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gandets process, snarare än försvagandet av
en antik praktik, är det modernas signum.
Denna process skapar ett brott i historien,
som förhindrar en återgång till den klassiska
politiken. Till skillnad från Leo Strauss eller
Hannah Arendt föreställer sig Agamben där-
för inte en återupptäckt av den grekiska polis
under moderna betingelser.

Eftersom införandet av det nakna livet i den
moderna politikens strukturer förutsätter en
fraktur i statskroppen, kan vi dessutom inte
alltför mycket lita på kända former av socialis-
tisk kritik när vi försöker förklara den samtida
krisen bland utvecklingsländerna. Agamben
har demonstrerat att denna kris, som gäller
den ständiga omflyttningen av hela befolk-
ningar och deras hypotetetiska inklusion i sto-
ra scheman för ekonomisk planering, har sitt
ursprung i den moderna västvärlden, och att
den inte kan förstås utan referens till det fun-
damentala brottet i det politiska livet självt.
Detta brott återspeglas till och med i den
marxistiska idén om ”klasskonflikt”, som inte
kan föras till slut innan ett klasslöst samhälle
eliminerar alla motsträviga ”folk” och skapar
en odelad totalitet. Agamben jämför denna
förvridna vision med politiska beslut som av-
ser att rädda den så kallade tredje världen,
men i det att de reproducerar det nakna livet
ger oss kusliga påminnelser om vad som re-
dan hänt i det västerländska förflutna.

I sitt förslag för en möjlig lösning på en lång-
varig kris som nu omfattar hela världen, un-
derstryker Agamben behovet av att utveckla
en ny politik som på ett avgörande sätt skulle
utmana arvet efter den ”heliga människan”
som den varelse som påvisar skillnaden mel-
lan den suveräna makten och det nakna livet.
Denna utmaning skulle inte återupprätta den
traditionella skillnaden mellan den levande
och den politiska kroppen, eftersom denna
skillnad en gång för alla historiskt sett sudda-
des ut i lägren. Å andra sidan måste den poli-
tiska kropp som överlever förvandlas till en
form av liv som inte helt enkelt skulle agera ut
en i förväg etablerad relation till den suveräna
makten. Agamben föreslår att om det nakna
livet skulle tänkas på nytt som korrelatet till
det rena varat, så skulle både politiken och
metafysiken närma sig det otänkbaras till-
stånd. Kanske är den fråga som vår tid möter
inte den som rör två typer av makt, utan den
som skulle få oss att förstå bättre hur det nak-
na livet kan anta en politisk mening som inte
hotar det mänskliga livet självt.

William D. Melaney är professor i Engelska och
Litteraturvetenskap vid American University i
Kairo. Han publicerade nyligen After Ontology:
Literary Theory and Modernist Poetics (2001).

1. Agamben utvecklar vissa av dessa tankar i
föredraget ”Undantagstillståndet”, översatt i
SITE 5, 2003. Red.

Anteckningar till
”Anteckningar om
skulpturen”
Av Staffan Lundgren

Robert Morris fyra ”Anteckningar om skulptu-
ren” har sedan de publicerades i Artforum
(med början 1966) varit föremål för mer eller
mindre träffande kritik. Redan i slutet av sjutti-
otalet kommer den första och kanske starkas-
te analysen av Morris, i form av Rosalind
Krauss’ essä ”Skulptur i det utvidgade fältet”.
Det faktum att ”Anteckningarna” så sent som
1996 återigen problematiseras av Hal Foster i
hans grundliga analys av avantgardet mot slu-
tet av seklet, The Return of the Real, säger nå-
got om textens aktualitet. Det råder ingen
tvekan om de genomslag dessa analyser haft,
något talar för deras relevans och riktighet,
men samtidigt har både Foster och Krauss en
benägenhet att bortse från vissa grundläg-
gande fenomen som Morris blottlägger i sin
analys av den samtida skulpturens villkor, vil-
ket resulterar i att kritiken blir något platt. För
att visa på en denna andra dimension hos
Morris, ska jag försöka sätta honom i relation
till Roman Ingardens analys av den estetiska
upplevelsen. 

I mars 1969 håller Ingarden ett föredrag vid
universitetet i Amsterdam om möjligheten till
en ny estetik med utgångspunkt i hans feno-
menologiska analyser av den estetiska upple-
velsen. Estetiken, menar han, har allt sedan
sin början oscillerat mellan en subjektivistisk
och objektivistisk hållning, där möjligheten till
ett överbryggande av denna klyfta är möjlig
först genom förståelse av verket, som ett re-
sultat av en ömsesidig konstitutionsprocess
som inbegriper både föremål och betraktare.
Den skapande akten är inte förbehållen konst-
nären som i den kreativa processen handgrip-
ligen formar det fysiska föremålet, utan mo-
mentet av skapande eller formande är ett lika
väsentligt moment i den estetiska upplevel-
sen hos det åskådande subjektet. 

I ”Some Notes on the Phenomenology of
Making” (publicerad i Artforum, april 1970)
gör Morris följande inledande betraktelse: ”En
mängd olika strukturella idéer har påtvingats
konsten – stilistiska, historiska, sociala, eko-
nomiska, psykologiska. Vad konsten annars
än må vara, är den på en okomplicerad nivå
ett sätt att skapa”. Ett tydligt exempel på hur
”strukturella idéer har påtvingats konsten”
och hur dessa verkar bidra till en klyfta mellan
estetik och konstnärlig praktik hittar vi hos Hal
Foster. Morris ”Anteckningar” ser han som ett
inlägg i en dåtida (och kanske fortfarande på-
gående) diskussion om skulpturens relation
till det måleri som i sitt mest extrema sökande
efter förtingligande antar objektet som sitt

mål. Med utgångspunkt i Morris antagande
om ”en ny gräns och en ny frihet för skulptu-
ren” menar Foster att ”påståendets paradox-
ala karaktär påvisar spänningar i den minima-
listiska diskussionen såväl som en instabilitet
i de estetiska kategorierna vid denna tid.” 

Rosalind Krauss uppmärksammar redan i
”Skulptur i det utvidgade fältet” detta pro-
blem: ”Den minimalisiska skulpturen hade
knappt stigit över 1960-talets estetiska erfa-
renhetshorisont förrän kritiken satte igång
med att konstruera ett fadderskap åt den”.
Även om Krauss förhåller sig reserverad till
Morris är hennes syn på hur kritiken behand-
lar minimalismen i dess inledningsfas talande.
På samma sätt som den samtida kritiken kon-
struerar ett fadderskap åt Morris’ ”Anteck-
ningar”, kommer Fosters senare analys att re-
ducera den till ett konsthistoriskt dokument
som antas uttrycka en formalistisk polemik
med den dåtida konstkritiken. 

Rosalind Krauss reserverade hållning till Ro-
bert Morris kommer till tals i hennes kommen-
tar till två verk utställda på Green Gallery
1964. Hon uppfattar dem som ”ett slags kvasi-
arkitektoniska element vars status som skulp-
tur nästan fullständigt reduceras till den enkla
bestämningen att det som är i rummet inte är
rummet”, och hävdar att skulpturen i Morris
händer ”blivit till ren negativitet: till en kombi-
nation av uteslutningar.” I negationen av klas-
siska skulpturala värden och upphävandet av
sockeln ser Krauss den rena negativiteten
framträda, en negativitet som utgör den nya
gränsen och den nya friheten för skulpturen. I
en passage visar hon hur den modernistiska
skulpturen tillämpar en addition av ”var-
ken/eller”, något som på ett intrikat sätt visar
vägen till en alternativ förståelse av Morris. 

Grunden till Fosters och Krauss kritik består
i att Morris samtidigt antar en bokstavlighet
och en autonomi hos den minimalistiska
skulpturen. Bokstavligheten baserar sig på i
huvudsak tre iakttagelser: objektets position i
det tredimensionella rummet (”en av beting-
elserna för att uppfatta ett objekt är att man
känner den tyngdkraft som verkar på det i det
faktiska rummet.”); dess ideala storlek (”I upp-
fattningen av relativ storlek träder den
mänskliga kroppen in i det totala kontinuum
av storlekar och bildar en konstant.”); och till
sist vissa partikulära förhållanden (”De bättre
nya verken lyfter ut relationerna ur verket och
gör dem till en funktion av rummet, ljuset och
betraktarens synfält.”) Objektet/skulpturen/-
verket framträder därmed alltid i ljuset av och
inbegriper de faktiska förhållanden som den
specifika platsen och tidpunkten erbjuder.
Verket kan inte längre förstås som det objekt
som framträder i kraft av en åtskillnad gente-
mot sin direkta omgivning genom en sockel
eller ram – och det är i denna utvidgade situa-
tion han ser ”en ny gräns och en ny frihet för
skulpturen”. Men den poetik Morris här fram-

pares this flawed vision with policies that are
intended to save the so-called Third World,
but which, in reproducing bare life, emit un-
canny reminders of what has already hap-
pened in the Western past.

In suggesting a possible resolution to a pro-
longed crisis that is now co-extensive with the
entire world, Agamben emphasizes the need
for developing a new politics that would deci-
sively challenge the legacy of ‘sacred man’ as
the being who marks the divergence between
sovereign power and bare life. This challenge
would not reinstate the traditional difference
between the living body and the political body,
since that difference was historically effaced
once and for all in the camps. On the other
hand, the political body that survives must be
transformed into a form of life that would not
simply act out a pre-established relation to
sovereign power. Agamben suggests that if
bare life were to be rethought as a correlate of
pure Being, both politics and metaphysics
would approach the conditions of the un-
thinkable. Perhaps the question that faces our
time is not one that revolves around a choice
between two kinds of power, but one that
would enable us to better understand how
bare life can assume a political meaning that
does not endanger human life itself.

William D. Melaney is professor in English and
Comparative Literature at the American
University in Cairo. He recently published Af-
ter Ontology: Literary Theory and Modernist
Poetics (2001).

