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av det nutida samhället, där den kritiska offentliga sfären hotar att gå 
under. Faran fördubblas om begreppet borgerlighet, centralt i kategorin 
”borgerlig offentlig sfär”, skulle återinföras genom läsningen fastän det 
förkastats både i karakteristiken av upplysningen och av revolutionen. 
Detsamma gäller för övrigt Kosellecks bok, med undertiteln Eine Stu- 
die zur Pathogenese der biirgerlichen Welt, där begreppet ”borgerlig 
elit” är helt centralt. Ska vi alltså acceptera en försåtlig och tysk return 
of the banished bourgeoisie, som Colin Jones uttrycker det i en artikel i 
Times Literary Supplement i mars 1991 , eller kanske snarare sluta med 
de besvärade bugningama för Habermas trettio år gamla bok? 

Att den blivit en referens överallt beror nog på att den erbjöd en för- 
ståelsemodell som var ett alternativ till den ”maskin” som Cochin till- 
verkade och Furet satte upp igen, en modell som återvände till Kant i 
Svar på frågan: Vad är upplysning? och möjliggör en skarp analys av 
hur förhållandet mellan offentligt och privat utformas, av det nödvändi- 
ga bandet mellan de tryckta skriftemas spridning och privatpersoners 
offentliga användning av sitt förnuft; eller t ex grundandet av en kritisk 
tradition som ”betraktar frågan om nutiden som ett filosofiskt skeende 
vilket den filosof som talar om den tillhör”.21 Å andra sidan gav Haber— 
mas bok en begreppslig ram för alla de studier som vuxit fram som en 
pragmatisk historia om den allmänna meningen, där modellen är Il 
settecento riformatore, Franco Venturis stora verk. Men de här (goda) 
skälen räcker antagligen inte för att rädda borgerlighetskategorin. Utom 
kanske om den omdefinieras och inte längre utgör vare sig en social el- 
ler ideologisk bestämning. Då kan den kanske, oberoende av individer- 
nas villkor, känneteckna en speciell modalitet hos den kritiska hållning- 
en till den absoluta staten, som förutsätter ett rum för debatt undandra- 
get maktens sfär och en ”allmänhet” som varken är hovet eller folket. 

Dessa raska kliv genom några nyare arbeten om franska revolutio- 
nens ursprung tycks göra det möjligt att skissera den centrala frågan 
idag: hur kan vi foga samman beskrivningarna av det historiska med- 
vetandet hos människorna då, som 1789 var fullständigt övertygade om 
att det rörde sig om en absolut brytning och upptakten till en ny tid, med 
identifierandet av de misskända bestämningar som får människor att 
göra en annan historia än de tror? Å ena sidan, alltså, ge det frambrytan- 
de skeendet sin radikala karaktär åter, å andra sidan finna de misskända 
och paradoxala kontinuiteter som skriver in det i monarkins långa 
historia. __ 

Översättning från franskan: Boel Englund 

Roger Chartier är forskningsledare vid Ecole des Hautes études en Sciences 
Sociales, Paris. 

Documentaeffekten 
Isabelle Graw 

Bonn är inte längre Förbundsrepublikens huvudstad och Kassel var 
nyss en landsortsstad, innan Interregiotåget knöt den till det rikstäckan- 
de Intercitynätet. Strax efter varandra invigdes i Bonn Bundeskunst— 
halle och Konstmuseet och i Kassel Documentautställningen. Även om 
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Bernhard Haupert & Franz Josef 
Schäfer 
Jugend zwischen Kreuz und Haken- 
kreuz. Biografische Rekonstruktion 
als Alltagsgeschichte des F aschis- 
mus 
(En ungdom mellan korset och hak- 
korset. Biografisk rekonstruktion 
som vardagslivshistoria under fas- 
cismen) 
Frankfurt, Suhrkarnp, 1991 

Berhard Haupert och Franz Josef 
Schäfer har rekonstruerat ett indivi- 
duellt levnadslopp: Josef Schäfer, 
pansarsoldat, född 1924 i en bonde- 
familj och död på slagfältet 1944. 
Denna studie begränsar sig inte till 
en analys av ett konkret fall, utan 
brukar olika metoder, en objektiv 
hermeneutik, muntlig historia och 
biografisk forskning. Den har till 
syfte att frilägga de strukturer i vilka 
”särfallet” levde och rekonstruera 
”de faktorer som konstituerar 'nor- 
maliteten' ” i det dagliga livet under 
fascismen. Hur möjliggjordes de na- 
zistiska brotten? Inför en sådan frå- 
geställning, som inte bara har ett ve- 
tenskapligt intresse, tar denna studie 
sikte på att analysera det verkliga in- 
flytandet från dessa betingelser på 
de vardagliga handlingarna. Boken 
framstår också som mycket överty- 
gande i sin framställning av en serie 
noggrant hopsamlade dokument — 
den detaljerade analysen av soldat- 
foton är exemplarisk härvidlag —— 
och visar att individernas projekt är 
nära förknippade med den politiska 
situationen och hur de strukturella 
lagarna konkret styr det individuella 
handlandet. T.L. 

