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DEFINITION OF CONCEPTS

What is culture to me?

Culture is the common denominator of the entirety of knowledge, beliefs
and practices of a group at a given moment in history.

The historical perspective is a key component of cultural analysis,
because ”culture” is a dynamic permanent process, just like language.
If we say ”Swedish culture” without mentioning the precise time these
two terms were applied, the concept will lack precision. As an example,
a cultural Swedish product as the pop band ABBA would be not seen as
so in, let’s say, 1942, when rock&roll didn’t exist and the most spoken
foreign language in Sweden was German. Still, for their contemporaries,
ABBA was as representative of Swedish culture as Alice Babs in the
1940’s.

What is the common matter of this invisible thing we call culture?
Language. Language is the longest ”project in progress” of humanity.

We are bodies of words, that compound memories and connections
between ourselves and our history. Words penetrate bodies as sound
waves penetrate antennas. We are cultural antennas. My body carries
Beatlemania, Wittengstein, Olof Palme, music theory, Bertolt Brecht,
Brigitte Bardot, Marxism, Julius Caesar, Jesus, Buddha and beyond...
7

These reservoirs of ideas, images, symbols, feelings, and existential
experiences, that we exchange with each other, are only accessible and
exchangeable by language.

The common denominator to which I referred above in the first
paragraph is the mainstream where these reservoirs meet and can be
exchangeable through common languages and semiotics.

I believe we may classify ideas by the impact they have on formation of
cultures and mankind’s directions. We could call them “seminal ideas”.
They function as DNA structures. How these powerful ideas are formed
is, to me, the most interesting part of the study of History.

Finally, I want to believe that people, as individuals or collectively,
can reach a critical view of their own cultural identities, as in a kind of
“Freudian enlightment”. When that existential point is reached, changes
can be made. For that purpose a critical reflexion together with deep
knowledge of history is necessary. This optimal phenomenon occurs every
day but not everywhere, not to everyone. The idea that it could be within
reach to every citizen is an ideal, and utopia.
									
									Gui Mallon
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DEFINITION AV BEGREPPEN

Vad är kultur för mig? Kultur är den gemensamma nämnaren för
totaliteten av kunskap, övertygelser och sedvanor hos en grupp vid en viss
tidpunkt i historien.

Det historiska perspektivet är en nyckelkomponent vid kulturanalyser,
eftersom ”kultur” är en dynamisk och ständigt pågående process, precis
som språket.

Om vi talar om ”svensk kultur” utan att precisera vilken tidpunkt som
avses när orden tillämpas, kommer begreppet ”svensk kultur” att brista i
exakthet. Den svenska popgruppen ABBA hade knappast betraktats som
en svensk kulturprodukt 1942, eftersom inga popband fanns då, och det
vanligaste främmande språket i Sverige var tyska. Men för sin samtida
publik på 1980-talet var ABBA -fenomenet lika representativ tför ”svensk
kultur” som Alice Babs var på 1940-talet.

Vad är den gemensamma nämnaren för det osynliga fenomen som vi
kallar kultur? Språk är det längsta ”project in progress” i mänsklighetens
historia. Vi är kroppar fyllda av ord, som bildar minnen och förbindelser
mellan oss själva och vår historia. Ord uppfångas av kroppar som
ljudvågor uppfångas av antenner. Vi är kulturella antenner. Min kropp är
en bärare av Beatlemania, Wittgenstein, Olof Palme, musikteori, Bertolt
Brecht, Brigitte Bardot, Marxism, Julius Caesar, Jesus, Buddha...
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Dessa reservoarer av idéer, bilder, symboler och känslor; existentiella
erfarenheter som vi utbyter och delar mellan oss, kan endast göras
åtkomliga och delbara via språk. Den gemensamma nämnaren som
jag talade om i inledningen är huvudströmningen (the mainstream),
där de kulturella reservoarerna möts och kan delas och utväxlas via
gemensamma språk och semiotik.

Jag tror att vi kan klassificera idéer utifrån deras påverkan på hur
kulturen bildas och utvecklas, och hur de påverkar mänsklighetens
riktning och rörelse i historien och i samtiden. Vi skulle kunna kalla
dem för ”seminal ideas” ”banbrytande idéer”, nyskapande, originella
idéer, ett slags fröämnen. De fungerar som DNA-strukturer. Att förstå
hur inflytelserika och banbrytande idéer bildas är för mig den mest
intressanta aspekten i studierna av historien.

Till sist vill jag tro att människor, som individer eller kollektiv, kan nå en
mognad, ett kritiskt förhållningssätt till den egna kulturella identiteten,
som är ett slags uppvaknande, ett medvetandegörande, en ”freudiansk
insikt”. När vi når denna existentiella vändpunkt, kan förändringar
ske. För det syftet behöver vi en kritisk reflektion i kombination med
djupgående kunskap om historien, någonting som är absolut nödvändigt.

Detta är ett optimalt förhållande och fenomen som kan förverkligas varje
dag, men inte överallt, inte hos alla. Tanken och idén att denna reflektion
kan göras åtkomlig för varje medborgare är ett ideal, och en utopi.
10

INLEDNING

2010 skrev jag en essä om Brasiliens kulturpolitik med titeln ”Macroarte”
(Makrokonst) som publicerades av Casa de Rui Barbosa, en fristående
kulturstiftelse under det brasilianska kulturdepartementet.

”Staten som konstnär” bygger vidare på idéerna i ”Makrokonst”.
Min ursprungliga tanke var att uppdatera och granska analysen i
“Makrokonst”. Men jag insåg att väsentliga förändringar hade skett i de
institutionella relationerna mellan staten och samhället under senaste
åren. Jag bestämde mig alltså för att skriva en ny essä, som jag gav titeln
som ”Staten som konstnär”. Den första essän från 2010 finns med i slutet
av den här boken.

Min utgångspunkt när jag skriver om kulturpolitik är att kulturen
är civilisationens fundament. Statens förhållande till kulturen är ett
ledmotiv i essän. Jag kommer att vrida och vända på frågan om statens
fundamentala roll som kulturskapare, staten som konstnär.

Utifrån mitt utopiska, visionära perspektiv ser jag att det har skett en
stark politisk bakåtriktning i världen under senaste decenniet.

I Brasilien har en parlamentarisk statskupp ägt rum med mycket
allvarliga konsekvenser för landets kulturliv. Samma vecka som jag lade
sista handen vid den här essän totalförstördes Nationalmuseet i Rio de
11

Janeiro i en stor brand. Händelsen symboliserar statskuppens attack
mot kulturen och visar sönderfallet som pågår inom den nuvarande
brasilianska staten och dess kulturella institutioner.

I Sverige har vi också påverkats av denna politiska bakåtriktning genom
den generella attacken mot staten från nyliberalismen och dess koncept.
Men det finns ett uppsving i motsatt riktning: Sverige har inrättat
nya kulturella institutioner som Musikverket och Myndigheten för
Kulturanalys 2011, som är viktiga statliga insatser för kulturlivet i landet.

Vi upplever 2018 att det pågår en livlig och intressant debatt om statens
roll för kulturen. Tyvärr har debatten, som det mesta i det nuvarande
ekonomiska-politiska sammanhanget, gått i fel riktning (enligt min
utopiska kompass).

Jag utgår från principen att diskussionen om statens roll för kulturen
måste utvecklas. Då måste vi tillämpa en holistisk analysmetod, där alla
möjliga aspekter av problemet inkluderas.

Vi befinner oss mitt i århundradets stora dilemma: staten och samhället
som konfronteras mot varandra. Detta är vad jag kallar ”krisen för
representativiteten”, som pågår i centrum av den samtida krisen för hela
det demokratiska systemet. Konfrontationen mellan staten och samhället
har hamnat i en paradoxal syllogism: ett filosofiskt dilemma som liknar
”hönan och ägget”.
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Nyliberalismen påstår att staten existerar på grund av att det civila
samhället betalar skatt. Från det nyliberala perspektivet definieras
en ny “formel” för förhållandet mellan staten och samhället: staten =
skattebetalarna. I stället för formeln staten = folket.

Det vill säga, de som betalar mest skatt ”äger” staten. Denna logik,
som jag kallar för stordriftslogik, döljer viktiga fakta. Det är ett falskt
resonemang som jag vill avslöja.

För åtta år sedan ifrågasatte vi inte uppenbara sanningar som att
Jorden är rund. Det är som om dagens opinionsbildare vore barn som
kommer direkt från sina åttatimmars videogame-sessioner och virtuella
verkligheter till skapelsen av nutidens värld. Utan att ha gått igenom
puberteten.

Vi lever i postsanningens era. Statens roll attackeras av nyliberalismen.
Vad händer med kulturen och demokratin i ett samhälle som styrs av
marknaden? Hur har vi kommit till den här situationen? Hur påverkas
kulturen och bildningen? Och kulturpolitiken som helhet?