1. Agamben develops some of these ideas fur-
ther in his lecture, “State of Emergency,”
translated SITE 5, 2003. -eds.

Notes on ”Notes
on Sculpture”
By Staffan Lundgren

Robert Morris’s ”Notes on sculpture” have,
since their publication in Artforum (beginning
in 1966) been the object of more or less accu-
rate criticism. Already in the beginning of the
70s, the first and perhaps strongest analysis
of Morris was published, Rosalind Krauss’s es-
say ”Sculpture in the expanded Field.” The
fact that these Notes were problematized
once more in 1996, in Hal Foster’s thorough
analysis of the avantgarde at the end of the
millenium, The Return of the Real, says some-
thing about the central character of Morris’s
text. The impact of these analyses indicate
their relevance, but at the same time both
Foster and Krauss have a tendency to over-
look certain basic phenomena that Morris
clarifies in his reading of the current state of
sculpture, which means that their criticism
becomes somewhat shallow. In order to indi-
cate this second dimension in Morris, I will at-
tempt to relate him to Roman Ingarden’s
analysis of the aesthetic experience.

In 1969, Ingarden delivers a talk at the
University of Amsterdam, adressing the pos-
sibility of a new aesthetics on the basis of his
phenomenological analyses of aesthetic ex-
perience. Aesthetics, he claims, has since its
inception oscillated between a subjectivist
and an objectivist attitude, and he suggests
that an overcoming of this rift becomes possi-
ble only through an understanding of the work
and as a result of a mutual constitutive pro-
cess that comprises object and beholder
alike. The creative act is not the prerogative of
the artist who gives physical shape to the ob-
ject and the moment of creation is an equally
essential moment in the aesthetic experience
of the viewing subject.

In ”Some Notes on the Phenomenology of
Making” (published in Artforum 1970), Morris
makes the following introductory remark: ”A
variety of structural fixes have been imposed
on art – stylistic, historical, social, economic,
psychological. Whatever else art is, at a very
simple level, it is a way of making.” A clear
case of how ”structural fixes have been im-
posed on art,” and of how they contribute to
opening up a gulf between aesthetics and
artistic practice, can be found in Hal Foster. He
sees Morris’s ”Notes” as merely a statement
in the current (and perhaps still ongoing) de-
bate on the relation between sculpture and a
type of painting that in its most extreme quest
for reification understands pure objecthood
as its goal. On the basis of Morris’s assump-
tion of ”a new limit and a new freedom for
sculpture,” Foster claims that the paradoxical
nature of this statement indicates tensions in

the minimalist debate, as well as an instability
in the aesthetic categories of the time. 

Rosalind Krauss notes this problem already
in ”Sculpture in the Expanded Field”: ”No
sooner had minimal sculpture appeared on
the horizon of the aesthetic experience of the
1960s, than criticism began to construct a pa-
ternity for this work”. Even though Krauss re-
tains a distance towards Morris, her descrip-
tion of how minimalism was treated by its ear-
ly critics is telling. Just as contemporary criti-
cism creates a paternity for Morris’s ”Notes,”
Foster’s subsequent analysis will reduce
them to an art–historical document express-
ing a formalist debate with the art criticism of
the period. Krauss’s reserved attitude toward
Morris comes across in her commentary to
two pieces shown at Green Gallery in 1964.
She sees them as ”quasi–architectural inte-
gers whose status as sculpture reduces al-
most completely to the simple determination
that it is what is in the room that is not really
the room,” and claims that sculpture in Mor-
ris’s case has become ”pure negativity: the
combination of exclusions.” In the negation of
classical sculptural values and the removal of
the socle, Krauss sees the appearance of a
pure negativity, a negativity that constitutes
the new limit and the new freedom for sculp-
ture. In a passage she shows how modernist
sculpture operates within an addition of ”nei-
ther/nor,” which in an intricate way allows us
to understand Morris differently.

The basis of Foster’s and Krauss’s critique is
Morris’s simultaneous assumption of literality
and autonomy in minimalist sculpture. Literal-
ist art is founded on three basic ideas: the po-
sition of the object in three–dimensional
space (”one of the conditions of knowing an
object is supplied by the sensing of the gravi-
tational force acting upon it in actual space”);
its ideal size (”in the perception of relative
size, the human body enters into the total
continuum of sizes and established itself as a
constant on that scale”); and finally, certain
particular conditions (”The better new work
takes relationship out of the work and makes
them a function of space, light, and the view-
er’s field of vision”). The object/sculpture/-
work always appears in the light of, and com-
prises, the actual conditions of the specific
site and time. The work can no longer be un-
derstood as an object that appears in separa-
tion from its immediate surrounding by way of
a frame or a socle – and it is in this expanded
situation that Morris sees ”the new limit and
the new freedom.” But the poetic that he pro-
poses has an extremely complex relation to
his assumption of an autonomous object: ”the
work must be autonomous in the sense of be-
ing a self–contained unit for the formation of
the gestalt, the indivisible and undissolvable
whole.” This gestalt is what initiates the aes-
thetic process: ”only one aspect of the work is
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geopolitiska sammanhang och lät dem avnju-
tas estetiskt, så verkar det som att Tysklands
RAF-historia fortfarande motsätter sig krafter-
na av sin egen rörelse mot globalisering.

* Foucault kunde ha svarat att såväl Meinhof
som Wagner – en mor och en lärare, som båda
hade visat särskild omsorg för barn – utgjorde
särskilda hot mot statens biopolitik då de ge-
nom sina dåd motsade de ”naturliga” instink-
terna till barnomsorg – även om man skulle
upprepa vetenskapens misstag om man be-
traktade omsorgsfulla brottslingar som natur-
vidriga och andra brottslingar som fullt friska.
Att det finns andra som blivit inlagda och kon-
serverade bekräftar att detta hade varit ett
felslut: Albert Einsteins hjärna bevarades up-
penbarligen därför att den förväntades inne-
hålla något särskilt briljant, medan Marats
mördare Charlotte Cordays skalle bevarades i
patologins intressen.

Jennifer Allen är konstkritiker, och bor och ar-
betar i Berlin.

Agamben och
demokratins kris
Av William D. Melaney

Giorgio Agambens vision av den politiska värl-
den är både historiskt grundad och logiskt
tvingande. Hans användning av klassisk filolo-
gi, medeltida hermeneutik och tidig modern
filosofi är inte bara originell, utan också utma-
nande, som ett koherent svar på olika intellek-
tuella kontroverser. Men även om hans när-
läsning av källmaterial ofta är övertygande
och intrikat, skulle vi göra hans arbete en stor
otjänst om vi bara läste det som ett bidrag till
akademisk forskning. Dess bäring på vår tids
händelser borde hindra oss från att begränsa
dess innebörd till specialiserade tolkningar i
samtida filosofi och politisk teori. 

Framför allt i ljuset av nyare tendenser i ut-
vecklingsländerna kan vi vända oss till Agam-
bens kritik av moderniteten för att se alterna-
tiv till optimistiska versioner av teorin om glo-
balisering och senkomna försök att åter-
uppliva en dödsdömd nationalism. Vad
Agamben erbjuder oss, i form av en traditio-
nell problematik, är en omvärdering av de poli-
tiska institutionerna som de existerat i Väster-
landet sedan senantiken. Hans analys baseras
på idén om en underliggande relation mellan
politiken och det religiösa tänkandet, som till
stor del (medvetet eller omedvetet) bestäm-
mer den samtida politiska världens strukturer
som ett centrum för en ständig kris, och för
beslutsfattande med oförutsägbara resultat.

Huvudverket i vilket Agamben noggrant

framställer sin djupt omskakande vision heter
Homo Sacer: den suveräna makten och det
nakna livet (Homo sacer. Il potere sovrano e la
nuda vita, 1995). Bokens titel sammanför olika
aspekter av erfarenheten som i vanliga fall inte
tänks som sammanflätade. En grundtes är att
ingen politisk institution, antik eller modern,
har kunnat undfly strukturen hos den suveräna
”bannlysningen”, som fortsätter att påverka
politiska beslut även om den moderna politi-
ken har antagit en rent sekulär skepnad. I mot-
sats till de konservativa försöken att grunda
den politiska legitimiteten i religiösa sanning-
ar, söker Agamben de moderna politiska prak-
tikernas ursprung i religiösa traditioner som
inte kan rättfärdigas i absoluta termer. Hans
undersökningar inom antropologi, lingvistik
och rättsteori antyder att den ”heliga männi-
skan” alltid har definierats som en dödlig som
kan dödas, men inte offras. Suveräniteten an-
tar därför formen hos makten över det nakna
livet, snarare än den rent abstrakta förmågan
att utöva makt inom lagens gränser.

Agambens konception av den suveräna
makten är avgörande för hans insikt i förhål-
landet mellan religion och politik. Denna spe-
ciella insikt, som kan relateras till en misstan-
ke mot religiös tro, utgör den röda tråd som
skiljer Agambens analys från mer konventio-
nella slag av upplysningsmässig kritik. Förhål-
landet mellan religion och politik kan inte för-
svaras på rent historiska grunder, inte heller
kan det förklaras bort genom hänvisningar till
sekularisering eller nyliberalismens föregivna
triumf. När han hävdar att religiösa attityder
finns kvar i de mest tydliga formerna av seku-
larisering, skiljer sig Agamben från alla typer
av sociologisk positivism som likställer religio-
nens ökande marginaliseirng med ett auto-
matiskt framsteg.

Alltså kan vi frestas att läsa Agamben dia-
lektiskt, försåvitt hans förståelse av politik re-
laterar till inflödet av religiöst tänkande i den
sekulära sfären. Men Agamben är inte Hegel. I
detta fall skulle en dialektisk läsning inte inne-
fatta en teleologisk rörelse mot en högre syn-
tes. När Agamben relaterar politik och religion
till varandra, eller den suveräna makten och
det nakna livet, öppnar han inte för möjlighe-
ten av en framtida förening av motsatser som
skulle överskrida den samtida antagonismen.
Begreppet suverän makt kan inte förstås för
sig, utan dess länk till det nakna livet måste re-
lateras till en praktik stadd i utveckling snarare
än till ett begreppsligt mål. Detta innebär att
den suveräna makten försöker vinna kontroll
över yttre påverkan genom en uteslutandets
eller bannlysningens praktik, som inte kan er-
hålla en ideal mening. Den suveräna makten
kan därför aldrig behärska det nakna livet,
utan är för alltid bunden till det, eftersom su-
veräna praktiker är oskiljaktiga från en viss fö-
reställning om det heliga som ger politiken en
ständigt återkommande dagordning.