1. Juryn som ansvarat för urvalet till 
Documenta 9 består av Jan Hoet ”i 
dialog med” Bart De Baere, Pier Luigi 
Tazzi och Denys Zacharopoulos. 
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Bonn tvingats att lämna över ställningen som huvudstad till Berlin, up— 
pehåller man sig i dess nya museer, liksom i hela den tyska kulturde- 
batten, vid frågan om den tyska identiteten. Nu efter återföreningen lå— 
ter sig den frågan, som förut av historiska skäl van't problematisk, stäl— 
las på nytt. , 

Vad är tysk konst? I Bonns konstmuseum utgörs svaret av en räcka 
stora tyska manliga konstnärer: Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg 
Baselitz, Joseph Beuys, Reinhard Mucha, Blinky Palermo, Imi Knoe- 
bel, Giinther Förg etc... Och medan museets arkitektur, skapad av 
Peichl, strävar efter att förstärka budskapet ”nu är vi med i leken igen”, 
sörjer konsthallens intendent Pontus Hultén, för att det historiska avant- 
gardet från Picabia till Pollock ”hemföres till Riket”. 

Även Documenta 9 kan knytas till en för hela Tyskland gemensam 
kulturell stämning, nämligen svärrneriet för det mångkulturella (”mul- 
ticulti”). Till och med Volkswagenstiftelsen avser att ”lägga tonvikt vid 
att stödja det främmande och det inhemska” (FAZ, 14 juli 1992); det 
handlar, liksom på Documenta, om att på klassiskt kolonialistiskt ma- 
ner införliva det främmande med det inhemska. Att lära sig förstå främ- 
mande kulturer innebär att unna sig att bli en liten smula oroad av Do- 
cumenta, på det att den västerländska konstens kategorier skall befästas 
än mer. Efter att ha kastat en blick på den ”främmande” konsten är man 
än mer böjd att rikta intresset mot de bekanta konstnärer som backas 
upp av skilda läger inom konstfältet. Med multikulturellt samhälle me- 
nas i Tyskland avnjutandet av främmande matlagningskonst i utländ- 
ska restauranter. Just så förväntas besökarna på Documenta glädja sig 
åt att exotiska namn och tecken finns med. Erfarenheten av det främ- 
mande tjänar till att befästa den nya tyska karaktären, som innebär att 
man är så mån om att vara tolerant att man inte vidgår skillnaderna. 

Även jag spenderade under min vandring genom Documenta mest 
tid på att läsa narnnskyltarna intill arbeten av konstnärer som jag inte 
kände till. För en initierad person i konstbranschen är ungefär 60 pro- 
cent av de utställda konstnärerna obekanta storheter, vilket gör Docu- 
mentajuryns1 urval svårgenomskådligt. Urvalet kan inte grundas på an- 
nat än diffusa hänvisningar till ”personlig förkärle ”, ”subjektiv käns- 
la” eller ”intensitet”. I denna Documentautställning förblir den process 
som lett fram till valet av den ene eller andre konstnären höljd i dunkel, 
som handlade det blott om konsten och om möjligheten att erbjuda pu- 
bliken vissa kroppsliga erfarenheter. De agenter och instanser (rekom- 
mendationer, konstnärens hegemoniposition inom konstfältet, kritiker, 
samlare, gallerister), som gör att någon juryledamot finner att något är 
intressant eller anmärkningsvärt, hamnar utanför synfältet. Som på alla 
stora utställningar framträder konsten här som fait accompli. I press- 
meddelande nr 2 konstateras förbluffande frimodigt och naivt att resul- 
tatet blivit sådant att man ”för länge sedan glömt bort vem som valt vil- 
ken konstnär och varför” — och ändå finns det goda skäl, som skulle 
kunna formuleras och kanske också presenteras i samband med utställ- 
ningen, till att exempelvis en Bruce Nauman fick vara med. 