Det är frågor som jag försöker utröna i “Staten som konstnär,” 2018.
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DEL 1

STATEN SOM KONSTNÄR

Folket vet vad de vill,
men vill också
vad de inte vet
(Gilberto Gil - popmusiker, fd brasiliansk kulturminister)

”Människor vill ha vad de inte kan få.”
(Lionel Robbins - ekonom, Baron Robbins of Clare Market in the City of
Westminster)

Sammanfattning
Postulatet för essän: Kultur är den avgörande grunden för
maktstrukturerna.

Låt oss rista ett budskap i sten till framtida arkeologer:
Vi lever i en värld där ett ensidigt kulturellt politiskt konsensus,
nyliberalismen, har segrat och förvandlats till en teologi.

En värld av globaliserad ekonomi som domineras av multinationella
storföretag. En värld där nationella stater gradvis förlorar makten att
skapa en oberoende politik som prioriterar deras medborgare.
15

Stora företag i form av multinationella korporationer avhumaniseras,
dominerade av effektivitetslogiken i sina produktionssystem, som i
sin tur domineras alltmer av artificiell intelligens. Korporationerna är
institutioner som har förvandlats till brutala och gigantiska robotliknande
organismer som prioriterar sin egen överlevnad, människor har blivit
sekundära. Storföretagens stora mål är vinst genom stordriftsfördelar och
kulturell stereotypisering.

Dessa institutioner står nu öppet emot idén om staten som representant
för folkviljan. Det påverkar kulturlivet på ett djupt sätt, även i Sverige.
Den stora majoriteten av samtida artister föredrar att leva alienerade
från verklighetens kalla krig, staten mot kapitalet, och låtsas vara fria och
oberoende individer. Den här beskrivningen kommer inte från en science
fiction-film som Matrix eller Blade Runner. Vi rapporterar från 2018 och
världens undergång, världen som vi känner den, hittills.

Staten är civilisationens sista utpost innan barbariet tar vid. Den enda
lösningen på den här krisen är förstärkningen av staten, inte dess
förminskning. Lösningen är att gå utöver och utveckla den nuvarande
demokratimodellen, där kulturlivet - som allt annat - domineras av stora
korporationer med sin stordriftslogik och spekulativa kapital.

Kanske borde vi säga: ”Staten är vi”, i stället för att tala om staten i tredje
person. Kanske skulle vi våga föreställa oss utopier där människan söker
statens perfektion, i synnerhet en stat som skapar konst och kultur, som
16

tar det oundvikliga ansvaret för kulturbildning: “Staten som konstnär”.
Kommer vi att lyckas? Det är en fråga till framtidens arkeologer.

Nyckelord: KULTUR, KONST, FRIHET, ELITISM, KONSENSUS,
NYLIBERALISM, MAKT, UTOPI, DYSTOPI.

FRÅGAN OM RELEVANS

“Är det möjligt att skriva poesi efter Auschwitz?”
Är det möjligt att skriva om kulturpolitik efter nyliberalismen?

Samtidigt som jag skriver dessa rader dricker jag en kopp kaffe. När jag
har druckit upp mitt kaffe och hunnit till tredje stycket av texten, om 15
minuter eller så, kommer cirka 142 barn ha dött på planeten Jorden.
Av hunger eller problem som är relaterade till undernäring.

Vi kan göra ett tankeexperiment och föreställa oss följande scenario:
100 Boeing-flygplan kraschar på en och samma dag. Varje plan har 142
barn ombord, och 14 200 barn dödas. Tänk er! Detta skulle leda till
rubriker på förstasidorna i samtliga tidningar och nyhetssändningar
på hela planeten. Det skulle kanske vara den värsta nyheten i
mänsklighetens historia. En terroristattack? Rymdinvasion? Apokalyps?

Men varje dag dör anspråkslöst och i tysthet omkring 14 200 barn i
världen av undernäringsrelaterade problem, utan större intresse från
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världens media. Det är ungefär halv miljon per månad, sex miljoner per
år. Dessa barn ignoreras. Vad är anledningen till denna glömska? Dessa
döda barn kommer från fattiga familjer som aldrig ens kan drömma om
att köpa en flygbiljett. De tillhör en ”annan värld”, de är kapitalismens
outsiders, de utstötta, de glömda.

Detta faktum tar oss till filosofen Theodor Adornos fråga: ”Är det möjligt
att skriva poesi efter Auschwitz?”. Citatet väcker frågor om relevans:
Vilka tankar är relevanta nog att skrivas och publiceras, om vi känner till
helvetet som pågår omkring oss?

Är det möjligt att skriva om kulturpolitik utan att inkludera frågor om
politik? Är det möjligt att diskutera politik utan att prata om ekonomi?
Utan att tala om dem som lever i utanförskap?, Utan att tala om
samhällets kulturbildning och medborgarnas kulturella bildningsgång?

Alla dessa problem kan verka irrelevanta ur en konstnärlig synvinkel.
“Det är inte konstens roll att reproducera verkligheten, utan att uppfinna
olika verkligheter,” sa en gång den brasilianske poeten Ferreira Gullar till
mig. Det låter fantastiskt ... men det stämmer faktiskt inte.

Hur kan man skapa ett konstverk som inte är förorenat av samtidens
ödesfrågor? Hur kan man ignorera de harmaggedoniska, malthusianiska
miljöfrågorna i tjugoförsta århundradet?
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Varför existerar kulturpolitiken? Kan kulturpolitiken skapa eller
påverka samhällets kulturbildning? Om det är så, ska staten ha mandat
eller ansvar för att det sker? Eller ska vi överlämna medborgarnas
kulturbildning till marknadskulturen? Kan vi förutse konsekvenserna av
en samhällets, folkets, medborgarnas kulturbildning för de politiska och
ekonomiska maktstrukturerna?

Alla dessa frågor tar oss oundvikligen till en mer systemorienterad
analysmetod – till ekonomin, till historien och till den nuvarande krisen
för den representativa demokratiska staten.

SAMTIDENS DIKOTOMIER
Marknadsekonomi x planekonomi / Effektivitetslogik x kreativitetslogik.
Marknadskultur x statlig kulturpolitik / Individ x kollektiv.

Stordriftsparadigmets paradox
Kostnaden för att tillverka en enda bok är större per exemplar än
när många böcker tillverkas samtidigt i ett tryckeri som tillämpar
serieproduktion.

Stordriftsfördelar har blivit ett paradigm i marknadsekonomin. Det
förstärker tendensen till koncentration av produktionsmedel i stora
korporationer. Det leder i sin tur till allt större monopolisering av
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marknader och serieproduktion. Den processen påverkar också
kulturproduktionen.

I den globaliserade ekonomin har de stora korporationerna - till skillnad
från individerna - frigjort sig från nationella gränser och förordningar.
Att de ekonomisk maktsfärerna sedan länge har den politiska makten i de
flesta länder i världen är en helt konsekvent utveckling i sammanhanget.
Efter en lång jakt kastar hyenorna sig över de utmattade offren:
nationalstaterna med sina tillgångar och befogenheter.

Marknadens effektivitetslogik x mänsklighetslogik
Ett exempel på hur marknadens effektivitetslogik ställs mot samhällets
mänsklighetslogik är den tragiska historien om Monsanto i Indien.

I Indien finns många plantager med genetiskt modifierad bomull. Detta
har orsakat en tragedi. Som en del av avtalet om genmodifierade grödor
med korporationen Monsanto förbjöd Indiens regering användningen av
konventionella frön.

I utbyte fick landet ett lån från IMF-Internationella valutafonden med
Monsantos förmedling. Dessa åtgärder genomfördes av den indiska
regeringen som en strategi för att minska fattigdomen i landet. Men
det ledde till att cirka 1 000 indiska jordbrukare begick självmord
varje månad på grund av de var skuldsatta efter planteringen av
genmodifierade grödor.
20

Efter att ha hört Monsantos löften om ökad produktivitet och
motståndskraft mot skadedjur, övertygades jordbrukarna om att köpa “de
magiska fröna” som kostar tusen gånger mer än vanliga frön.

Grödorna förstördes ofta av skadedjur. Och bönderna fick inte veta
att genmodifierade odlingar krävde dubbelt så mycket bevattning som
odlingar med konventionella bomullsfrön, vilket innebar att många
grödor torkade upp och dog. Till sist måste s.k. “terminator”-frön köpas
på nytt varje år.

Detta var det sista finansiella slaget som resulterade i oöverstigliga
skulder för småproducenterna - och i utplåningen av en hel ekonomi, och
en hel kultur.

Konst som ett verktyg för förutsägelser
Charlie Chaplin skildrar i sin klassiska film Moderna tider en fabrik
som en gigantisk mekanisk organism, som förvandlar människor till
neurotiska varelser.

