs event inte är jätte köpstarka. ”-Anna

Om FRANK haft bättre ekonomi kanske det varit i andra lokaler, och på så sätt blivit mer synliga

och kanske breddat sitt klientel något. Sen tycker inte jag att ett galleri måste nå ut till alla grupper i

samhället, men att det kanske finns ett problem om alla konstscener riktar sig till samma grupper,

och om det nu är som informanterna beskriver, att det är en annan grupp som besöker FRANK, så

minskar det potentiella problemet. 

3. Avslutande diskussion 

FRANK är inte ett alternativ till en mer etablerad konstscen utan arbetar för att nå samma

symboliska kapital, samma status, som de redan existerande konstscenerna. Även om ambitioner att

göra något nytt finns så vill/kan FRANK inte uppoffra vad som måste uppoffras för att skapa ett

alternativ.58 FRANK är en egen konstvärld, skapar egna regler, formar en egen diskurs, men tillhör

samtidigt en annan större konstdiskurs, den som i vanligt tal brukar benämnas som konstvärlden

(singularis).59 FRANK vill expandera, få större makt, och för att komma dit använder konstnärerna

de medel de har tillgång till, vilka visserligen kan härstamma från andra världar än konstvärldar

men som så fort de kommer in i FRANKs rum blir verktyg att konkurrera med andra gallerier och

konstverksamheter i Malmö med, för att nå en högre nivå av kulturella, sociala och ekonomiska

kapital.60 Det spelar ingen roll att FRANK skapar regler som inte går att hitta hos de mer etablerade

konstverksamheterna, om FRANK blir mer etablerade kommer den kontextuella diskursen, som

58 Halberstam, The queer art of failure, s. 8 ff.
59 Danto, The Artworld, Journal of Pilosophy, s. 571-578
60 Ahmed, Vithetens hegemoni, s. 131 ff
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formar och upprätthåller dominerande föreställningen om vad konst och konstnären är, tvinga

galleriet in i samma mall.61 Jag upplever att det krävs ett misslyckande för att som konstnär bli

något annat än vad som förväntas av en konstnär, för även om en konstnär skapar verk som bryter

mot föreställningarna om vad konst är just nu så tror jag att dessa föreställningar kommer att

förändras så fort verket bjuds in i de mer etablerade konstsammanhangen, får mer uppmärksamhet

och kapital.

   Förutom att FRANK måste gå runt kräver verksamheten antingen att galleriet går med vinst eller

att de konstnärer som betalar ateljéplats och därmed FRANKs underhåll har inkomst på annat håll.

Om båda dessa delar uteblir kommer FRANK ställas inför en situation där de måste kompromissa

med sina ambitioner att vara en från stat och företag oberoende verksamhet och istället söka bidrag.

Alternativet är att lägga ner verksamheten. 

  Men FRANK kan fungera som en plats för oetablerade konstnärer att få verka, ett rum för

konstnärer som saknar de kapital som krävs för att bjudas in som aktörer på de mer etablerade

konstscenerna. Och FRANK kan fungera som ett verktyg för att skapa sig ett socialt kapital,

kontakter och uppdragsgivare som i sin tur kan ge konstnärerna medel att nå ut till en bredare

publik. Vidare kan FRANK som fysiskt rum vara en plats som inkluderar konstnärer som inte ens

vill kalla sig konstnärer och inte strävar efter något erkännande. Men de informanter jag pratat med

har inte en sådan inställning, de anser alla att konst är till för att delas med andra och även om en

konstnär har en väldigt snäv publik i åtanke när hen skapar sina verk så är det först i kontakten med

publiken som konsten skapas. 

   Det som utmärker sig mest i jämförelse med mer etablerade konstscener är inte hur FRANK

arbetar, det är inte ambitionerna om att vara oberoende finansiärer utifrån, som kan ställa krav och

pressa konstnärerna att skapa inom redan utstakade ramar, det är inte rummets möjlighet att

inkludera även de kreatörer som inte definierar sig som konstnärer eller de som saknar kapital som

krävs på andra platser, det är publiken, vilka som nås av FRANKs verksamhet. Det är intressant att

trots att FRANK och konstnärerna som är verksamma där till ytan tycks sträva åt helt andra

riktningar än en kan förvänta sig i en så konkurrensbaserad bransch som konstbranschen är, så är

det där informanterna tydligast erkänner att de måste handla på de premisser som redan finns som

de verkligen särskiljer sig. Marknadsföringen kan se olika ut beroende på utställningskoncept men

publiken tycks ändå vara densamma. Homogen, fast på ett annat sätt än den homogenitet som jag

ser i de mer etablerade konstsammanhangen. Här vill jag hänvisa både till Bourdieus teorier om

symboliska kapital och det Becker skriver om kontexter. FRANK ligger, som Mary uttrycker det,

på en skjutgalen gata, på möllan, de som har ateljé på FRANK tillhör en viss social grupp (även om

61 Mills, Discourse, s. 75 ff.
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det finns skillnader och likheter inom galleriet och i relation till andra scener) och de som besöker

tycks tillhöra ungefär samma. Det här är i sig inget unikt -att många galleriers främsta publik är

personer som utanför det rör sig i samma kretsar som de som driver det, men det som utmärker