Man kan undra hur Agamben kan integrera
den högst osäkra idén om den ”nakna männi-
skan” med den moderna politiska erfarenhe-
ten, som sätter en ära i att konsekvent appli-
cera en tro på universella rättigheter i de mest
olikartade omständigheter. Oavsett om dokt-
rinen om mänskliga rättigheter fattas i sin ur-
sprungliga konstitutionella form eller som ett
försvar för kollektiv handling avsedd att mot-
verka effekterna av ett förtryckande styre, fö-
refaller den garantera den moderna politikens
universalitet. Agambens tolkning av det heliga
öppnar icke desto mindre ett rum för en konti-
nuerlig historisk praktik som löper från ro-
mersk senantik till idag. Detta väsentligen po-
litiska rum förblir intakt trots den moderna ti-
dens omvälvande skeenden, vilka har gett nya
former åt det konstanta förhållandet mellan
suverän makt och det nakna livet. Den moder-
na traditionen har försökt identifiera det
mänskliga livet med det heliga livet, men den
har bara lyckats med att fortsätta den antika
praktiken att utesluta det liv som den behöver
för att kunna konstitueras politiskt. 

Den andra sidan av Agambens politiska
dyad antyder en släktskap med två politiska
tänkare som har utforskat den specifikt mo-
derna innebörden i det nakna livet under den
suveräna maktens grepp. Hannah Arendts bi-
drag träder tydligt fram i Agambens idé om
hur det nakna livet har kommit att få en avgö-
rande status i nyare politiska narrativ. För
Arendt är den moderna totalitarismens origi-
nalitet intimt förknippad med dess förmåga
att utöva kontroll över delar av existensen
som tidigare låg bortom den politiska sfären.
Även om nazismen och stalinismen i många
avseenden är helt olika, ger de oss exempel
på skoningslöst organiserade politiska regi-
mer som gör sig av med alla moraliska princi-
per och principer för nyttighet genom att upp-
rätta kontrollsystem som till sist blir liktydiga
med dominansen över livet självt. Under tota-
litärt styre avskaffas i princip skillnaden mel-
lan det privata och det offentliga. Arendt un-
derstryker det nya i de totalitära regimerna
när hon argumenterar för att det som ofta lik-
nar en extrem form av nationalism omöjligen
kan klassificeras med vanliga politiska etiket-
ter. De totalitära staternas dynamik uppvisar
ett förhållande till livet som utvecklas obero-
ende av nationella skillnader.

Därför är det likväl möjligt att tolka Arendts
analys av totalitarismen i termer av vissa ten-
denser i offentlig organisation som tog form i
och med modernitetens inbrott. Vi behöver
bara erinra oss Alexis de Tocquevilles välkän-
da kritik av både den franska revolutionen och
den tidiga amerikanska demokratin för att se
en viktig föregångare när det gäller hur specifi-
ka former av samhällsadministration blir vikti-
gare för det offentliga livet än uttryckliga poli-
tiska förändringar. Men Agambens tes om det
moderna ursprunget till det som Arendt identi-

fierade med extrema politiska utvecklingar
kan inte likställas med konservativa ideologier.
Och det är Michel Foucault, i hans radikala kri-
tik av upplysningens modernitet och hans häv-
dande av praktikens prioritet framför alla före-
gående teorier, som är den andra politiska tän-
kare vars arbete Agamben har försökt införliva
i sin historiska vision av vår gemensamma be-
lägenhet. Även Foucault intresserar sig för hur
olika typer av social kontroll utvidgas till att in-
nefatta hela ”statskroppen”, men den tonvikt
han lägger vid praktiska och institutionella fak-
torer skiljer hans analys från mer explicit ideo-
logiska former av kritik. Foucaults idé om ”bio-
politik” är inte bara kongruent med Arendts
syn på den totalitära avvikelsen, utan tillåter
också Agamben att identifiera den moderna
politikens originalitet såväl som den nedärvda
kontaktytan mellan suverän makt och det nak-
na livet.

Agambens politiska förståelse av det mo-
derna informeras både av den typ av kunskap
som Foucault tålmodigt undersöker i ”arkeo-
logiska” termer, samtidigt som den postulerar
ett långvarigt samband mellan religiösa attity-
der och moderna praktiker. De filologiska och
historiska källorna ger vid handen att det liv
som under antiken var heligt kan dödas, men
inte offras. I ett sant nietzscheanskt drag blir
Agambens tänkande ”genealogiskt” när det
spårar den moderna politikens ursprung till en
praktisk motsättning som grundar den. Mot-
satsen mellan suverän makt och det nakna li-
vet antar en politisk form i vår kultur, men
motsättningen själv härrör från religiösa riter
där man uteslöt den ”heliga människan” från
lagens jurisdiktion. Det exceptionella i denna
värld blir svårt att skilja från suveräniteten
själv.

Den praktiska relationen mellan suverän
makt och det nakna livet blir emellertid grund-
läggande för den postklassiska och tidiga mo-
derna politiska teorin. Agamben drar slutsat-
sen att den heliga status som kungens kropp
tillskrivs i det medeltida politiska systemet
hade mer att göra med att den var undandra-
gen från lagen än med hans politiska auktori-
tet. I konventet 1792 argumenterade jakob-
inerna för att kungen kunde avrättas utan rät-
tegång, och på så sätt blev de ironiskt nog arv-
tagare till en antik religiös princip. Den mest
avslöjande teoretiska gesten görs emellertid
av Thomas Hobbes, som postulerade ett na-
turtillstånd som tröskel, och som konstituerar
och formar det naturliga liv som ingår i det.
Det nakna livet är exceptionellt, men det ger
också den enda autentiska grunden för att
konsolidera politikens ”rum”.

Samtidigt tillåter det hobbeska politiska
systemet inte att vi löser den kris vars ur-
sprung var religiöst, utan demonstrerar än
mer tydligt hur denna kris fördes vidare in i
den demokratiska teorins substans. Den trös-
kel som Hobbes antar som politikens beting-

else är en zon av obestämbarhet mellan såväl
människa och djur, medborgaren och den
laglöse, som mellan suveränen och det nakna
livet. Den kris som ständigt återskapas på
denna tröskel är den moderna politikens kris.
Det är också en kris som är omöjlig att lösa
inom de termer med vilka den opererar.

Agamben begränsar inte relevansen av
Hobbes’ modell till de auktoritära eller sekulä-
ra regimer som antar en fientlig attityd till de
som står utanför dem. Hans analys är slående
just i den bemärkelsen att den på de moderna
staterna applicerar de teorier på vilka de an-
tas ha grundats. Det hobbeska mytologem
som infördes i den moderna demokratiska te-
orin, oavsett om det var i form av ett ursprung-
ligt kontrakt eller en konvention som marke-
rar övergången från naturtillståndet till den
politiska ordningen, har förhindrat demokra-
tin från att konfrontera den suveräna makten,
och också från att föreställa sig en politik som
inte beror på statens aktioner. Den moderna
politikens kris är därför en kris i demokratin
som (åtminstone delvis) beror på ett teore-
tiskt misslyckande. Så länge som naturtill-
ståndet förblir den (dolda) förutsättningen för
politisk ordning, är de moderna demokratier-
na dömda till att i evighet konsolidera sig på
grundval av uteslutande.

Det är ingen tillfällighet att Agambens tolk-
ning av den moderna demokratin ofta griper
tillbaka på texter av Carl Schmitt, Walter Ben-
jamin och Martin Heidegger. Alla tre sysslar
med den kvasi-metafysiska relationen mellan
människan och något som både överskrider
och konstituerar mänskligheten. Agamben av-
visar emellertid Schmitts tolkning av Pindaros
Nomos Basileus (fragment 169), en dikt som
försöker definiera suveräniteten som namn.
Då han försvarar Hölderlins översättning av
”namn” som ”lag”, vederlägger Agamben Sch-
mitts påstående att den grekiska poeten för-
sökte grunda nomos i suveränitetsprincipen.
Vad som i detta fall är starkare än lagen är inte
den suveräna makten, utan en kunskap som
förmedlar och inte kan reduceras till godtyckli-
ga anspråk. På liknande sätt erkänner Agam-
ben skärpan i Benjamins dekonstruktion av
den positiva lagen i en analys som relativiserar
den juridiska distinktionen mellan konstitue-
rande och konstituerad rätt.1 Men på samma
sätt som han kritiserar Schmitt för att föreviga
suveränitetens arv, argumenterar Agamben
också för att en nedbrytning av denna politiska
distinktion kan vara farlig för all typ av politik
överhuvudtaget. Olika moderna filosofier er-
bjuder en tentativ bas för att omformulera den
konstitutiva processen i form av en potentiali-
tetens ontologi. Agamben argumenterar för
att det kanske är Heidegger som genomfört
det mest slående försöket att gå bortom tidiga-
re uppfattningar av konstitution som en rela-
tion till den suveräna makten.

Likväl kan Agambens diskussion av alla des-

sa tre gestalter ses i termer av ett politiskt
sammanhang som har ett djupgående infly-
tande på hans kritiska teori. Suveränitetens
grundläggande aktivitet är produktionen av
det nakna livet, som får en politisk mening ge-
nom att ständigt vara utsatt för döden. Om vi
fattar suveräniteten på detta sätt, skulle dess
mest extrema fall inte finnas i naturtillståndet,
utan i de moderna förintelselägren, där mak-
ten över liv och död samordnades med en
raspolitik. I detta perspektiv blev offren för na-
zisternas styre snarare mördade än offrade,
efter som de helt och fullt utgör ett naket liv i
förhållande till den suveräna maktens utöv-
ning.

Agambens argument angående det nakna
livets vikt i förhållande till den politiska erfa-
renheten är dessutom vad som tillåter honom
att säga att förintelselägren är ”namnet” på
moderniteten själv.