Bruce Nauman fyller det imaginära hålrum som Joseph Beuys död 
efterlämnade i huvudet på konstagentema. Dessa tror att Beuys instal- 
lationer egentligen bara kunde fungera under hans livstid. Man är såle- 
des tvungen att hitta en annan konstnärskropp, en reellt existerande. 
Och Nauman representerar den humanistiska konstnärstyp som låter 
sin publik fysiskt genomleva sådant som mänskliga avgrunder och dju- 
riska böjelser. Det finns många samlare och kritiker som i Naumans 
styckade djur ser en motsvarighet till sin egen föreställning om den sön- 
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derslitna individen. På olika håll har det funnits en likartad beredskap 
för detta slags metaforik. Att det amerikanska och tyska musei- och gal- 
lerisystemet gjorde Nauman till en stor konstnär berodde på att det 
inom konstfältet gällde att tillfredsställa ett av Beuys väckt behov av 
det taktila, det kroppsliga och den totala erfarenheten. Meningen var 
från början att Nauman skulle vara Documentautställningens centrale 
konstnär, runt vilken de övriga skulle grupperas. Han motsvarar full— 
ständigt Jan Hoets reduktionistiska valspråk ”Art always relates to the 
body”. Nu domineras Fridericianum av hans video där en skallig man 
skriker ”feed me, help me, eat me, hurt me”. 

Varje Documenta är avsedd för två slags publik, den som tillhör 
konstfältet och den s k masspubliken. Den här utställningen har Jan 
Hoet lagt upp så att specialisterna blir missräknade, eftersom det be- 
greppsliga ges föga spelrum, medan den breda publiken förses med rå- 
material som jämnar vägen till ”den moderna konsten” (eller åtmin- 
stone vad Hoet räknar dit). 
' Hoet laborerar med egna kategorier för hur människor fömimmer 

och hur de blir berörda, kategorier som han projicerar på en betraktare 
som antages besitta en beredskap för ”fysisk involvering”. Flertalet 
verk på Documenta syftar till att sätta betraktarens kropp eller självför- 
ståelse i rörelse. Vad detta betyder och hur det tar sig ut får man inte 
sätta ord på. I egenskap av utställningsansvarig utformar Hoet en dis— 
kurs som betonar förnimmelser och upplevelser och som inte får bli för 
explicit. Under förevändningen att benämnandet aldrig kan göra rätt- 
visa åt en estetisk erfarenhet avstår man från att analysera den reception 
man åstundar. I stället hänvisar man till konsten. Vem som över huvud 
taget är disponerad att lägga märke till den eftersträvansvärda ”intensi- 
teten” och ”energin” är en fråga som inte får plats bland juryns alla 
essentialistiska kroppsmetaforer. Och hur går det med dem som saknar 
förutsättningar och beredskap för att känna något alls? Förmodligen 
förväntas de försöka om och om igen. 

Trängseln framför Gary Hills eller Bill Violas videoinstallationer 
kan tyda på att juryn har rätt. Det finns tillfällen under denna Documen- 
tautställning då juryns budskap stämmer överens med publikens struk- 
tur. Videoinstallationema vinner tilltro hos den ”vanlige” betraktaren 
som gått i tevetittandets skola. Och självfallet är också Wolfgang Flatz” 
upplevelselådelandskap publikknipande. Där Documenta övergår till 
nöjesfält är utställningen lyckad såtillvida att publiken verkligen blir 
delaktig. Publiken reagerar på den föreställning man gjort sig om den: 
juryns föreställning om den s k masspublikens förutsättningar och be- 
redskap forrnar denna publiks syn på den konstnärliga produktionen, 
och väl vetande att en bred publik väntar har många konstnärer anpas— 
sat sina arbeten till ”populära” grepp. Varje kulturell produktion inne- 
bär att man ringar in sin publik och värderar dess situationsbundna vill- 
kor. Att man någonstans tror sig konstatera kulturell efterblivenhet får 
ofta' rättfärdiga projekt där man påstår sig vara tvungen att allra först 
höja den kulturella nivån, varvid man sänker sig själv till en tänkt un- 
derlägsen publiks nivå. Så gör talkshow—värden som ”för tittarnas 
skull” ideligen översätter främmande ord. 

I vad mån har nu de arbeten som visas på Documenta präglats av att 
man taxerat publiken, platsen och de institutionella omständigheterna? 
Finns det en Documentaeffekt? Här måste vi skilja mellan de klassiska, 
de ”exotiska” och de yngre konstnärerna. 