Filmen betraktades av samtida kritiker som en dystopisk komedi,
helt berövad sin politiska betydelse. ”Moderna tider” var en profetisk
förutsägelse av den moderna tidens livsstil, men det uppmärksammades
först långt senare.
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De franska filosoferna Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir och Maurice
Merlau-Ponty namngav sin tidskrift, Les Temps Modernes, efter filmen.

I synnerhet nu, efter nyliberalismen attack mot de gamla välfärdsstaterna,
skulle Moderna tider behöva den välkända varningstexten: All persons
fictitious disclaimer. The story, all names, characters, and incidents
portrayed in this production are fictitious. No identification with actual
persons (living or deceased), places, buildings, and products is intended
or should be inferred.

Under 1940-talet när Isaac Asimov skrev sin novellsamling Jag, Robot,
formulerade han den s.k. robotikens tre lagar:

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa,
tillåta att en människa kommer till skada.
2. En robot måste lyda order om de kommer från en människa, förutom
om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i
konflikt med första eller andra lagen.

I romanen Stiftelsen och jorden (1986) presenteras Zeroth Law, som ska
äga prioritet framför de andra tre:

0. En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka
att mänskligheten skadas.
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Om Asimovs robotlagar hade existerat i verkligheten, skulle det
ekonomiska systemet inte se ut som det gör. Den globaliserade
ekonomin fungerar precis som Chaplins fabrik, det vill säga som en
gigantisk mekanisk organism, ett system av laglösa robotar. Hur skulle
tobaksfabriker kunna existera? Hur skulle det vara möjligt att genomföra
i genomsnitt 102 465 flygningar per dag i världen? Det kan låta som en
utopi, en patetisk önskedröm, men förr eller senare kommer vi att ta
Asimovs robotlagar på allvar.

Vad har bomullsplantagerna i Indien och den svenska
kulturpolitiken gemensamt?
Stordriftslogiken har varit ett fundamentalt begrepp i kulturpolitiken i
Sverige under de senaste regeringarna. En individ eller en enskild firma
som söker kulturstöd hos en statlig institution kommer snart att upptäcka
sitt underläge gentemot andra aktörer, som har fler deltagare, större
resurser, en starkare bolagsform.

Ett intressant exempel är det massiva litteraturstöd som Kulturrådet ger
till Albert Bonniers Förlag.

Ekonomin är en vetenskap om knapphet. Ett och samma litteraturstöd
kan inte användas av två olika mottagare. Det betyder att när staten ger
litteraturstöd till Bonniers, finns stödet inte tillgängligt för små bokförlag.
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I april 2018 distribuerade Kulturrådet ett totalt litteraturstöd om
2 394 000 kr. Av denna summa tilldelades Bonniers 800 911 kr, dvs cirka
35 %.

Många små svenska bokförlag befinner sig alltså i den surrealistiska
situationen att på marknaden ställas emot en korporation med starkare
konkurrenskraft, Albert Bonniers Förlag, som dessutom har en mäktig
affärspartner ... den svenska staten. Samma situation finns mer eller
mindre på alla kulturområden i Sverige.

Det är här liknelsen med Indien och dess sponsring av Monsantos
bomullsplantager kommer in. Skillnaden är bara att aktören Monsanto
har ersatts av Bonniers.

Är vi staten? Eller är staten en tredje person?

Det här exemplet, Bonniers-paradoxen , uppfattar jag som ett tecken
på statens kapitulation inför marknadens effektivitetslogik, inför
stordriftslogiken. Eller - i bästa fall - likgiltighet eller brist på större
kulturpolitiska visioner från statens sida. Det är den del av staten som
vägrar att vara kreativ, som vägrar att ta sitt ansvar som medborgarnas
företrädare. (Som helt enkelt inte tror på sin roll längre).

Å andra sidan har konstnärerna ofta ett komplicerat förhållande till
staten.
24

Riksteaterns dystopiska framtidsmyndighet
Riksteatern är en mäktig folkrörelse som äger en turnerande
nationalscen. 40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar bildar
Riksteatern, som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar
scenkonst.

Riksteatern kom sommaren 2018 med ett högintressant manifest, med
titeln Svenskt Kulturturistcenter, och som publicerades i form av ett
pressmeddelande. Syftet var ”att uppmärksamma att ett ointresse för
kulturpolitiken är ett hot mot demokratin”.

Manifestet fortsätter: “Syftet med initiativet, som lanseras under
Almedalsveckan, är att visa att denna utveckling kan bli verklighet om
riksdagspartierna inte ser kulturpolitiken som en prioriterad fråga. Det
öppnar upp för att strömningar, som inte vill se kulturen som en fri och
obunden kraft, kan ta ägandeskap över kulturpolitiken och använda
den som ett verktyg för sin nationalistiska ideologi. I bland annat länder
som Polen, Ungern och Spanien sker en utveckling där det fria ordet och
konsten inskränks, där staten allt mer kontrollerar kulturen.”

Riksteaterns manifest motiverades av ett visst kulturprogram av ett
visst svenskt parti som bygger på andan i den nya nyfascismen, där
rasism ersätts av kulturism. “De anpassar sig inte till den svenska
kulturen” är nyfascismens bästa argument. Partiet kallar sig för SD,
Sverigedemokraterna. SD har förstått att kulturen är grunden för
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maktstrukturen och använder kulturismen som ett begrepp - ett begrepp
som alla kan förstå. På det sättet befinner sig SD - tyvärr - ett steg före
andra politiska grupper.

Provokationen från Riksteatern (som var en akt av civil olydnad) syftade
till att väcka frågan om var riksdagspartiernas stod ifråga om statens
kulturpolitik. Iscensättningen skapade debatt i massmedia.

Maria Edströms kritiska artikel (i Expressen) hade rubriken “Kulturens
uppgift är inte att garantera demokratin”. Hon menade att Riksteaterns
”aktivism” riskerar att bli kontraproduktiv om den uppfattas som
”överlägsen och hånande”. Hon gjorde en appell i slutet av artikeln: ”Mer
brådskande är ett politiskt samtal, som inte låter som en Facebook-tråd,
om hur en fri kultur ska garanteras.”

Innan jag gör en djupare analys av Riksteaterns dystopiska vision
Svenskt Kulturturistcenter, vill jag understryka att jag välkomnar det här
initiativet och debattinlägget. Det finns många intressanta punkter i den
”dystopiska framtidsmyndigheten”.

Manifestet namnger inte något specifikt politiskt parti, även om alla vet
att det är SD:s kulturpolitiska program som åsyftas. För att undvika en
direkt attack på ett specifikt partiprogram, måste manifestet framstå som
så politiskt neutralt som möjligt.

26

Det är ett problem. Hur kan man tala om politik utan att vara ”politisk”
eller ta ställning? Den neutrala formen gör att manifestet får en patina av
ytlighet - vilket Maria Edström drog nytta av i sin hårda kritik.

Enligt min uppfattning kompliceras saken av att manifestet inte talar
direkt och politiskt klarspråk, och därför kan initiativet uppfattas som en
allmän kritik mot statlig intervention, som princip. Och om det är fallet
hamnar Riksteatern helt fel, enligt min vision om ”staten som konstnär”.

Å andra sidan välkomnar jag alla initiativ som syftar till att få upp frågan
om statens roll i kulturlivet på den politiska agendan.

Det pågår ett paradigmskifte: I vår samtid har det blivit allt svårare att
uttrycka ett direkt politisk ställningstagande i konstnärliga och kulturella
kretsar.

Det existerar ett slags osynlig censur i kultur-Sverige, osynliga lagar
råder, även inom estetiken. Det betraktas som naivt att ha tydliga åsikter
eller smak som avviker från den dominanta konstnärliga huvudfåran,
som är en maktsfär, och som definierar vad som är samtidskonst.

Det handlar om begrepp och resonemang som vagt grundas på samma
oklara, suddiga principer som förra århundradets konceptkonst. Den
konstnärliga sfären är - som regel - omgiven av ett moln av tystnad, när
det handlar om politik.
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I det avseendet kan den samtida konstens företrädare för 100 år sedan
ses som ett slags pionjärer, de som först av alla tillämpade den nihilism
som beredde vägen för post-sanningens tid, som vi lever i nu.

Men Riksteaterns historiska manifest ställer ändå följande grundfrågor:
Ska vi ha eller inte ha en statlig kulturpolitik? Hur kan kulturpolitik
skapas utan att staten har kontroll över den? Och om staten inte
kontrollerar kulturen, vem kommer då att kontrollera kulturen?

För att besvara de frågorna vill jag försöka placera mig själv i ett
imaginärt rundabordssamtal med svenska konstnärer och kulturarbetare.