På så sätt motsätter sig Agamben uppen-
bart Habermas’ hopp om att kunna rädda
moderniteten genom något slags tillbaka-
blickande ansträngning som syftar till pro-
gressiv förnyelse. Å andra sidan, trots att
Agambens analyser placerar oss som vittnen
till en historia som inte borde upprepas, di-
stanserar han sig från de uppenbara ”postmo-
derna” attityderna till samtida problem. Den
modernitet som fullbordas i den västerländs-
ka historiens mörkaste natt är inte det ”slut”
som Vattimo har diskuterat i hermeneutiska
termer. Vidare har de zoner av obestämbarhet
som fortsätter att spela en viktigt roll i den po-
litiska diskursen inte det etiska värde som
Derrida tillskriver oavgörbarhet. Och likväl,
när Agamben diskuterar förintelselägren som
paradigm för det moderna, pekar han på hur
nationalstaten råkar in i en varaktig kris när in-
nebörden i födelsen upphör att fungera som
en förmedlande länk mellan lokalisering och
en bestämd ordning. När den gamla garantin
som medborgarskapet utgjorde väl förvand-
lats till en instans av det nakna livet, då ge-
nomgår nationalstaten en ödesdiger transfor-
mation, och den alstrar en fasansfull ”lösning”
som endast vittnar om att den är på väg att
försvinna bort i historien.

För Agamben representerar förintelseläg-
ren därför disjunktionen mellan födelsen defi-
nierad som naket liv och nationalstaten som
en borttynande institution. Det är i detta sam-
manhang som moderniteten går mot sitt slut.
Från en utgångspunkt agerar den suveräna
makt som är ansvarig för denna situation helt
enkelt på ett praktiskt mandat som föregår
det moderna i Hobbes teoretiska tappning
och uppkomsten av biopolitiken i dess mest
våldsamma form. Instängningen av det nakna
livet i den suveräna institutionen fullbordar en
process som har sitt ursprung i den förmoder-
na tiden. Men Agamben tillåter oss också att
skilja mellan sakraliseringens rit och dess åte-
rupptagande i politiska program. Återuppta-

Agamben and 
the Crisis in De-
mocracy
By William D. Melaney

Giorgio Agamben’s vision of the political
world is both historically informed and logical-
ly compelling. His use of classical philology,
medieval hermeneutics and early modern
philosophy is not only original but also chal-
lenging as a coherent response to various in-
tellectual controversies. However, while his
close reading of scholarly sources is often
persuasive and intriguing, we would do his
work a great disservice if we were to read it as
a contribution to academic scholarship alone.
Its bearing on the events of our time should
prevent us from restricting its meaning to the
interpretation of specialists in contemporary
philosophy or political theory. 

Particularly in light of recent trends in the
developing world, we might turn to Agam-
ben’s critique of modernity for alternatives to
sanguine versions of globalization discourse
and belated attempts to revive a moribund
nationalism. What Agamben offers us in the
guise of a traditional problematic is a re-
assessment of political institutions as they
have existed in the Western World since late
antiquity. His analysis is based on the percep-
tion of an underlying relationship between
politics and religious thinking, which largely
determines (either consciously or uncon-
sciously) the structure of the contemporary
political world as a center of perpetual crisis
and decision-making with unknowable re-
sults.

The major work in which Agamben carefully
presents his deeply disturbing vision is enti-
tled, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare
Life. The title of this work brings together as-
pects of experience that are not always
thought together or considered to be inter-
twined. A basic thesis of this work is that no
political institution, ancient or modern, has
escaped the structure of the sovereign ban,
which continues to inform public policy de-
spite the fact that modern politics today as-
sumes a purely secular appearance. In oppo-
sition to conservative attempts to ground po-
litical legitimacy in religious truths, Agamben
seeks the origin of modern political practices
in a religious tradition that cannot be justified
in absolute terms. His research into anthro-
pology, linguistics and legal theory suggests
that ‘sacred man’ has always been defined as
a mortal who could be killed but not sacri-
ficed. Sovereignty therefore assumes the
form of power over bare life, rather than the
purely abstract capacity to exercise power
within the limits of the law. 

Agamben’s conception of sovereign power is
thus central to his insight into the relationship
between religion and politics. This special in-
sight, which might be related to a suspicion of
religious belief, provides the guiding thread
that distinguishes Agamben’s analysis from a
more conventional sort of Enlightenment-
style criticism. The relationship between reli-
gion and politics cannot be defended on pure-
ly historical grounds, nor can it be explained
away through references to secularization or
the alleged triumph of neoliberalism. In affir-
ming the persistence of religious attitudes in
the most intense forms of secularization,
Agamben distances his analytic from all types
of sociological positivism that equate the in-
creasing marginalization of religion and the
automatic attainment of progress.

Hence, we might be tempted to read Agam-
ben dialectically, insofar as his understanding
of politics is related to the incursion of reli-
gious thinking into the secular realm. But
Agamben is not Hegel. A dialectical reading in
this case would not involve a teleological
movement toward a higher synthesis. When
Agamben relates politics and religion, or sov-
ereign power and bare life, he does not open
up the possibility of a future unification of op-
posites that would transcend contemporary
antagonism. The concept of sovereign power
cannot be understood on its own, but its link
to bare life must be related to an unfolding
practice, rather than to a conceptual goal.
What this means is that sovereign power at-
tempts to master external existence through
a practice of exclusion, or ban, that cannot as-
sume an ideal meaning. Sovereign power,
therefore, never masters bare life but remains
forever bound to it, since sovereign practices
are inseparable from a certain conception of
the sacred that supplies politics itself with a
recurrent agenda.

We might wonder, however, how Agamben
can integrate a volatile notion of ‘sacred man’
into modern political experience, which prides
itself on consistently applying a belief in uni-
versal rights to the most varied circumstances.
Whether in its original constitutional form or as
a defense of collective action intended to
counter the effects of oppressive rule, the doc-
trine of human rights seems to guarantee the
universality of modern politics. Agamben’s in-
terpretation of the sacred, nonetheless, opens
up the space of a continuing historical practice
that descends from late Roman times to the
present day. This essentially political space re-
mains uninterrupted by the major events of
modern times, which rearticulate a constant
relationship between sovereign power and
bare life. The modern tradition has sought to
identify human life with sacred life, but it has
only succeeded in continuing the ancient prac-
tice of excluding the life that it requires in order
to be constituted politically.

The other side of Agamben’s political dyad
suggests an indebtedness to two political
thinkers who have explored the specifically
modern significance of bare life under the grip
of sovereign power. First, Hannah Arendt’s
contribution emerges strongly in Agamben’s
conception of how bare life has come to ac-
quire a crucial status in recent political narra-
tives. For Arendt, the originality of modern to-
talitarianism is intimately related to its capacity
to exert control over aspects of existence that
previously exceeded the sphere of politics.
Nazism as well as Stalinism, while in some re-
spects completely dissimilar, furnish us with
examples of ruthlessly organized political
regimes that evade all principles of morality
and utility in adopting systems of control that
eventually become synonymous with the dom-
ination of life itself. In truth, under conditions of
totalitarian rule, the distinction between public
and private is virtually abolished. Arendt
strongly emphasizes the novelty of totalitarian
regimes in arguing that what often resembles
an extreme form of nationalism is impossible
to classify in terms of conventional political la-
bels. The dynamic nature of totalitarian regi-
mes demonstrates a relation to life that unfolds
without regard to national differences. 

It is possible, nonetheless, to interpret
Arendt’s analysis of totalitarianism in terms of
certain tendencies in public organization that
were opened up with the advent of modernity
itself. We need only recall Alexis de Tocque-
ville’s well-known criticisms of both the
French Revolution and early American demo-
cracy to develop an important precedent for
considering how specific forms of social ad-
ministration become more crucial than overt
political change in influencing the character of
public life. However, Agamben’s thesis con-
cerning the modern origins of what Arendt
has identified with extreme political develop-
ments cannot be assimilated to conservative
ideologies. Indeed, Michel Foucault, in offer-
ing a radical critique of Enlightenment moder-
nity and affirming the priority of practice to
any pre-existing theory, is the second political
thinker whose work Agamben has sought to
include in his historical vision of our common
predicament. 

Foucault is also concerned with the exten-
sion of various forms of social control over the
body politic, but his emphasis on practical and
institutional factors in assessing the modern
crisis is what distinguishes his analysis from
more overtly ideological kinds of critique.
Foucault’s conception of ”biopolitics” is not
only consistent with Arendt’s view of totali-
tarian deviance, but it also enables Agamben
to identify the originality of modern politics as
well as the inherited interface between sover-
eign power and bare life.

Hence, Agamben’s political understanding
of the modern is both informed by the knowl-

edge that Foucault patiently examines in
”archeological” terms, just as it postulates the
long-term complicity between religious atti-
tudes and modern practices. The evidence
from history and philology indicates that, in
ancient times, the life that is sacred can be
killed but not sacrificed. Thus, in a move that is
truly Nietzschean, Agamben’s thought be-
comes ”geneaological” when it traces the ori-
gins of modern politics to a practical opposi-
tion that grounds it. The opposition between
sovereign power and bare life assumes a po-
litical form in our secular culture, but the op-
position itself derives from the religious rite of
excluding ‘sacred man’ from legal jurisdic-
tion. What is exceptional in this world be-
comes difficult to distinguish from sovereign-
ty itself. 

However, the practical relation between
sovereign power and bare life becomes fun-
damental to post-classical and early modern
political theory. Agamben contends that the
sacred status of the king’s body in medieval
political systems had more to do with exemp-
tion from law than with his religious authority.
The Jacobins argued in the convention of 1792
that the king could be executed without trial,
and, in this way, became the ironic heirs to an
ancient religious principle. However, the most
telling theoretical gesture concerning this is-
sue in modern times was that of Thomas
Hobbes, who postulated a state of nature as
the threshold that constitutes and informs the
bare life within it. This bare life is exceptional,
but it also provides the only authentic basis
for consolidating the ‘space’ of politics.

At the same time, the Hobbesian system of
politics does not enable us to resolve a crisis
that was religious in origin but more strongly
demonstrates how this crisis worked its way
into the substance of democratic theory. The
threshold that Hobbes adopts as the condi-
tion for politics is a zone of indistinction be-
tween man and animal, citizen and outlaw, as
well as sovereign and bare life. The crisis that
is perpetually reenacted on this threshold is
the crisis of modern politics. It is also a crisis
that is impossible to resolve within the terms
that it operates.