Klassikerna, exempelvis Gerhard Richter eller Joseph Kosuth, kan 
utan vidare kosta på sig att tona ned sina teoretiska anspråk: Richter har 
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Didier Musiedlak 
Université prive'e et formation de la 
classe dirigeante. L' Université L. 
Bocconi de Milan (1902—1925) 
(Privatuniversitet och utbildning av 
den styrande klassen. Bocconiuni- 
versitetet i Milano 1902—1925) 
Rom, Ecole Francaise de Rome, 
1990, 261 s 

Utifrån en studie av Luigi Bocconis 
handelsuniversitet i Milano, ett pri- 
vatuniversitet skapat 1902 av entre- 
prenören Ferdinando Bocconi, an- 
griper författaren problemet med att 
det i Italien kring sekelskiftet fanns 
”grupper av ledare på uppgång vilka 
försökte stödja sig på en ny kun- 
skapsmodell och på nya kulturella 
former för att i grunden skaka den 
styrande klass som hade makten”. 

Handelshögskolestudiema krävde 
av den nye ledaren att han hade tek- 
niska, ekonomiska och kommersi- 
ella kunskaper på hög nivå. Skapan- 
det av Bocconiuniversitetet, som be- 
tydde att högre handelsstudier gjor- 
de sin entré i det italienska universi- 
tetsfältet, vittnar om ett försök från 
industribourgeoisin i Milano att om- 
definiera kungsvägen —— klassiska 
studier i gymnasiet och därefter juri- 
dik — för den ledande klassens ut- 
bildning. 

Bocconiuniversitetet skapade otvi- 
velaktigt en ny ledande klass vars le- 
gitimitet grundar sig på kompetens 
och effektivitet. Studenterna däri- 
från framställs som inkarnationen av 
den moderne teknokraten som grun- 
dar sin karriär på skolbetyg och pas- 
sar särskilt väl in i den nya kategorin 
”managers”. En överväldigande ma- 
joritet av dessa nya ledare kommer 
från förmögna familjer. Så trots att 
Bocconiuniversitetet verkligen har 
bidragit till att förnya den italienska 
företagsledarkåren genom att främja 
en ny teknokratisk elit på bekostnad 
av de traditionella ägarrniljöema, 
har detta universitet inte förvandlat 
sammansättningen av den styrande 
klassen i Italien, utan är snarare ”en 
cirkulation inom gruppen”. G.S. 
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E U R O P E | 3 K T B | B L | 0 T E K åstadkommit violetta kitschbilder och en liten blomstertavla, Kosuth ett 
populistiskt hopkok på konceptkonstidéema. Ett lättfärdigt verk på 
Documenta är inget som ruinerar en klassiker, utan vittnar bara om den 
ringa betydenhet han tillmäter evenemanget. Ingen kritiker skulle med 
anledning av något som visats på Documenta börja ifrågasätta en konst- 
när som anses historiskt viktig. 

Inte heller de ”exotiska” konstnärerna, upptäckta av Hoet och hans 
medarbetare under flera resor världen runt, kommer att få  ändrad status 
efter Documenta. De har ofta utnyttjat möjligheterna till dyra och mate- 
rialkrävande produktioner för att därmed skriva sig in i konstbransch- 
ens kollektiva minne, men ingen kritiker har gjort sig mödan att lägga 
deras namn på minnet,2 ty Documentajuryn saknar den erforderliga 
auktoriteten för att importera något främmande och förse det med legi- 
tirnitetens fernissa. * 

Det är enbart för de konstnärer som redan lanserats av konsttidskrif- 
ter, gallerier och museer som deltagandet på Documenta blir en plus- 
post. Att ha varit utställd på Documenta bättrar på meritförteckningen. 
Men i jämförelse med en klassiker har den yngre konstnären inte råd att 
reducera komplexiteten för att anpassa sig till publiken, platsen och 
omständigheterna, eftersom det ofta redan finns vissa agenter inom 
konstbranschen som underblåser tvivlet på hans ”kvalitet”, ett tvivel 
som är socialpsykologiskt snarare än innehållsligt grundat och som kan 
framstå som berättigat om ett verk som presenterats på Documenta be— 
frnnes tvivelaktigt. Kan ett ”svagt” verk på Documenta äventyra det er- 
kännande som nyss kommit en ung konstnär till del? Enbart under för- 
utsättningen att detta erkännande redan är i gungning och oupphörligen 
måste omförhandlas av många kritiker, gallerister och samlare, eller 
med andra ord: det måste finnas ett tillräckligt stort antal människor 
med intresse av en nedskrivning av det konstnärliga värdet. Eljest räck- 
er det inte med en blunder på Documenta, något som visserligen vid en 
senare tidpunkt kan göra det lättare för konstagentema att sätta konst- 
närens hela arbete i fråga, men huruvida förkastelsedomen biter sig fast 
eller ej beror på vem som uttalar den. Således kan det som visas på 
Documenta i sig inte sätta något i rörelse. 