Jag, Gui Mallon (GM) tror att konstnärerna (KN) skulle svara så här:

KN: Ja, staten ska ha kontroll över kulturpolitiken, men inte över
kulturens innehåll. Riksteatern är orolig över att staten kommer att utöva
censur.

GM: Är det så att Riksteaterns manifest baseras på uppfattningen att den
svenska staten för närvarande inte kontrollerar kulturen?

KN: Nej! Riksteatern varnar för statens kontroll. Riksteatern som
efterlyser en tydligare kulturpolitik, varnar samtidigt för ökad statlig
kontroll av kulturlivets innehåll.
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GM: Statens inflytande över kulturen i Sverige är enormt, större än i de
länder som nämns i manifestet.

KN: Staten ska kontrollera och balansera marknadskrafterna,
inte kulturen…Kulturen behöver skyddas! I det avseendet anser vi
att Riksteatern bortser från en mycket viktig förutsättning för en
demokratisk kultur och kulturpolitik.

GM: Jovisst, det är jag överens om.

– Och det är förmodligen slutet på debatten –

En utopisk kulturpolitik för var och en
Min uppfattning är att den viktigaste principen för en utopisk svensk
kulturpolitik uttrycks i artikel 27 i Deklarationen om de mänskliga
rättigheterna.

Artikel 27
1.Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta
av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna (1948) innehåller alltså en
artikel om universellt skydd av rätten till kultur i en mångfald former,
som gäller ”var och en” .
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Det är ett mycket högt mål för en kulturpolitik ... kanske ouppnåeligt?
Och 70 år senare finns det fortfarande vissa som frågar sig om det är
möjligt att tillämpa en universell princip som denna, samtidigt som vi
lever i värld med en mångfald kulturella uttryck och förhållanden.

Jag tror att de mänskliga rättigheterna måste utgöra plattformen för
en kulturpolitik som fokuseras på mångfald, med huvudsyftet att
skydda socialt sårbara grupper. Det är skälet till att den svenska statens
kulturpolitik ger företräde åt projekt som omfattar kvinnor, barn,
kulturella minoriteter, med flera. I den meningen är staten den enda
institution som har mandat att utöva ett sådant ämbete eller funktion.

Och för att utöva detta fundamentala ämbete eller funktion måste
staten delta i kulturlivet – som är hårt kontrollerat av internationella
storföretags ekonomiska intressen. Dessa företag är inte i första hand
intresserade av att ”skydda socialt sårbara grupper”. Tvärtom, de
producerar kultur för dem som kan betala.

Det är inte svårt att förstå att här finns det en konflikt mellan
grundläggande intressen och syften. Om staten ska kunna förverkliga
kulturpolitik måste staten konfrontera de internationella storföretagens
kontroll av kulturmarknaden. Det finns ingen annan väg, ett annat
kulturellt territorium mellan staten och marknaden, och ”fria individuella
konstnärer” existerar inte ... I varjefall inte när konstnärens kulturella
”produkt” placeras på hyllan i den butik som vi kallar ”kulturlivet”.
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Statens roll i kulturpolitiken är att stödja sårbara konst- och kulturformer
som annars inte skulle existera, och att skydda dem från marknadens
utslagningsmekanismer. Det påminner i princip om statens roll för
indianreservat eller naturskyddsområden.

Och varför är staten oroad över att utöva denna funktion, som faktiskt
legitimerar den statliga interventionen i kulturen? Frågan är mycket mer
komplex än hur den ser ut vid första anblicken.

Det rör sig om den stora krisen för den nuvarande representativa
demokratin. Föreningar och utomparlamentariska grupper betraktar
sig som mer representativa för samhällsintresset än landets riksdag och
regering. Detsamma gäller för storbolagens ägare. Det verkar vara av liten
betydelse att statens regeringar representerar cirka 35–40% av väljarna,
vilket motsvarar miljontals människor.

Det är i för sig lite av en tragisk tillfällighet, att konstnärer kan tänka sig
att stå upp tillsammans med stora företag i ett anspråk för att minimera
statens befogenheter. Det är inte vad konstnärerna vill, men det är vad
som händer som sidoeffekt.

Grunden för attacken mot staten är krisen för den representativa
demokratin, som drabbar kulturpolitikens utformning. Det är en
konsekvens av kapitalismens kris, och framförallt av en lyckad 70 år lång
kampanj för nyliberala idéer.
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Från Hayek till Emilsson, från vetenskap till postsanningens
era

Att sälja grisen i säcken...

För första gången i människans historia har en idé lyckats sprida sig över
hela över planeten. Nyliberalismen är som en teologi. Varför kallar jag
nyliberalismen för en teologi? För att den grundas mindre på fakta än på
övertygelse. Fakta som stöder nyliberalismens hypotes skapas i efterhand,
i en strategi som påminner om dominoeffekten.

Nyliberalismens företrädare gör ungefär som kungen av asteroiden 325
i Saint Éxuperys bok Den lille prinsen. Han är en kung utan undersåtar,
som endast utfärdar order som han vet kommer att följas, som att
beordra solen att gå ner vid solnedgången. ( ”Antingen hittar vi en väg,
eller så bygger vi en”. Karthagos general Hannibal skulle kunna vara en
förebild för många nyliberala ledare).

Hayek, nyliberalismen som teologi
Nobelpristagaren i ekonomi 1994, Friedrich Hayek, betraktas kanske
som den största tänkaren inom nyliberalismen eller inom den klassiska
liberalismen, som är grunden för den nutida nyliberalismen.

Så här inleder Hayek sin bok Vägen till träldom (The Road to
Serfdom,1941):
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”This book is not concerned mainly with what science teaches us. I am
not concerned here exclusively with facts, nor do I confine myself with
statements of cause and effects... My emphasize is to picture an ideal…
The reader will have to decide whether he wants to accept the values (of
this book).”

Boken är som en religiös text: Hayek utpekar en fiende, staten, och boken
är en profetia om en kommande katastrof, planekonomin, som är vägen
till träldom och individernas undergång.

Det är obegripligt att det här verket, som byggde på sådana vaga eller
snarare mystiska principer, kunde förändra världen som den gjorde.

Vägen till träldom var utgångspunkten för en annan av Hayeks böcker:
Frihetens grundvalar (The Constitution of Liberty) som Margaret
Thatcher betraktade som sin bibel. Hayeks idéer ligger bakom politiskt
beslutsfattande i olika regeringar från alla delar av det politiska
spektrumet: från Reagan och Thatcher-eran till Bill Clintons tid.

Kring Hayeks idéer samlades socialdemokraterna med Göran Persson och
moderaternas tankesmedja med Peje Emilsson för att göra gemensam sak
med i stort sett hela världen. Hur kunde det ske? Hur lyckades idéerna
bakom den lilla boken påverka världens ekonomi, kulturbildning och som
sidoeffekt även kulturpolitiken?
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Att skriva om historien: en nödvändig förutsättning för att få
tillgång till makten

”Problemet är inte vad livet gjort med oss, utan vad vi gör av det
som livet gjort med oss”. Genom att placera dessa ord i ett bredare
socio-politiskt perspektiv ville Jean-Paul Sartre visa vad det förflutna
(historien) gör med oss.

Hayeks passionerade attack mot idén om en stark stat kommer i första
hand från nyliberalismens behov av att skriva om historien och att radera
vissa fakta ur historieskrivningen: Hayek var motståndare till nazismen,
men förnekade att nazismen var en produkt av kapitalismen. Och att
nazismen var kapitalismens första reaktion mot bolsjevikernas revolution
1918.

Samtidigt som Hayek skrev sin bok 1941 pågick kampen mot fascismens
och nazismen på öst- och västfronten i Europa. Kapitalismen hade
demoraliserats efter börs-kraschen 1929. De sovjetiska trupperna gjorde
hårt och segerrikt motstånd mot nazismen på östfronten, medan de högt
skattade demokratierna i väst hade ockuperats av nazisterna.

Kommunismen och historiematerialismen var på väg upp. Hayeks idéer
i Vägen till träldom med sin uppenbarligen missledande argumentation
passade som en handske till ett stort efterkrigstidens behov: att skriva om
historien på nytt.
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Det tog inte lång tid innan Friedrich Hayek och andra nationalekonomer
fick ett brett stöd från systemet. Den anglosaxiska akademiska världen
som samarbetade med storföretagen öppnade sina dörrar för Hayeks
idéer.

Hayeks aktiviteter vid London School of Economics finansierades
av internationella fonder som William Volkerfonden, Guggenheim
Fellowship, osv. Det ledde till skapandet av Chicagoskolan, som erövrade
världen i den nutida globaliserade ekonomin.

Resten är historia.

2018, EN DYSTOPI

Har bilden/upplevelsen av verkligheten blivit en fråga om åsikter snarare
än fakta?