Agamben does not restrict the significance
of the Hobbesian model to authoritarian or
secular regimes that adopt an adversarial re-
lationship to its own outsiders. His analysis is
compelling to the precise extent that it ap-
plies to modern democracies and the theories
upon which they are presumably grounded.
The Hobbesian mythologeme that entered
into modern democratic theory, whether in
the form of an original contact or a convention
that marks the passage from the state of na-
ture to political order, has prevented democ-
racy from confronting sovereign power, and
also from imagining a politics that does not
depend on the agency of the State. The crisis

of modern politics is therefore a crisis in
democracy that derives (at least in part) from
a failure in theory. As long as the state of na-
ture remains the (hidden) precondition for po-
litical order, modern democracies are con-
demned to perpetually consolidate them-
selves on an exclusionary basis.

It is no accident that, in offering this inter-
pretation of modern democracy, Agamben
should frequently have recourse to the writ-
ings of Carl Schmitt, Walter Benjamin and
Martin Heidegger. All three thinkers are con-
cerned with the quasi-metaphysical relation-
ship between man and something that both
exceeds and constitutes humanity. However,
Agamben’ rejects Schmitt’s interpretation of
Pindar’s ‘Nomos Basileus’ (fragment 169), a
poem that attempts to define sovereignty as
name. In defending Hölderlin’s translation of
‘name’ as ‘law’, Agamben refutes Schmitt’s
imputation that the Greek poet sought to
ground nomos in the sovereign principle.
What is stronger than the law in this case is
not sovereign power but a knowledge that
mediates and cannot be reduced to arbitrary
claims. In a similar way, Agamben acknowl-
edges the acuity of Benjamin’s deconstruc-
tion of positive law in a discourse that rela-
tivizes the legal distinction between consti-
tuting and constituted power.1 However, just
as he strongly criticizes Schmitt for perpetu-
ating the legacy of sovereignty, Agamben also
argues that the collapse of this political dis-
tinction may be dangerously at odds with all
forms of politics. Various modern philoso-
phers offer a tentative basis for rethinking the
constitutive process in terms of an ontology
of potentiality. Agamben suggests that per-
haps Heidegger offers the most striking at-
tempt to go beyond previous conceptions of
constitution as a relation to sovereign power. 

Nonetheless, Agamben’s discussion of all
three figures can be considered in terms of a
political context that exerts a profound influ-
ence on his critical discourse. The basic activi-
ty of sovereignty is the production of bare life,
which acquires a political meaning in being
constantly at the risk of death. If conceived in
this way, however, the most extreme instance
of sovereignty would not be found in the state
of nature but in the modern death camps,
where the power over life and death was co-
ordinated with racial policies. From this
standpoint, the victims of Nazi rule were mur-
dered, rather than sacrificed, since they per-
fectly qualify as bare life in relation to the ex-
ercise of sovereign power.

Moreover, Agamben’s argument concern-
ing the importance of bare life to political ex-
perience is what allows him to call the death
camp the ‘name’ of modernity itself. 

In this way, Agamben obviously counters
the Habermasian hope of rescuing modernity
through some rearguard effort of progressive

renewal. On the other hand, while his reflec-
tions place us in the position of witnesses to a
history that should not be repeated, Agamben
distances himself from recognizably ”post-
modern” approaches to contemporary prob-
lems. The modernity that completes itself in
the darkest night of Western history is not the
‘end’ that Vattimo has discussed in her-
meneutical terms. Furthermore, the zone of
indistinction that continues to perform a sig-
nificant role in political discourse does not
have the ethical value that Derrida ascribes to
indeterminacy. And yet, in discussing the
death camp as a paradigm of the modern,
Agamben refers us to how the nation-state
enters a lasting crisis when the meaning of
birth ceases to function as the place of media-
tion between localization and determinate or-
der. Once the old guarantee of citizenship is
transformed into an instance of bare life, the
nation-state undergoes a fateful metamor-
phosis and generates a terrible ‘solution’ that
merely testifies to its passage into history. 

For Agamben, therefore, the death camp
represents the disjunction between birth, re-
defined as bare life, and the nation-state as a
declining institution. It is within this setting
that modernity begins to draw to a close.
From one standpoint, the sovereign power
that is responsible for this situation is simply
carrying out a practical mandate that pre-
dates the advent of the modern in Hobbesian
theory and the rise of biopolitics in its most
virulent form. The confinement of bare life in
the sovereign institution completes a process
that has its origin in premodern times. Howev-
er, Agamben allows us to distinguish the rite
of sacralization from the reinscription of this
same rite in political agendas. The process of
reinscription, rather than the attenuation of
an ancient practice, is the token of modernity.
This process actuates a break in history that
prevents a return to classical politics. Hence,
unlike Leo Strauss or Hannah Arendt, Agam-
ben does not envision a recovery of the Greek
polis under modern conditions.

Furthermore, since the introduction of bare
life into the structure of modern politics pre-
supposes a fracture in the body politic, we
cannot be overly reliant on familiar forms of
socialist critique in attempting to elucidate
the contemporary crisis in the developing
world. Agamben has demonstrated that this
crisis, which concerns the continual displace-
ment of whole populations and their hypo-
thetical inclusion in vast schemes of econom-
ic planing, originated in the modern West and
cannot be understood apart from a funda-
mental rupture in political life itself. This rup-
ture is even reflected in the Marxist concep-
tion of ”class conflict,” which cannot be
brought to an end until a classless society
eliminates all contending ‘peoples’ in consti-
tuting an undivided totality. Agamben com-
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dan spekulation kan ske. Att utveckla ett om-
råde för denna spekulation, självfallet inom
ramen för kapitalismen, men skyddat från
dess destruktiva, hånfulla krafter.
B

v

Z: Jag läste någonstans hur du förklarade att
curatorn är expert på, har en verklig kunskap
om, konst. Jag är mycket intresserad av vad
den kunskapen skulle vara.
CE: Vet du, på en nivå är det en mycket basal
kunskap om olika praktiker runt om i världen.
Vad jag menar är att curatorer får lön för att
veta, förväntas veta, vad om händer vid ett
speciellt tillfälle eller på en speciell plats. Så
deras kunskapsbas och förståelse av vad som
är på gång borde vara mycket vidare jämfört
med den som inte spenderar så mycket tid
inom konstens fält.
B

v

Z: Så någon med mer kunskap är en bättre
curator?
CE: Jag förstår vad du menar… Men nej, för att
det handlar om att tillämpa kunskapen. Hur
du tillämpar den beror på det unika ställnings-
tagande man tar som curator. Varje curator
har en unik ståndpunkt och ett unikt intresse.
Jag har försökt att peka mot detta i min egen
resa från politik till konst. Om du frågar en an-
nan curator, får du en annan ståndpunkt och
så vidare. Skulle jag tro.
B

v

Z: Så hur kan en curator bli bedömd överhu-
vudtaget?
CE: I förhållande till andra curatorer och till
vissa termer som jag skulle använda som möj-
lighet, men också i förhållande till begrepp
hämtade från Derrida och Klossowski som
gästfrihet, universalism och kanske också
elasticitet. Om en curator vill göra en utställ-
ning skulle möjliga frågor kunna vara: Skapar
detta en möjlighet för just det tillfället, den
platsen och för konstnärerna? Fungerar det
på ett sådant sätt inför en publik att det är
mottagligt, att det väcker någon form av enga-
gemang? Fungerar det i relation till en social
situation, som är i ständig förändring, eller är
det statiskt? Talar det om breda sociala frågor
eller bara konstens egna? Sådana är de typer
av frågor du kan ta med till en utställning gjord
av en curator. Jag menar, det finns alla möjliga
sätt att döma, men dessa är de kriterier jag
skulle vilja använda. 
B

v

Z: Innebär det att du ser curatorn som en
oberoende upphovsman?
CE: Jag ser rollen mer som en förmedlare eller
någon som underlättar ett arbete än som en
upphovsman. Självklart har man en egen idé,
jag tror inte vi skall förneka det faktum att en
curator har en roll, men rollen är att välja. Väl-
ja de konstnärer eller projekt som du finner
tilltalande, intressanta, som tillfredställer de
kriterier du har för att sen underlätta för dem
och förmedla dem till en publik. Det är därför
frågorna måste handla om kontexten såväl
som det precisa innehållet. 
B

v

Z: Du talar ofta om din vänskap med konst-
närer, det faktum att du arbetar mycket nära

och tillsammans med dem, hur viktigt det är…
CE: Ja, det är viktigt, nödvändigt.
B

v

Z: Men det påverkar säkert dina val och ditt
urval i hög utsträckning?
CE: Absolut, jag förnekar det inte en sekund.
Men varför skulle man vilja ha några objektiva
kriterier utöver dem jag står för? Jag menar,
om du bjuder in mig som curator att göra ett
projekt tar jag med de människor jag känner,
älskar, tror och litar på. Detta val är baserat på
tidigare erfarenheter, så kretsen växer stän-
digt, jag är inte oberoende av dessa människor
och jag tror inte att jag behöver vara nervös för
att jag inte är det. Jag har egen ståndpunkt.
Om du vill ha en byggnad av Rem Koolhaas, ber
du Rem Koolhaas, vill du ha en byggnad av
Frank O. Gehry, ber du Gehry. Du vet att de har
ett speciellt uttryck. 
B

v

Z: Ja, men du kan fortfarande fråga Koolhaas
varför han skapar ett visst hus, varför han gör
på det eller det sättet etc. På samma sätt frå-
gar jag dig. För dig tycks vänskap och konst-
närlig kvalitet sammanfalla?
CE: Inte alltid, det beror på. När man upptäcker
vissa situationer genom forskning eller resan-
de, genom att träffa människor eller titta på ar-
beten som attraherar en, så dras man till dem
på grund av de kriterier jag redan nämnt, men
också på grund av överraskning och innova-
tion, av saker man inte kan förutsäga. Jag ser
något och tänker; ”Wow! Det här är fantas-
tiskt!”. Antagligen är det förbundet med en
speciell social, politisk eller ekonomisk fråga
som jag är intresserad av och som jag ser hur
en konstnär utforskar på ett sätt som jag aldrig
tänkt på. Då är mitt arbete att lära känna konst-
nären, inte att säga ”Wow, det är fantastiskt,
låt oss köpa verket”. Självklart säger jag kanske
det, men gör jag det vill jag också veta vem jag
har att göra med. Vänskapen, det politiska i
vänskapen, kommer av det verk jag ser och det
arbete som intresserar mig. I den meningen är
inte vänskapen en blind känslomässig reaktion
utan grundad i mina intressen. 
B

v

Z: Ser du några problem i att se det på det
här sättet? Till exempel har Viktor Misiano
precis som du vissa speciella, och på ett sätt
väldigt lika, idéer om vänskap. Men i och med
att han är den starkaste, och om vi accentue-
rar det lite, enda ryske curator som faktiskt ar-
betar utanför Ryssland innebär det att…
CE: …du måste vara vän med Viktor för att nå
ut.
B

v

Z: Hur kan man komma till rätta med det
här?
CE: Jag tror situationen är annorlunda i Väs-
teuropa på grund av det här är mer pluralis-
tiskt, det finns andra personer man kan arbeta
med. Svagheten består i att det bara är ett litet
antal människor som ställer den här typen av
frågor. Vad vi behöver är fler människor som
fäller den här typen av omdömen och därtill
mer genomskinlighet och ärlighet om hur det
faktiskt fungerar.