FRANKs publik är att de är unga, ibland studenter, ibland brödarbetare, deras symboliska kapital är

om en drar det till sin spets motsatsen till vad som kan förväntas av de som går till mer etablerade

konstscener. Det här kan kanske tyckas är inte så konstigt, och antagligen någonting som förändras

allt efter som FRANK och konstnärerna där etablerar sig i en större konstvärld, men jag tror att

publiken snarare är vad den är inte på grund av att FRANK själv tillhör samma sociala grupp som

den utan för att FRANK skapar något som i de mer etablerade konstvärldarna är ovanligt, jag syftar

på upplevelser utan krav på förkunskap. Där har FRANK sin potential, hos sin publik. Alla

informanter jag pratade med anser dessutom att konsten blir till i relation till publiken, vilket med

hänseende till vad jag skrev ovan gör det möjligt för dem att bli konstnärer genom publiken. Om

publiken får vara helt annan än den är i de mer etablerade verksamheterna så har FRANK potential

att förändra de föreställningar om konst, konstnären och konstvärldar, via konstpubliken, kanske för

att publiken kan känna igen sig i FRANK.

   I inledningen skrev jag att jag ville börja ett brobygge mellan den skrivna konsthistorien och de

oetablerade konstvärldarna i hopp om att lösgöra konstvärldarna från idéer om att konst går att

förstå bara om en har rätt kapital. Om konstvärldarna kan jag framförallt säga att de i stort sätt

fungerar på samma sätt oavsett de är mindre eller mer etablerade, men att aktörers möjlighet att nå

sina mål och att utöva sin konst är betydligt svårare om de saknar kulturella, sociala och

ekonomiska kapital, men det går. Trots att FRANK är ett mindre etablerat galleri går det runt, och

konstnärerna når ut till och formar en publik. FRANK är dock inte ett alternativ till de andra

konstvärldarna, för FRANK har än så länge inte frigjort sig från den övergripande konstdiskursen.

Men det säger mer om konstdiskursen än om FRANK.
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5. Bilaga

5.1 Intervjuguide

Det här är en intervju för min kandidatuppsats i konsthistoria och visuella studier vid Lunds

Universitet. Jag har som syfte att undersöka oetablerade konstnärers samt konstverksamheters

förhållande till den etablerade konstscenen. Med oetablerade och etablerade konstnärer och

konstverksamheter menar jag inte att det nödvändigtvis finns tydliga avgränsningar dem emellan,

de kan gå in i varandra och de är föränderliga. Det jag framförallt definierar utgör skillnaderna är

ekonomiska och kulturella kapital, både vad gäller konstnärernas position i relation till varandra och

i relation till konstscener och publik. Enkelt formulerat: vem får ställa ut på de mest publika

konstscenerna? Uppsatsen kommer så småningom att finnas tillgänglig för vem som helst att ta del

av genom Lunds Universitets databas. Jag har förberett 22 frågor som jag vill att vårt samtal ska

kretsa kring, om det är någon av dessa som du vill avstå från att svara på så går det självklart bra. 

   Tack så mycket för att du vill delta!

1. Eftersom det finns en stor chans att det här samtalet citeras så behöver jag veta vilket

pronomen du föredrar, samt om du vill vara anonym i uppsatsen?

2. På vilket sätt har du en relation till FRANK? Exempelvis har ateljé/samarbetar med?

3. Vilken är din definition av FRANK?

4. Har/har du haft annan ateljé, eller är/har du varit en del av något annat konstnärskollektiv/-

verksamhet tidigare? Och i så fall kan du beskriva skillnader och likheter mellan det andra

och FRANK?

5. Vad har du för tankar om de mer etablerade konstscenerna?

6. Hur ser du på FRANK i relation till de mer etablerade konstscenerna?

7. Vad tror du att de mer etablerade konstscenerna har för uppfattning om FRANK?
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8. Vad tror du konstpublikerna har för uppfattning om FRANK och de konstnärer som huserar

där, respektive de mer etablerade konstscenerna och de konstnärer som huserar där?

9. Vilka föreställningar om vad konst är har du? Och är det skillnad på föreställningarna om

mindre etablerad och mer etablerade konst? Och i så fall vilken?

10. Vilka föreställningar om vad konst är tror du att en mer etablerad konstverksamhet har? Och

är det skillnad på föreställningarna om mindre etablerad och mer etablerad konst? Och i så

fall vilken?

11. Vilka föreställningar om vad konst är tror du att konstpublikerna har? Och är det skillnad på

föreställningarna om mindre etablerad och mer etablerad konst? Och i så fall vilken?

12. Anser du att det är viktigt att marknadsföra sig som konstnär/konstnärsverksamhet? Och i så

fall varför?

13. Hur marknadsförs FRANK/ditt konstnärskap? Och tror du att det ser annorlunda ut för mer

etablerade konstnärer?

14. Hur ser du på ditt eget konstnärsskap i relation till de mer etablerade konstscenerna? 

15. Hur finansieras FRANK/ditt konstnärsskap?

16. Tror du att förutsättningarna för FRANKs arbete skiljer sig från mer etablerade

gallerier/konstverksamheter/museum? Och i så fall på vilket/vilka sätt?

17. Tror du att förutsättningarna för att utöva sitt konstnärskap skiljer sig mellan de etablerade

och mindre etablerade konstnärerna? Och i så fall på vilket/vilka sätt?

18. Vilken uppfattning har du om FRANKS besökare? Vilka är dem? Och tror du att det är

samma publik som på de mer etablerade scenerna?

19. Kan platser som FRANK fungera som verktyg för mindre etablerade konstnärer att få verka

som konstnärer?
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20. Är FRANK viktigt för dig?

21. Finns det något du vill tillägga?

22. Har du några frågor?
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