Att försöka se fakta som de är, inte hur vi önskar att de skulle vara.
(Bertrand Russell)

Marknadsekonomin anses ha triumferat över planekonomin genom sina
överlägsna egenskaper, trots att Kina existerar som ett motbevis med sin
hybridform av marknads och planekonomi. Kinas ekonomi har växt mest
av alla under de tre senaste decennierna.
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Så här uttalar sig Trump på Twitter: ”The concept of global warming
was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing
non-competitive.” (”Begreppet global uppvärmning skapades av
och för kineserna för att göra tillverkningsindustrin i USA ickekonkurrenskraftig”)

Med sina cirka femtio miljoner följare har Trumps Twitterkonto blivit en
avgörande faktor i världens politiska spel. Det är självklart ett kulturellt
fenomen. Fakta har blivit en fråga om åsikter eller perspektiv, som ett
slags nihilistiskt ”demokratiskt val”.

Det är som om nutidens demokratiska process har ändrat riktning, i en
vändning om 360 grader och gått bakåt i tiden. Till slutet på 1920-talet
när Hitler, efter Ölhallskuppen, sa att den demokratiska staten skulle
störtas via demokratin.

Den nya flytande moderniteten
Vi lever i en spännande tid och och ny renässansvärld. Tekniken
förändras blixtsnabbt och teknikutvecklingen följer den geometriska
talföljden - 1, 2, 4, 8. 16, 32... TV, böcker och media som CD, DVD, HD,
e-post håller på att ersättas av nya format, som i sin tur kommer att
ersättas av andra i en svindlande hastighet.

Kommunikationsvetenskapens grundelement är idé, sändare, kodning,
kanaler, mottagare, dekodifiering och återkoppling; men dessa begrepp
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genomgår nu en omvälvande process som innebär att allting ges nya
betydelser: resignification, eller genomgår en omdaning, uppfinns på
nytt, reinvention.

Ett exempel, att kalla en människa med afrikansk härstamning för
”svart”, eller att säga att en homosexuell person har en ”viss sexuell
läggning” anses vara inkorrekt språkbruk. Homosexualitet är inte ett
val utan ett tillstånd, en form av sexualitet. Vissa säger att ”afrikansk
härstamning” också är ett felaktigt uttryck, eftersom vi isåfall borde säga
”europeisk härstamning” om människor med rötter i Europa, vilket i sin
tur kan tolkas som idéer om vit överlägsenhet, etc.

Förvandlingen och förändringen sker i en hastighet som är svindlande,
och ständigt ökar. Det påverkar våra koncept och vår bild av verkligheten.

Zygmunt Baumans teori utgår från att det moderna samhällssystemet
karaktäriseras av frånvaro av etik och en övertro på rationalitet.
Moderniteten är en förutsättning för Förintelsen, som alltså inte är ett
undantag, en avart, en anomali, utan en logisk konsekvens.

Senare utvecklar Bauman sin filosofi som postulerar att en ny modernitet
är på väg; en flytande modernitet, ”liquid modernity”. Essensen i den
tanken är att det inte finns någon makt stark nog att förändra världen
ensam. Institutioner, individer och stater agerar i ett sammanhang vars
parametrar är okända eller utom kontroll.
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Att placera in Flash Gordon i Baumans teori om ”den flytande
moderniteten” är en provokation. Förmodligen vet ingen läsare som är
under 40 vem Flash Gordon är.

Samtiden framstår alltså som kaotisk, komplex och ogripbar. Svårigheten
att förstå, assimilera och anknyta till den flytande verkligheten är kanske
den viktigaste orsaken till explosionen av extremism under senare år.

Människor söker desperat efter förenkling, en solid grund att stå på, en
väg att följa, någonting som kan ge en känsla av tillhörighet.

I ett komplext sammanhang kan någon komma undan med svartvita
resonemang, till exempel att ett visst folk eller främlingar i allmänhet
utpekas som den enda orsaken till alla problem. Bingo!

Tusentals politiskt tystade och förstummade kommer att följa den
förenklade världsbilden med entusiasm. Detta är tiden vi lever i.
Antiintellektualismen är en religion, precis som nyliberalismen.

Nyliberalismen ligger bakom den stora osynliga globala pakten, som jag
en gång kallade för AEC (Angloamerican European Consensus). AEC:s
kulturpolitiska och ekonomiska inflytande dominerar inte världen i sin
helhet.

Men det gör nyliberalismen, som är dess teologi.
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Kritiken av nyliberalismen
Men nyliberala begrepp som ”framsteg” och ”välstånd” har ifrågasatts av
tänkare som miljöfilosofen och forskaren James Lovelock, ekonomen Tim
Jackson, pedagogen Paulo Freire, med flera.

I sin bok Välfärd utan tillväxt skriver Tim Jackson om paradoxen i
konsumtionssamhällets ekorrhjul: We are forced to spend money we
don’t have, on things we don’t need, to create pressures that won’t last,
on people we don’t care about... just to stay on the game.

”Vi är tvungna att spendera pengar som vi inte har, på saker vi inte
behöver, för att utöva press på människor som vi inte bryr oss om ...
bara för att få fortsätta spela spelet.”

Vilket spel? Statusspelet. Tim Jacksons formulering kan också användas
för att beskriva fenomen i den moderna konstens och samtidskonstens
värld.

...och samtidskonstens glorifiering av det nya
Ferreira Gullar (brasiliansk författare och konstkritiker) diskuterade på
1980-talet samtidskonstens kris i sin essäsamling Argumentation för
att konsten inte ska dö (Diadorim, 2014). Gullar menar att alltsedan
triumfen för den franska impressionismen lever vi ett slags besatt
sökande efter ”det nya”, eller snarare ”glorifieringen av det nya”.
Samtidskonstens motor är kravet på nyheter och det spekulativa
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utforskandet av gränstillstånd. Är det konstens motsvarighet till
statusjakt?

Fenomenet har klara paralleller till de nyliberala begreppen om ständig
tillväxt och ständig produktion av nytt, som Tim Jackson kritiserar i sin
bok.

Ett sådant konstnärlig paradigm (som till exempel avspeglas i
biennalkonsten) riskerar att leda konstnärerna vilse och fånga in dem i en
morbid skymningszon, där konsten hamnar i sitt sökande efter skandal
och provokation.

I ett fritt samhälle kan vi inte invända mot den strategin. Men det måste
påpekas att när motiveringen upprepas tusentals gånger (hur länge? i
hundra år?) blir det uppenbart att processen inte längre leder till vad den
söker: Det ”nya”.

2018 har det gått hundra år sedan den konceptuella konsten föddes.
Då visade Marcel Duchamp sitt verk ”Fountain”, ett föremål som
var en vanlig pissoar. Verket var det första i en följd av permanenta
konceptkonstverk.

I princip allting kan numera betraktas som konstverk. Avföring i en låda,
foton av människor som dödats i flygkrascher, en hund som svälter ihjäl,
döda kroppar i positioner som om de älskade med varandra, en salong
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som är helt målad i vitt för att få människor att reflektera över ”konstens
tomhet”,och så vidare i all oändlighet.

I samma våg av apologier för konceptkonsten återfinns kommentaren
från den elektroakustiske tonsättaren Karl-Heinz Stockhausen till
terroristattackerna den 11 September2001. Stockhausen kallade dem för
”ett stort konstverk”.

Många betraktade hans kommentarer som i huvudsak politiska. Jag
uppfattar hans ord som en naturlig följd av konceptkonstens expansion.
Konceptkonsten har länge vacklat som en balanskonstnär i
gråzonen mellan moral och lag. När jag betraktar de nyfascistiska
manifestationerna som pågår världen över idag är det som att sitta
och titta på en iscensatt installation, som en happening i samtida
konceptkonst, eller teatralisk, social skulpturer i Joseph Beuys anda.

Jag är övertygad om att konceptkonstens praxis, som pågått under lång
tid, har berett vägen och gjort människor ”redo” att acceptera politiska
”fakta” som i andra sammanhang vore otänkbara. Och detta sker –by
default – i konceptkonstens frånvaro. Det är som om vi har låtit friheten
spränga alla gränser, och är på väg ut i yttre rymden, ett okänt territorium
för de flesta av oss.
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Kultur är kultivering, odling: att odla, förädla, bibringa civilisation. Kultur
är en process i rörelse: mångfald och mångdimensionalitet.

Låt oss skapa en metafor och en analogi: Kultur är människan som ett
nyfött barn. Låt oss skapa metaforen med förutsättningen att vi ingenting
vet om denna nyfödda varelse, kulturen, som vi kallar för ”baby”,

Nu vill jag be läsarna att föreställa sig en mardrömslik situation, som i ett
seriemagasin för vuxna. Metaforen liknar dystopisk science fiction, men
här avspeglas kulturen i vår tid.