B
v

Z: Låt oss säga att jag är en bra konstnär på
besök från Slovenien som du är intresserad av
men som nu gör dig nervös genom att ställa
de här frågorna. Vad skulle det innebära? Att
jag inte passar in i din utställning? Om jag inte
kommer överens med dig, påverkar det på nå-
got sätt din uppfattning om kvalitén på mitt ar-
bete? 
CE: Jag finner situationen intressant för den
får mig att tänka. Jag tycker om det och det är
mer troligt att jag vill se ditt arbete. Men jag är
inte säker att det spelar någon roll. Min erfa-
renhet av att arbeta på mindre orter som Glas-
gow och Malmö är att omständigheterna på
sådana platser (också i Ljubljana) kräver att de
blir självförsörjande genom att utveckla en
stödjande lokal gemenskap, en kritisk massa
av modesta institutioner och ett gott självför-
troende. Det är den energin som någon som
kommer utifrån kan se och bli attraherad av.
Saken ligger i dina händer också, vänta inte
bara på de internationella curatorernas väl-
signelse. I Gwangju, försökte vi spegla detta
genom att bjuda in 26 små grupp– och konst-
närsdrivna rum att företräda sig själva. 
B

v

Z: Du arbetar på ett museum. Jag läste nå-
gonstans att du förklarade, innan du började,
att du skulle försöka göra det existerande ut-
ställningsprogrammet till något mer mångsi-
digt, så att det skulle få en mer skapande roll.
Hur långt har du kommit med det arbetet?
CE: Det första jag gjorde var helt enkelt att dela
upp den traditionella visningshallen i flera rum
med olika funktioner. Vi använde de tre våning-
arna olika och en trappa upp har vi gjort två
ateljéer som är semiprivata/semioffentliga. De
konstnärer som verkar där behöver inte nöd-
vändigtvis visas på en utställning, men en an-
modan till dem är att vara närvarande i huset.
Att träffa våra besökare. Där installerade vi
också ett projektrum, vilket är en ganska tråkig
idé som vi gjorde för att vi inte kom på något
annat. Nu driver vi en kurs tillsammans med
Konsthögskolan i Malmö som har åtta studen-
ter, fyra konstnärer och fyra som definierar sig
som något annat, curators eller kritiker, någon
har en bakgrund i sociologi. På mellanvåning-
en finns utställningshallen där vi försöker an-
vända utställningens språk så intressant och
effektivt som möjligt. Under april kommer vi
att använda den som filmstudio och bara
emellanåt öppna det för publiken. Vårt teknis-
ka team kommer att användas för att bygga
kulisser eller skapa konstruktioner som är
nödvändiga för filmen. På undervåningen leker
vi med tanken på ett arkiv, ett Rooseumarkiv
där folk kan se vad vi gjort hittills, och ett fram-
tidsarkiv där vi kommer be konstnärer som vi
arbetar med att ge oss en lista på tio böcker,
Cds eller videos som på något sätt är inspire-
rande, har influerat eller är viktiga för dem. Det
bygger upp ett väldigt eklektiskt och udda bib-
liotek i vilket man kan lära känna de konstnärer
vi arbetar med på olika sätt efter som man

kanske kan hitta grunden till deras idéer och
vad utgångspunkterna för deras verk är, oav-
sett om dessa är klassiker som Hardts och
Negris Empire eller en Mad Max-film. Dessu-
tom har vi en minibiograf/diskussionsrum där
vi har ett program för video, klubbkvällar och
samtal. Så från att ha varit ett stort utställ-
ningsrum är det nu fyra eller fem olika rum för
olika typer av aktiviteter. Rummen i sig är alltid
föremål för ifrågasättande. Så blir utställnings-
rummet nu filmstudio, och projektrummet,
som inte var speciellt bra, stängs ner. 
B

v

Z: Jag tror att det är en trend att göra saker
på ett multifunktionellt, laboratorieliknande
sätt. Finns det något framgångsrikt museum
eller galleri som du kan nämna som arbetar på
det viset?
CE: Hmmm…
B

v

Z: Jag har på senare tid varit på några ställen
som har en sån infallsvinkel – som Palais de
Tokyo – och jag upplevde dem inte speciellt in-
spirerande. 
CE: Jag hoppas verkligen att vi inte är som Pa-
lais de Tokyo. Inte för att jag vill vara kritisk
men jag tror att det är väldigt olika att arbeta i
en liten stad med en relativt liten publik och att
göra något i Paris. Du måste ta med kontexten
i beräkningen för om du inte gör det missar du
halva anledningen till att vi gör det vi gör. 
B

v

Z: Ibland är ställen som försöker vara väldigt
öppna samtidigt väldigt slutna, kanske för att
de är för koncentrerade på de fåtal personer
de arbetar med. När man besöker sådana stäl-
len är det som… 
CE: Man känner sig utestängd. Jag förstår det.
Jag tror verkligen på det jag gör men är också
självkritisk. Jag vill inte automatiskt försvara
Rooseum, för det är en rimlig fråga. Men jag
kommer svara dig genom ett retoriskt språk,
via en definition av termer, för jag tror att våra
projekt, som Superflex, är goda exempel på
det här. En term som jag använde tidigare är
gästfrihet, och det är något som jag försöker
integrera i institutionen. I grund och botten är
gästfrihet, åtminstone i Derridas mening, att
säga ”Ja”. Det är att säga ”Ja” till den andre, till
besökaren, till den oväntade gästen, levande
eller död, grönsak eller mineral, Gud eller
människa. Derrida säger att det handlar om
att försöka säga ”Ja”, ett försök att lära, att di-
sciplinera dig att säga ”Ja” till de krav som
ställs. Nu tror jag att gästfrihet på en nivå är en
väldigt pragmatisk aspekt av välkomnande.
Så om du skulle komma till Rooseum hoppas
jag att vad som skulle hända är att du skulle
känna dig välkommen på ett sätt som du inte
känt på andra ställen… Med andra ord; någon
skulle faktiskt komma och prata med dig. På
en annan nivå betyder gästfrihet att vara ly-
hörd för dina intressen, en förändring till att
rymma gästens behov till den grad att detta
ger upp anspråk på ägande – och upphovs-
mannaskap. Hur detta fungerar i praktiken är
under utformning, men vi har ett program

som kallas Öppet Forum som bjuder in folk
från Malmö till att föreslå och sen utföra deras
egna projekt. Det går långsamt men börjar
fungera.
B

v

Z: Men Palais de Tokyo lovar också att någon
som du kan prata med kommer att vara där för
dig.
CE: Men inget händer.
B

v

Z: Varför är det så?
CE: Om du har den mängden besökare är det
kanske svårt att handskas med detta på en så-
dan nivå.
B

v

Z: Men det betyder att vi står inför en modell,
som genom att försöka vara något, blir till
dess motsats. 
CE: Jag håller verkligen med dig och funderar
över dessa problem. Men försöken är upprikti-
ga. Jag menar, vi kanske misslyckas, och jag
förstår det, och vi måste vara självkritiska men
jag tror att försöket att vara gästfria är ett som
är värt att göra. Försöket att, som Palais de
Tokyo gör, skapa en institution som har en an-
nan uppfattning om den tid man lägger ner
som besökare, en annan uppfattning om hur
man arbetar tillsammans med konstnärerna,
en annan uppfattning om möjligheterna med
möten, inget är fel i detta. Kanske kan utföran-
det kritiseras men den fundamentala hållning-
en är i grund och botten rätt. Jag vill helst inte
kritisera Palais de Tokyo, men tror, på något
konstigt sätt, att vi har ett övertag i att vi är pro-
vinsiella. Vi kan ha en mer intim relation till vår
publik på grund av att vi inte är en turiststad.
B

v

Z: Innan du började på institutionen verkade
du väldigt stolt över det faktum att du var en
oberoende curator och du pratade om det vid
ett flertal tillfällen. Så jag skulle vilja veta: Var-
för återvände du dit?
CE: Jag gjorde ett medvetet val i att återvända
för jag ville inte längre vara en oberoende cu-
rator. Vad du kan ha läst var absolut sant då,
men jag tror inte jag alltid behöver vara konse-
kvent. Tiden går och jag lär mig mer om hur jag
ska uppnå saker. 
B

v

Z: Vilka var de huvudsakliga skälen till att
återvända till en institution?
CE: Väldigt exakt: som oberoende curator
verksam inom en institution har man väldigt
små möjligheter att förändra de grundläggan-
de strukturer med vilka institutionen drivs. Till
en viss grad är man en dekoration utöver dem.
Man är inbjuden att göra din sak, oavsett om
det är på Gwangjubiennalen eller Tate, man är
inbjuden att göra det som får dig att vara in-
tressant och sen lämnar man institutionen
och den är helt orubbad. Vad jag blev intresse-
rad av är inte vem man bjuder in, det är inte en
fråga om den eller den konstnären, utan istäl-
let om hur inbjudan görs, på vilket sätt man för
en dialog och hur man skapar en möjlighet för
en konstnär eller besökare. Och det var omöj-
ligt att göra som oberoende curator, för man
flyttade bara från plats till plats med en grupp
konstnärer men man kunde aldrig gå speciellt