Varför vallfärdade Kölns samtliga gallerister till invigningen av Do— 
cumenta? Eftersom det är där det sociala spelet försiggår, det är där 
man tar ställning för eller emot en konstnär, formerar lobbyer och enar 
sig om vilka begrepp som skall beteckna ”bra” och ”dåligt”. Man får en 
bättre uppfattning om hur värdet av en konstnärlig produktion utveck- 
las genom att byta några ord med en gallerist eller samlare än genom att 
ställa sig framför ett verk. Och för beslutet att se närmare på en konst— 
närs arbete kan ett kort samtal med en kritiker betyda mer än den per- 
sonliga estetiska upplevelsen av de utställda verken. Vem som pratar 
med vem hur länge, vem som kommer överens med vem om vilket 
samarbete, vem som säger att man bör köpa eller inte köpa — allt detta 
är upplysningar av avgörande betydelse för produktions- och recep- 

' _ tionshistorien. ' 
_2' Här några! namn sona mg?" ?gem Att ett arbete finns med på Documenta kan självfallet driva upp pri- 
223122??? Effemäfåouå'egzgs set, i lågkonjunkturtider dock inte med någon automatik. Det har fun- 
Guillermo,Kuitca, Gebrge Hadjimi- , nits och det finns gallerister som lägger sig vinn om att ställa ut sina 
chalis, Keunbyung Yook, Belu-Simio ”Documentakonstnärer” samtidigt med att Documentautställningen 
Fainaru. pågår. Gisela Capitain i Köln visade exempelvis Christopher Wool och 

Michael Werner Eugene Leroy. En gallerist kan nämligen räkna med 
att Documenta förstärker övertygelsekraften hos konstnärens arbeten. 
Sådant som samlare tidigare bara funnit ”intressant” förefaller plötsligt 
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”mycket bra”, ”mycket övertygande”. Ett institutionellt evenemang 
som Documenta är en försäkring som underlättar samlarens investe— 
ringsbeslut. Andra gallerier planerar in stora installationer vid den tid— 
punkt då Documenta går av stapeln. Tanja Grunert ville genom att stäl- 
la ut Peter Weibel fasta uppmärksamheten vid att denne egentligen hör- 
de hemma på Documenta eller åtminstone på ett museum. Documenta 
vänjer ögat vid stora och dyra installationer, och därav profiterar de 
gallerier som parallellt med Documenta genomför penning- och mate- 
rialkrävande satsningar. Allt detta visar att även om vi gärna kallar 
Documenta en ”anakronistisk ritual” så får vi inte underskatta dess 
verkningar på hela samhället och på konstfältet. 

Översättning från tyskan: Donald Broady 

Feminism och konst- 
historia i Storbritannien 

Peter Collier och Carola Hicks 

I den aktuella brittiska forskningen om kvinnors konst- 
skapande har mötet mellan feminism och en mångfald nya 

metoder och discipliner resulterat i motstridiga tolkningar av 
både konstens funktion och roll i samhället. 

I sin studie av flera hundra kvinnliga konstnärer drog Germaine Greer 
( 1979) slutsatsen, att orsaken till att kvinnor inte blivit stora konstnärer 
är att deras självdestruktiva tendenser förvärrats av männens förtryck. 
Kvinnor kan inte nå upp till männens konstnärliga prestationsnivå för— 
rän de frigjort sig från sina sociala representationer som hustrur, mödrar 
och döttrar. 

Detta synsätt har ifrågasatts av dem som hävdar att kvinnors konst 
kan mäta sig med männens men att den medvetet nonchalerats eller 
marginaliserats av kritiker vilka definierar konsthistorien ur sitt eget 
ideologiska perspektiv. Ett exempel är Linda Nochlins explosiva fråga 
(i en uppsats från 1971, omtryckt 1989): ”Varför har det inte funnits 
några stora kvinnliga konstnärer?” Hennes svar är att de grundläggande 
föreställningama om konsten, konstnären och konsthistorien måste re- 
videras. Det innebär en feministisk kritik av Greer som anklagas för att 
acceptera en konventionell manlig kanon, enligt vilken den ”stora” 
konsten skapas av det solitära geniet som står utanför samhället, och för 
att acceptera uppfattningen att kvinnor är oförmögna att uppnå en sådan 
ställning. Dock betonade även Greer att man måste diskutera kvinnor- 
nas positiva bidrag till bildkonsten, snarare än den stora konst de inte 
skapat. Trots att Whitney Chadwick (1990) uppmärksammar de fällor 
som hotar när man försöker definiera konstnären som en exceptionell 
individ, följer hon inte desto mindre ett antal exemplariska kvinnors 
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