Låt oss anta att alla barn som föds i dystopin är provrörsbarn och alstras
genom genetisk ingenjörsvetenskap.Alla föds som vuxna. Ingen vet var
de själva kommer från, inte vart de är på väg. Ingen har någonsin sett en
baby och därför kan ingen relatera till den lilla varelsen...

I detta framtidsscenario hittar människorna plötsligt en nyfödd baby.

Människorna vet ingenting om babyns utveckling. De får sitt livs
överraskning när det lilla knytet, ”tinget” plötsligt börjar gå efter 12-15
månader. Tänk er själva... att gå? Att lösa massor av fysiska ekvationer
för att hålla kroppen upprätt, hålla balansen och finna jämvikt mellan
kroppens massa och det atmosfäriska trycket, jorden rotation gravitation,
42

osv. Och detta konststycke utförs till och med innan det lilla barnet lär
sig tala ... Vi skulle betrakta fenomenet som ett oförklarligt mirakel.

Kulturen är i rörelse. Den påminner om den lilla babyns utveckling. Vi
betraktar kulturen i samtiden, men vi har inte en aning om vart den är på
väg. Kulturen tycks lika outgrundlig som det lilla barnet.

Vi kan inte se den samtida kulturella processens gigantiska potential. Vi
ser samtidens frusna ögonblick , samtidskulturen är som toppen av ett
isberg.

Många inom kultursfären ägnar sig åt konstnärliga aktiviteter, som
är frikopplade från politik och historia. Det kan vara en markering av
oberoende. Men det kan också tyda på frånvaron av en djupare reflektion
om vad dessa aktiviteter betyder för att forma framtida kulturer.

Men egentligen är kanske det omedvetna konstnärliga verket logiskt.
Vi är alla kulturens småbarn, bebisars bebisar.

Metaforen: Kulturen är en liten baby i en värld av människor som föds
vuxna.

Hur kom vi hit?
Den lilla babyn är älskad. Men den orsakar vissa problem, till och med
illamående. Den lilla varelsen bajsar, skriker, kräver uppmärksamhet,
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mat, ömhet och ibland är den vaken hela natten och ingen får sova. Babyn
är underbar, men att ta hand om den är ansträngande. Babyn är ett
problem, ibland.

Tänk er nu en galen vetenskapsman, en misantrop. Vi kan kalla honom
”Mr. No Problem.” Mr. No Problem har ett implantat i hjärnan, en protes,
en superdator, och han bestämmer sig för att hantera ”babyns problem”.
Babyn förvandlas till en sfinx.

Mr. No Problem utför kirurgiska ingrepp på babyn. Han avlägsnar
neuroner, körtlar och organ. Nu kan babyn bara skratta och le. Sömnen
synkroniseras med de vuxnas behov. Babyn får ett implantat: ett
avancerat artificiellt matsmältningssystem som gör att den lilla varelsen
kan äta utan att få avföring.

Kort sagt, kulturen har blivit en perfekt baby, som bara ger oss behagliga
upplevelser… ”no problems”.

Vi vet inte om babyn någonsin kommer att kunna vandra omkring på
planeten Jorden efter ingreppen, förmodligen inte. Lösningen tycks
perfekt för alla inblandade. De imaginära föräldrarna och Mr. No
Problem känner ju inte till att bebisar kan lära sig gå.

Kulturen som en deformerad baby är en metafor för beslutsprocessen
i samtida kulturpolitik, när den inspireras av eller sammanfaller
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med den nyliberala kulturella konsensus som grundas på tron på
marknadskrafterna.

Den kulturella organismen ska vara ”perfekt”. Då används ibland en
skalpell.

I september 2009, till exempel, presenterade Alliansregeringen en
kulturproposition kallad “Tid för kultur” (Proposition 2009/10:3).
Propositionen byggde på den utredning som tillsattes av regeringen 2007
och som framlade sitt betänkande i januari 2009.

Ett nyckelbegrepp i propositionen är samverkan mellan kultur och
näringsliv, entreprenörskap. Den omtalade formuleringen “motverka
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” från 1974
års proposition fanns inte längre med.

*

Jag skriver om det förflutna, samtiden och framtiden. Jag skriver om
samtidens situation i ljuset av det förflutna. Jag fogar samman fragment
till bilden av min utopi. Jag föreslår begrepp som kan tillämpas direkt
(2018) och föreställer mig kulturen på planeten i en nära framtid (2068).

Sverige är det land som kommit närmast förverkligandet av min utopi,
åtminstone bland de länder som jag känner till. Jag har använt det
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svenska samhället som referens, men jag vill skriva globalt, så jag kallar
mitt utopiska samhälle för “Jorden Gaia”.

Babyn är älskad som den är, hela varelsen är accepterad i sin komplexitet
och med alla sina möjligheter. .Babyn är symbolen för hoppet om en
renässans som är allierad med en revolution. Föräldrarna lär sig av babyn
hur de ska bli föräldrar.

UTOPI 2018

En ny svensk regering bildas 2018, och processen föregås av en bred
diskussion mellan de demokratiska partierna . De kommer fram till en
minsta gemensamma nämnare för kulturpolitiken: Ja, staten kan och
bör delta i kulturens utveckling. Alla är eniga: kulturen måste ses som
en komplex pågående process, ”a process in progress”. Statens roll är (1)
att förstå och (2) att skydda processen från nyliberalism och mekanisk
konsensus.

En ny kulturproposition ger Myndigheten för kulturanalys i uppdrag
att inte bara analysera verkan av kulturpolitiska förslag och åtgärder.
Myndigheten ska också identifiera och skapa kulturskyddsområden för
nya kulturella processer i dräktighet.

Det nya perspektivet innebär en stor förändring av koncept och metoder.
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Kultur ses inte längre enbart som ett område för professionella
konstnärer inom olika genrer, som finansieras av statliga
kulturmyndigheter.

Blicken förflyttas från naveln, ögonen söker horisonten. Unika kulturella
aktiviteter och möjligheter upptäcks; hos individer, grupper, platser, som
tidigare sågs som ”icke-kulturella”.

Kultursatsningarna expanderar och nya kulturskyddsområden
uppmuntras och skapas. Det finns ett motto som är en riktlinje: Det
viktigaste är processen, inte resultatet.

Kulturaktiviteter syftar inte längre till att skapa en kulturell produkt. Det
är viktigare att skapa dokumentation över kulturens innehåll.

Kulturens innehåll ska finnas tillgängligt på sina specifika media och
publiceras på sociala nätverk, som skapas och administreras av staten.
Risken att kollidera med marknadskrafterna är liten, obefintlig. Ty om
dessa kulturprogram resulterar i kulturprodukter, så är det en sidoeffekt
med litet eller försumbart ekonomiskt värde.

Nu skapas utlysningar för stöd till kulturprojekt där professionella
konstnärer inom alla genrer samarbetar med elever och lärare i förskolor,
grundskolor, gymnasier, förorter, med flyktingläger, äldreboenden,
sjukhus, kriminalvården, ja, inom alla tänkbara samhällsområden.
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Ambulerande kulturcenter öppnas på gator och torg. De professionella
konstnärerna deltar på jämlik fot och lika villkor i kulturprojektens
beslutsfattande, bidrar med sitt kunnande och idéer. Projektens hierarki,
innehåll och form kan observeras i efterhand, inte i förväg: Det tomma
arkets metod.*

*Not: Metodologin beskrivs i detalj i andra delen av boken: Makrokonst,
Mosartes: Mosaic of Arts & People).

Förverkligandet av en sådan kulturpolitik främjar social och
mångkulturell integration. Lägre brottslighet, högre nivåer av
kreativitet… och högre social lycka.

UTOPI 2068

Världen är en enhet, förenad i jämlikhet inom mångfald. Vi lever i
världsfred. Förenta Nationerna är en världsregering. Begreppet land, eller
nation, förlorar sin betydelse.

Nyliberalismen existerar inte längre, och studeras vid sidan av andra
former av totalitarism: till exempel fascism. Vi lever i kärnfusionens epok.
Det mänskliga arbetet är befriat, och inte längre baserat på ekonomisk
vinst, inte påtvingat eller nödvändigt. Arbetet utföras av robotar och
maskiner.
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Det ekonomiska systemets mittpunkt och grundval är att ge människan
medel för ett fullödigt kulturellt liv. Kultur som estetiska och etiska
upplevelser, kunskap, erfarenheter. Människan kallas ”Homo Ars
Sapiens”, en art som ägnar sig åt att skapa konst, utveckla kultur, njuta av
livet, studera vetenskap och att filosofera över kosmos.

Året är 2068 och stora festligheter pågår på Jorden. Nu firas de
minnesvärda årtalen som slutar med 8. Till minnet av 1848, året för
Kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels. Till
minnet av 1888, upphävandet av slaveriet i Brasilien. Till minnet av 1948,
året för FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Till 100årsminnet av 1968, året för den stora världsomspännande revolten mot
systemet.