mycket längre – allt man kunde göra är att ta
dem till en ny plats. Nu gjorde jag inte det spe-
ciellt mycket men tillräckligt för att förstå att
det inte var mitt huvudsakliga intresse. Fak-
tiskt tror jag i och med Rooseum att detta in-
tresse blir mer strukturellt, riktat mot ”hur” du
bjuder in, vilken som är inbjudans natur, sna-
rare än inbjudan själv. 
B

v

Z: När jag pratade med Pierre Restany sa han
att han ser curatorn som en kompromisser-
nas mästare.
CE: Jag förstår det för man umgås med en
massa praktiska problem. Den politiska ut-
gångspunkt jag haft tidigare, och fortfarande
har, gör mig vaksam på kompromisser men,
som jag sa, finns det ingen bekväm utanförpo-
sition längre. Man måste skita ner sina händer
för att uppnå något man vill få gjort och det in-
nebär kompromisser. 
B

v

Z: Ser du dig själv som en kompromissernas
mästare?
CE: Inte som en mästare, jag ser mig som
tvingad till kompromisser. 
B

v

Z: Är det annorlunda?
CE: Jag ser kompromisserna som ett nödvän-
digt ont och mig som ett offer för dem. 
B

v

Z: I samtida teori talar folk som Christopher
Lash, Robert Kurz och Slavoj

v

Zi
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zek om vår tid

som en tid av ”själviscensatt kritik”, som inte
är en riktig kritik utan mer ett förhållningsätt,
ett sätt att bli sedd av andra? Tror du curatorer
använder sig av ett sånt iscensättande och i
så fall varför?
CE: Låt mig fundera över det, för det är kom-
plicerat. Om det inte finns någon objektivt gil-
tig position från vilken man kan fälla kritiska
omdömen (socialistiska analyser eller
vadsomhelst) så är kritiken i någon grad kon-
struerad. Konstvärlden är ofta självbekräftan-
de, med samlare som sitter i styrelsen för
institutioner, institutioner som stödjer galleri-
er och konstnärsprojekt som sen måste lyck-
as och så vidare. Men frågan är om bristen på
externa kriterier gör verksamheten irrele-
vant? Kan vi använda en självkonstruerad kri-
tik eller bekräftar detta bara status quo? Mitt
svar är att det faktiskt inte bara bekräftar ett
dödläge utan också öppnar upp nya tankeba-
nor som kanske skapar ett genombrott till ett
annat sätt att föreställa sig världen. På ett sätt
leder detta tillbaka till början.
B

v

Z: Hur ser du din position i relation till de
samlare och den kommersialism du nämnde?
Ser du i dessa något som liknar din vänskap-
spolitik, som skulle kunna vara problematisk
på ett liknande sätt?
CE: Jag håller med om att det är problema-
tiskt. Men själv känner jag mig inte speciellt
besläktad med samlare. Jag tror det är en so-
cialt demokratisk position att jobba på en
institution med offentliga medel där vi måste
rättfärdiga varför vi får dessa. Arbetet består
inte i att smickra styrelsemedlemmars sam-
lingar eller stärka värdet hos en konstnär. Ett

se, but a little bit defended from its destruc-
tive, mocking forces.
B

v

Z: I read something where you were explai-
ning that the curator is an expert on art and
that he has real knowledge of art. I’m really in-
terested in what that knowledge would be?
CE: Look, on one level it’s a simple knowledge
of different practices that are going on around
the world. I mean, curators are paid and ex-
pected to know what is going on at a particu-
lar moment and place. So their knowledge
base and understanding of current activities
should be much wider than somebody who
doesn’t spend all that time in the art field.
B

v

Z: So if you have somebody who has greater
knowledge, does that mean that he would be
a better curator?
CE: I see what you mean .... No, because it’s
about applying that knowledge. And how you
apply that knowledge comes from the specific
position that you articulate as a curator. So
the curator has a specific position and specific
interest. I’ve tried to point towards that in my
own journey from politics to art. If you ask an-
other curator, then you’ll have another posi-
tion and so on. I would hope.
B

v

Z: So how can a curator be evaluated at all or
at best?
CE: Against each other and also in relation-
ship to terms I would use, like possibility, like
notions taken from Derrida and Klossowski of
hospitality, of “generalism,” perhaps even of
fluidity. If a curator wants to do an exhibition,
the judgment offered might be: Does it create
possibility for that moment, for the place and
for the artists? Does it work for an audience in
a way, which is hospitable, which encourages
some kind of engagement? Does it function in
relationship to a social situation, which is con-
stantly changing, or is it fixed? Does it address
broad social questions or only art’s own is-
sues? Those are the kind of judgments you
might bring to an exhibition that a curator
makes. I mean there are all sorts of ways that
you can judge but those would be the criteria
that I would want to use.
B

v

Z: Does that mean that you see a curator as
an independent author?
CE: I mean it more as a mediator or a facilita-
tor than an author. Of course you have your
own idea, I don’t think we should deny the fact
that a curator has a position, but your position
is to choose, select those artists or projects
that you find compelling, interesting, that sat-
isfy the criteria you have and then to facilitate
them and convey them to an audience. That’s
why the judgments have to be about the con-
text as much as the precise content.
B

v

Z: You often talked about your friendship
with artists, the fact that you work very close-
ly with them, how important that is ....
CE: Yes, it’s important, vital.
B

v

Z: But that probably affects your choice,
your selection to a great degree?

CE: Totally, totally: I wouldn’t deny it for a mo-
ment. But why do you want some objective
criteria outside of myself? I mean if you invite
me as a curator to do a project, I bring the peo-
ple I know, believe in, love and trust. It’s based
on previous experiences so the circle does
grow constantly, but I’m not independent
from those people and I don’t think I should be
nervous about that at all. I have my own posi-
tion. Like, if you want a building like Rem Kool-
haas, you ask for Rem Koolhaas, if you want a
building like Frank O. Ghery, you ask Ghery. Be-
cause you know, they have positions.
B

v

Z: Yes. But you can still ask Koolhaas why is
he doing the particular house, why is he doing
it in such a way, etc. In the same way as I’m
asking you those things. So for you, in a way,
friendship and artistic quality coincide?
CE: Not always. Because it depends – as you
discover situations by research, by traveling,
by meeting people, by looking at work you’re
drawn to. You’re drawn to it because of those
criteria I already mentioned, as well as for rea-
sons of surprise, innovation, things you can’t
predict in advance. I see something and go
‘wow! that’s really great.’ Probably it’s con-
nected to particular social, political or eco-
nomic questions that I’m interested in and I
can see the artist is really investigating those
in a way that I had never thought about. Then
my job is to get to know them, my job is not to
say: ‘Wow, that’s great, let’s take that work.’ I
might do that, of course, but in saying it I also
want to get to know who I’m dealing with. So,
the friendship, the politics of that friendship
come out of the work that I see and the work
that interests me. In that sense, friendship is
not a blind emotional reaction but grounded
in my interests.
B

v

Z: But do you see any problematic sides in
this way of seeing things? For example, Viktor
Misiano also has some special and in a way
very similar ideas on friendship as you do. But
since he is the strongest and if we emphasize
a little, the “only ” curator who is really wor-
king outside Russia and in the West, that
means ....
CE: ... you have to be friends with Viktor in or-
der to get out.
B

v

Z: How can we solve this?
CE: I think it may be slightly different in West-
ern Europe because there’s more pluralism;
there are other people you can work with. The
weakness of it is if there are only very few
people who are actually making these kinds of
judgments. What we need are more people
making these kinds of judgments and more
transparency or honesty in how it works.
B

v

Z: Let’s say that I’m a good artist, here from
Slovenia, whom you are interested in, but
who is now making you nervous because I’m
posing these questions. What would that
mean? That I don’t fit in your exhibition? If I
don’t get along with you, does that then so-

mehow affect the quality of my work with
you?
CE: I find this interesting because it’s making
me think. So I’m quite enjoying it and it’s more
likely I’ll want to see your work. But then, I’m
not sure it really matters. My experiences
working in marginal places like Glasgow and
Malmö, is that the situation in such places
(also like Ljubljana) only really functions if it
starts to sustain itself by developing a sup-
portive local community, a critical mass of
quite modest institutions and a self-confi-
dence. That’s the energy that somebody com-
ing from the outside could see and get turned
on by. So things are in your control as well,
rather than only waiting for the blessing of the
international curators. In Gwangju, we tried to
reflect this by inviting twenty-six small groups
and artist-run spaces to represent them-
selves.
B

v

Z: You work in a museum. I read somewhere
that you explained, before you started, that
you would try to move the ordinary existing
exhibition program into something more vari-
ous, that it would have a more productive role.
So, how far are you with that?
CE: The first thing that I did was basically to
cut what has traditionally been a showroom
for art into different functions. We used the
three floors differently and upstairs we made
two studios that are semi-private/semi-pub-
lic. The artists who are there won’t necessari-
ly ever show in an exhibition, but the invita-
tion is for them to be present around the
building, meeting our visitors.