Göteborg i september 2018
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DEL II
MAKROKONST OCH STATEN SOM KONSTNÄR

Teori och praxis
Där statens konstnärskap befinner sig i fokus.

Problem, logik och språk
Samtidigt som jag var i färd med att utforma den här skissen, i januari
2011, kom skyfallen och de enorma översvämningarna som ledde till
katastrofen i tre städer uppe bland bergen i delstaten Rio de Janeiros
inland, nära platsen där jag har arbetat under mitt konstnärliga residens i
Brasilien.

Upplevelsen av detta apokalyptiska drama som förödde allt omkring oss,
och som också drabbade mig personligen, blev avgörande för den här
textens slutackord.

Jag vill be läsaren om överseende för stilen som kan anses präglad
av ett överdrivet metaforiskt språk. Till mitt försvar vill jag nämna
att författaren och forskaren James Lovelock i The Revenge of Gaia
föreslår ett metaforiskt språk som alternativ till den vetenskapliga
vokabulären, när denna inte förmår beskriva (och än mindre lösa)
komplexa flerdimensionella problem som exempelvis miljöfrågan – som
verkligen behöver begripas av den stora majoriteten av befolkningen för
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att man ska kunna ta sig an frågan på ett realistiskt sätt. Vi kan inte lösa
miljöproblemet utan att inbegripa dess viktigaste orsak; människorna
själva. Detta är ett alarmerande problem som inte kan vänta på att
mänskligheten i sin helhet tar examen i ämnet geologi.

Ett problem som inte enbart är vetenskapligt-tekniskt: det handlar om
kultur och är därmed en politisk fråga. Ett problem som måste ses utifrån
ett holistiskt perspektiv, med hjälp av systemlogik, ett tänkande som når
långt utöver traditionella reduktionistiska resonemang, baserade på lagen
om orsak och verkan.

På samma sätt menar jag en av kulturpolitikens största svårigheter är att
den artikuleras via ett exkluderande språk. I synnerhet i Brasiliens fall
förekommer ett byråkratiskt, akademiskt språk, som formades för många
år sedan, och som gör att man bara kan få tillgång till statliga stödformer
om man tillhör de övre skikten i socialgrupp 1 och 2. Det gäller ofta de
som fått sin utbildning vid statliga universitet.

De som tillhör denna nisch, eller är i besittning av detta kulturella feodala
arv, försvarar sitt territorium till varje pris och med alla medel, oavsett
vilken stat som man har för avsikt att bygga eller vilken politisk fraktion
som sitter vid makten. Särskilt använder de sig av det statliga språket som
förkroppsligats i den byråkratiska apparaten, som de själva hamrar ut och
som alltid kommer att förbli ouppnåeligt för majoriteten av befolkningen
(så länge det aktuella ekonomiska systemet fortlever).
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I samtiden är det statliga språket exkluderande och tjänar
hierarkiserande syften. Detta är ett fenomen som fortfarande förekommer
i det svenska offentliga kultursystemet.

Med vetskapen om att avstånden på vår planet blir mindre och att vi
befinner oss i en situation av allt fler utbyten och allt större ömsesidigt
beroende, gör vi här en komplett holistisk cirkel och återvänder till Gaia,
eller snarare till det kriget som vi utkämpar mot Gaia (eller mot oss
själva).

Och här vill jag göra en analogi med en annan av Lovelocks metaforer:
Vad skulle hända om Sverige invaderade ett grannlands territorium?
Förmodligen skulle grannlandet förklara krig mot vårt land.

Just så, har vi som dominerande art invaderat andra arters territorier och
– omedvetet, befinner vi oss i krig mot Gaia, den värsta och sällsammaste
fiende man kan tänka ha. Vi behöver omedelbart skriva ett fredsfördrag
som bara kan utforma med hjälp av konst och kultur. Konsten betraktas
här inte som en produkt utan som ”frihetens vetenskap”, enligt den tyske
konstnären Josef Beuys definition; ett frö som odlas av kulturen; en
estetik som eftersträvar en (individuell och politisk) etik.

Jag, konstnär som stat
Trots att jag har genomfört många kulturprojekt som omfattats av
offentliga bidrag i utlandet, har jag endast vid två tillfällen – under hela
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livet – fått chansen att förverkliga oberoende konstnärliga projekt med
stöd av brasilianska staten. Första gången var i tjugoårsåldern då jag
framträdde som musiker i trion Pau e Corda med en serie konserter på
statliga skolor i småstäder i delstaten Rio de Janeiros inland.

Andra gången, långt senare, var det som konstnär. Då hade jag tilldelats
brasilianska konstnärsnämndens och kulturdepartementet stipendium
för konstnärliga residens (Prêmio Interações Estéticas Funarte-MinC) för
att utveckla ett projekt som fick titeln Mosartes-Mosaico de Artes&Gente.
Det var ett multimediaprojekt för kollektiv konst vid kulturskolan i Nova
Friburgo/RJ, ett kulturstöd som förde mig tillbaka till Brasilien efter 25
års frånvaro.

De här två erfarenheter ledde till en känsla av entusiasm och stolthet över
att göra mitt land en offentlig tjänst! I själva verket kände jag mig som en
liten representant för den brasilianska statsapparaten på kulturens fält;
jag var statens hundradel, eller snarare, dess hundratusendel.

Jag fick min lön från offentliga medel, folkets heliga blod, och jag måste
göra skäl för denna investering på ett oklanderligt sätt. Så tänkte jag
(och det gör jag fortfarande). Förlängningen av sådana känslor och
ansvar var att jag kände att företrädde något som var större än mig själv,
konstnären, jag var jag, den ansvarige för tillämpningen av en offentlig
kulturpolitik som skulle genomföras in situ, på handlingsfältet.

56

Inget musikstycke skulle få spelas, inget estetiskt begrepp introduceras,
utan att jag dessförinnan självmant skulle låta dessa handlingar föregås
av överväganden och reflektioner kring deras sociala innebörd, deras
formativo räckvidd (i politiskt och kulturellt hänseende) och deras
symboliska och historiska betydelse. Allt för att de skulle kunna placeras
in i ett begreppsmässigt sammanhang med utgångspunkt i dessa
reflektioner.

För dessa aktionsfält befinner sig i periferin av de urbana centrum som
formger vårt lands kulturpolitiska konsensus – och här omvandlades alla
de små beslut jag tog, allt ifrån valet mellan två ackord till valet mellan
två färgtoner, till verkställandet av offentlig politik.

Jag förvandlades till ett ambulerande opus in locus. Ett platsspecifikt
verk. Jag var en utpost för den brasilianska staten. Jag, konstnären som
stat.

Staten som konstnär, en ädelsten
Efter min tid som konstnär i staten under denna magnifika
experimentella period som utgjordes av kulturministrarna Gilberto
Gil-Juca Ferreira, fick jag tillfälle att delta i paneldebatter, utställningar,
konferenser, seminarier, där jag kom i direkt kontakt med personer
som hörde till kulturmyndighetens centrum; tjänstemän vid Funarte,
kulturdepartementet, olika kultursekretariat.
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Jag kunde då konstatera att tjänstemännen paradoxalt nog genomgick
samma process som jag: vi var alla delegerade att driva offentlig
kulturpolitik så gott vi kunde och enligt vars och ens individuella tolkning
och förståelse av uppdraget; enda skillnaden var att processen gick
motsatt väg: från staten i riktning mot konstarterna.

Statstjänstemännen försökte omedvetet eller medvetet slipa en ädelsten,
staten-som-konstnär. Mellan mig, konstnären-som-stat, och dem,
staten-som-konstnär, fanns en veritabel kontinent av kultur-ekonomiska
institutioner: de juridiska personerna i alla dess former.

Dessa institutioner hör till en av vår tids största kulturella uttryck, ett
fenomen som jag gett namnet makrokonst, sociokulturella makroskulpturer eller institutionaliserad konst, en amfibisk varelse och en
hybrid mellan konsten och kulturen.

Begreppet Makrokonst och konst
Essäns tanke om att det existerar en sociokulturell makrokonst, en
makroskulptur, är inspirerad av ett ett begrepp som Joseph Beuys
myntade för femtio år sedan – den sociala skulpturen. Men här vill jag
göra metaforen mer genomgripande och djupgående. I Beuys formulering
av vad som kännetecknar den sociala skulpturen finns tre delar:
a) multimediala aktiviteter
b) en konceptuell skulptur, som komponeras utifrån en helhetsprincip, en
”konstnärlig moral”, som är verkets strukturerande element
58

c) opus in loco, en skulptur som skapas i utställningslokalen och i realtid
(performancer).

Genom idén om den sociala skulpturen blev Beuys faktiskt en av dem som
banade väg för performance-konsten, men själv kallade han performancer
för ”aktioner”. Det är konstnärliga handlingar där vardagen och
omgivningen inkorporeras i verket (och verket i omgivningen). Detta är
ett vidgande av konsten, hur konsten ska definieras och användas, som
gör att konstens tid och rum når långt bortom ateljéns gränser.

Beuys performancekonst var sociala skulpturer, ett konstverk som
realiseras fullt ut först när det involverar (eller upplöser) betraktaren,
objektet eller dess skapare. Med andra ord, en vidareutveckling av de
gränsupplösningar som konceptkonsten innebär där verket återskapas av
betraktarens blick.

Sociala skulpturer är alltså den konstnärliga erfarenhet som överskrider
gränsen mellan det individuella och kollektivet, mellan undantag och
norm, mellan konst och kultur. En sociokulturell makroskulptur är en
social skulptur som inte skapas av individ, utan av ett kollektiv.

Denna konst eller makrokonst blir först möjlig genom igenkännandet
av den semiotiska koden; när det konstnärliga verket identifieras av
kollektivet, med någon form av interaktion som följd.
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I kulturprojektet Mosarte i Nova Friburgo i Brasilien (2008-2010) var
min utgångspunkt och mittpunkt den kollektiva konsten – som skapas av
individer eller små grupper – och återskapas, reorganiseras, sprids och
renodlas av deltagarna i sin helhet på aktionsfältet.

Mosartes synliggjorde den formidabla tusenåriga källa av konstnärlig
kultur som är gemensam för oss alla, vårt kulturella DNA. Det är
mänsklighetens förmåga att känna igen estetisk intelligens (eller estetisk
betydelse, om ni så vill) i kombinationer av former, färg, ljud, ord,
gester, oavsett om de är baserade på solljusets spektrum, kvintcirkeln,
hjärtats rytm, språket eller andra kombinationer som – just i detta
samtida ögonblick – kan skapas såväl av människan själv som av hennes
maskiner.

När Beuys säger: ”Konst är frihetens vetenskap”, försöker han kanske
placera konsten på politikens dagordning, som något som angår oss
alla. Vilket berättigar en annan av hans insikter: ”Varje människa
är en konstnär” (och det gäller även byråkraterna som utformar
kulturministeriets, konstnärsnämndens och alla andra institutioners
ansökningshandlingar vid utlysningar av kulturstöd).

Dags att hämta andan och göra en tyst överenskommelse: Låt oss utgå
från att konst är vad varje individ bestämmer sig för att definiera som
konst. Konstnär är den (eller det) som gör något som betraktas som konst
av vem det vara månde.
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En sådan utgångspunkt är den ärligast möjliga, men den är även aningen
oroväckande, i synnerhet för de personer som satsat sina liv på den gamla
meritokratins hierarkiska värden, som formar ”konsensus” (ett ord som i
själva verket skulle kunna ersätta det gamla begreppet ”system”).

Internet och IT-epokens generaliserade bruk av datorer har under de
senaste tio åren lett till en spontan gestaltning av digitala sociokulturella
makroskulpturer, där hundratals, tusentals, miljontals människor, ägnar
sig åt att skapa konstnärliga verk i nätverk.

Dessa nätverkskonstverk är till allra största delen multimediala. Med
utgångspunkt från individuella bidrag som kollektiviseras nästan
obemärkt, strukturerar sig dessa sociokulturella makroskulpturer enligt
speciella tekniska parametrar som i själva verket är estetiska. De har en
form som på så sätt ger strukturell enhet åt makroverket.

Detta är 21:a århundradets makrokonst.

Några exempel är Youtube, Myspace, Facebook, Twitter, bloggar, osv.
Det är marknadens mediala makrokonst som invaderar den kollektiva
vardagen, en institutionell social skulptur. Youtube är förmodligen en av
de största sociokulturella digitala makro-skulpturerna i samtiden. Den
kan liknas vid en enorm myrstack, där myrorna (användarna) arbetar
outtröttligt, gratis, aktivt eller passivt som utgivare, producenter eller
konsumenter av videofilmer, medan de reser en av samtidens största
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monument över kulturell mångfald. ”Drottningen” i denna myrstack är
den ekonomiska institutionen Google, vars ägare Larry Page och Sergey
Brin var 25 år när de grundade företaget 1998. Googles bruttointäkter
från reklam 2009 var 23 651 miljarder dollar.

Statens sociala skulpturer
De statliga sociokulturella makroskulpturerna skapas kollektivt. Där
är utlysningarna av kulturprojekt som ett slags skisser. Utlysningarna
innehåller villkor och begränsningar; i dem definieras antalet
medverkande upphovsmän, och texten i utlysningarna är restriktiv vad
gäller estetiska riktlinjer och etiska-sociokulturella innebörder..

Man skulle kunna säga att staten är medskapare till de mest ambitiösa
sociokulturella makroskulpturerna.

Medan marknaden söker efter en produkt i konsten, inriktar sig staten
mera på etisk-estetiska, politiska och sociokulturella syften.

Detta skulpturala medskapande har sina rötter i mecenatsystemet i det
förflutna. Skulle Sixtinska kapellet med sin magnifika samling fresker
ha existerat, om inte Sixten IV eller Julio II hade gått i spetsen för
utsmyckningen? Eller skulle Bachs kammarmusikstycken ha existerat
om de inte vore skrivna i den italienska stilen, som hertigen av Weimar
favoriserade?
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Man kan visserligen ifrågasätta den upphovsmässiga betydelsen och
omfattningen av dessa mecenaters inverkan i det förflutna. Men i
samtidskonsten, som blivit alltmer kollektiv och replikerande (jämför
ready-made) – en process som inleddes med fotografiet, filmen och med
konstnärer som Marcel Duchamp bland andra – kanske det inte är en
absurd tanke att omformulera paradigmen för upphovsrätt.

Den obligatoriska publiceringen av de institutionella logotyperna i
kulturprojekt som stöds av staten, som är ett krav i alla utlysningar, kan
betraktas som en namnteckning av en medförfattare, en medskapande
konstnärs signatur. Staten är medskapande. Detta borde erkännas på
riktigt!

Utopia
Internet är bra. Internet har på ett fredligt sätt uppnått vad repressiva
samhällen misslyckats med under tusentals år: att hänvisa hälften av
jordens befolkning till ett utrymme som mäter en kvadratmeter per
person under åtta-tio timmar varje dag i medeltal, där de konsumerar
ett minimum av luft, vatten och energi. Det kommer att bli av ekonomisk
fundamental betydelse att vi kan bibehålla en så låg nivå av rörlighet i
framtiden, och nå ännu lägre nivåer i energikonsumtionen. De positiva
aspekterna av samtidens digitaliserade liv leder till demokratisering av
kunskapen, övervakar och dokumenterar den demokratiska processen
och räddar miljön med hjälp av produkter som e-boken, mp3, mp4,
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videospel, osv. De negativa aspekterna gör oss icke-närvarande, fåordiga,
överviktiga, avsexualiserade, och om detta liv leder till brist på elenergi,
måste vi lära om konsten att leva.

Oavsett om vetenskapen i ett futurologiskt laboratorium lyckas lösa
miljöproblemet genom att ta sig ur det läge av schack-matt som vi
befinner oss i – eller misslyckas – så måste det ekonomiska systemet och
handlingsfriheten undergå radikala förändringar.

Inom båda dessa scenarion kommer utrymmet för mänskligt liv att
bli mycket mera begränsat. I förstnämnda fallet kommer utrymmet
att begränsas av befolkningsexplosionen. I andra fallet av bristen på
utrymme som orsakas av miljöförstöringen.

1912 – just före den andra industriella revolutionen som Henry Ford
initierade – gjorde psykologen Carl Jung en berömd analys av det
amerikanska folket, som publicerades i New York Times, där han pekade
på att livet i Amerika var så inriktat på arbete att det kunde betraktas som
en psykopatologi.

Hundra år senare har hela världen inkorporerat detta modus vivendi.
I min utopi kommer mänskligheten att överge allt arbete som inte är
oundgängligt. Vi kommer att överge överflödsindustrin, individuella
transporter i bil, serieproduktion, handel, konsumtion och jordbruk.
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Vi kommer att återlämna jordbruksmarken till Gaia. Vi kommer att äta
utsökta syntetiska livsmedel precis som astronauterna. (Det förutspår
James Lovelock.)

På vår fritid – som kommer att vara större delen av vår tid – kommer vi
att träffas på gator och torg, på offentliga platser som tas om hand av oss,
konstnärerna som stat. Vi kommer att leva i ett jordiskt paradis och göra
det näst bästa av livet: utforska frihetens vetenskap (konst).
					
Nova Friburgo, Brasilien 2010- 2011
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