Upstairs we also set up a project room,
which is kind of a really boring idea and we did
it because we couldn’t think of anything else.
Now we’re running a course with the Art
Academy in Malmö with eight students, four
artists and four who define themselves as
something else, curators or critics or even
with a background in sociology. On the middle
floor is the main exhibition hall where we try
to use the language of the exhibition as inter-
estingly and effectively as possible. However,
in April we will use it as a film studio and open
it only occasionally to the public. Our techni-
cal team will be used to build the sets or build
the constructions that are necessary for the
film. Then downstairs we’re playing with the
idea of an archive, so we have on one hand a
Rooseum archive, where people can see what
we have been showing in the past, and a fu-
ture archive, where we ask all the artists who
we work with to give us a list of ten books, CDs
or videos that are in some way inspirational,
influential or important to them. It builds up as
a very eclectic, strange library in which you
can get to know the artist whom we’re work-
ing with in different ways because you can
see, maybe, where some of their ideas start or
some of their points of departure for their
work, whether it’s classical books like Negri’s

Empire or a Mad Max film. And then we have a
microcinema space/discussion space where
we have a video program, club nights and
talks. So basically, from what was in the begin-
ning a showroom, we now have four or five
different kinds of space for different kinds of
activity. Those spaces themselves are always
up to question. So, for instance, the exhibition
space becomes a film studio, the project
room wasn’t really good so we closed it down.
B

v

Z: I think that in a way, there is now trend of
doing things like that, in a multifunctional, “la-
boratory” way. Is there a successful museum
or gallery working in this way that you could
mention?
CE: Hm ....
B

v

Z: Because you know, I’ve been to some pla-
ces with such an inclination lately – like Palais
de Tokyo – and I did not find them very in-
spiring.
CE: I really hope that we’re not like Palais de
Tokyo. Not that I want to be critical, but I think
it’s very different working in a small town with
a relatively small audience and doing some-
thing in Paris. You have to take the context
into account because if you don’t then you
miss half the reason for doing the things that
we’re doing.
B

v

Z: Sometimes such places, where they’re try-
ing to be very open, are at the same time extre-
mely closed, because they are maybe too
focussed on those few people they work with.
And when you come to such a place, it’s like ....
CE: You feel thrown out of it. I understand
that. I do believe in what I’m doing but of
course I’m self-critical. I don’t want to defend
Rooseum automatically because the question
is a fair one. Again, I’m going to answer you
through rhetorical language, through defining
terms, though I think our projects like Super-
flex are real examples of this. One term, which
I used before, is ‘hospitality,’ which I’m very in-
terested in trying to embed into the institu-
tion. At least in Derrida’s terms, hospitality is
saying “Yes” essentially. It’s saying “Yes” to
the other, to the visitor, to the unexpected
guest, alive or dead, vegetable or mineral, di-
vine or human. He says it ’s about trying to say
“Yes,” trying to learn, disciplining yourself to
say “Yes” to the demands that come. Now I
think that hospitality is, on one level, a very
pragmatic aspect of welcoming. So if you
were to come to the Rooseum, I hope, what
would happen, is that you would feel wel-
come in a way that perhaps you might have
not been in other places .... In other words,
somebody would come and actually talk to
you. On another level, hospitality means be-
ing responsive to your concerns, changing to
accommodate the needs of the guest to the
point of giving up ownership or authorship.
Now, how that works out in practice is “under
construction” but we have a program called
Open Forum that invites people from Malmö

to propose and carry out their own projects.
It’s slow but it is beginning to work.
B

v

Z: But Palais de Tokyo also promises that so-
mebody will be there for you with whom you
will be able to talk if you want to talk, etc.
CE: But nothing really happens.
B

v

Z: Why is this?
CE: Well, if you’ve got such a large number of
people coming in, it’s maybe difficult to deal
with it on such a level.
B

v

Z: But that means that we are faced with a
model, which is, because it is trying to be one
thing, turning it into the exact opposite?
CE: Yes, I’m really sympathetic to you here
and I’m thinking about these problems. But
the attempts are genuine ones. I mean, we
might fail – this I totally understand, and we
have to learn and be self-critical, but I think
the attempt to be hospitable is one that’s
worthwhile. The attempt to try, as Palais de
Tokyo is doing, to create an institution which
does have a different sense of the time that
you might engage a visitor, a different sense of
the way that you might work with the artists, a
different sense of the possibilities of meeting
– I think none of that is wrong. Perhaps the de-
livery should be criticized but the fundamen-
tal approach is basically right. So, I wouldn’t
really want to criticize Palais de Tokyo, but I do
think that in a strange way we have an advan-
tage being provincial. Because we can have a
more intimate relation with our audience,
we’re not a tourist city.
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Z: Before you entered the institution you
seemed very proud of the fact that you were
an independent curator, and you talked about
that on numerous occasions. So, I would like
to know: Why did you return to the institution?
CE: I made a very deliberate decision to return
to the institution because I did not want to be
an independent curator any more. And what
you might have read was absolutely true then
but I don’t think I have to be always consis-
tent. I think time passes and I learn more how
to achieve things.
B
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Z: What were the main reasons for returning
to the institution?
CE: Very precisely: as an independent curator
working in the institution you have very little
possibility of changing the fundamental struc-
tures through which that institution is run. To
a certain extent you are a decoration on top of
them. You’re invited to do your thing, whether
it’s the Gwangju Biennial or it’s the Tate,
you’re invited to do the thing for which you are
identified as being interesting and then you go
away and the institution is left completely un-
moved. What I became interested in is not
who to invite, is not this artist or that artist,
but rather how that invitation is made, in what
way you have a conversation and create a
possibility for an artist or a visitor. And that
was impossible to do as an independent cura-
tor because you were only moving from one

site to another and taking a crowd of artists
with you (with this issue of friendship I would
agree) but you couldn’t actually go very much
further – all you can do is take them to another
place. Now I didn’t do it so much, but I did it
enough to realize that that’s not my main in-
terest. And actually I think with Rooseum, my
main interest is becoming structural: the
“how” you invite, what the nature of the invi-
tation is, rather than the fact of the invitation.
B
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Z: When I spoke to Pierre Restany, he said
that he sees a curator as a master of compro-
mises.
CE: I understand that because you’re dealing
with the whole series of pragmatics. Coming
from the political position that I had before,
and basically still have, makes me wary of
compromise but, as I said, there’s no comfort-
able outside position any more. You have to
get your hands dirty to achieve anything you
want to do, and that means compromise.
B
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Z: Do you see yourself as a master of com-
promises?
CE: Not a master, I see myself as forced into
compromises.
B
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Z: Is that different?
CE: Yeah. I feel myself more as a victim of
them, of them as an inevitable evil.
B

v

Z: In contemporary theory, people like
Christopher Lash, Robert Kurz, Slavoj

v
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speak about our period as of a period of “self-
inscenated criticism,” which is not a true criti-
cism, but more of an appearance, a stand to
be seen by others. Do you think curators often
use this appearance of being critical, and if so
why?
CE: Well, let me think about this because it’s
complicated. If there is no externally validated
position to make critical judgments (socialist
analysis or whatever) then criticism is staged
to some degree. And the art world is often
self-validating with collectors sitting on insti-
tutional boards, institutions supporting gal-
leries and underwriting artists’ projects that
then have to succeed, etc. But the question is:
Does the loss of external criteria make the ac-
tivity invalid? Can we still think by using self-
staged criticism or does it just affirm the sta-
tus quo? My answer is that while it might af-
firm the status quo, it also opens up new lines
of thought that might produce the break-
through to another way of imagining the
world. That goes back to the start of conversa-
tion, in a way.
B
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Z: How do you see your position in the rela-
tionship with collectors and commercialism
that you mentioned and how do you see in
them your politics of friendship, which could
be problematic in a similar way?
CE: I agree with that. But you know, first, I don’t
feel very engaged with collectors myself. I
think there is a social democratic position of
working in an institution with public money,
where we have to find justification for why you
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ställer står i en ytterst komplex relation till
hans samtidiga antagande om objektets auto-
nomi. ”[V]erket måste vara autonomt, i bety-
delsen av en självtillräcklig enhet, för att en
gestalt, en odelbar och oupplöslig enhet ska
bildas”. Den åberopade gestalten initierar den
estetiska processen. ”Endast en aspekt av
verket är omedelbar: uppfattandet av gestal-
ten”. Problemet är att Morris antar att möjlig-
heten till gestaltens framträdande befinner
sig utanför verket: ”de centrala estetiska ter-
merna [befinner sig] inte inuti detta autonoma
objekt, utan de är beroende av det, de utgör
fria variabler som erhåller sin bestämning i be-
traktarens partikulära rum, ljus och fysiska
perspektiv”. Autonomin kan här, paradoxalt
nog, tyckas vara beroende av de bokstavliga
förhållanden Morris antar, och objektet självt
kan inte förstås som den självtillräckliga en-
het, förmögen att ge upphov till den förnim-
melse av gestalt, som förutsätts för verkets
framträdande. Att här tala om en objektets
autonomi tycks inte bara paradoxalt utan di-
rekt motsägelsefullt. Dilemmat med Hal
Fosters analys är inte att han inte ser denna
motsägelse utan att han gör det i form av en
historisk motsättning (något som inte minst
kommer till uttryck i det tidigare anförda cita-
tet om ”spänningar i den minimalistiska dis-
kussionen”). Det är i denna historiserande läs-
ning han missar de grundläggande strukturer
som Morris åskådliggör. Ges det då någon
möjlighet till ett alternativt angrepp som kan
följa de strukturella problemen Morris fram-
ställer ända tillbaka till deras ursprung? Ja,
men inte utan vissa omvägar.

Den ”instabilitet i de estetiska kategorier-
na” Foster noterar pekar mot ett centralt pro-
blem inom estetiken. Alltsedan Kant har den
sin grund i subjektets transcendentala konsti-
tution och därmed i förlängningen också i di-
kotomin subjekt/objekt överhuvud, vilket in-
nebär att de estetiska kategorierna med nöd-
vändighet kommer att framträda som instabi-
la när subjektet omdefinieras och prövas. Den
motsägelse som följer av Morris antagande
om skulpturens samtidiga bokstavlighet och
autonomi vittnar om en djupgående oklarhet
vad gäller den estetiska autonomin själv, och
gör det på ett sätt som samtidigt inbegriper
Rosalinds Krauss’ applikation av ”varken/el-
ler” som den minimalistiska skulpturens mo-
dus operandi. 

När Kant i tredje ”Kritiken” som de transcen-
dentala betingelserna för smakomdömet an-
tar dess intresselöshet, dess ändamålslösa
ändamålsenlighet, dess begreppslöshet och
slutligen dess anspråk på allmänt instämman-
de, ser vi hur de tre första av dessa villkor alla
innefattar en begränsning. Det rena smakom-
dömet är avhängigt en negation av omdömets
möjliga praktiska – eller moraliska – intresse,
avhängigt en negation av ett möjligt yttre än-
damål i syfte att fånga det som behagar för sig,

och i den sista av de tre negationerna antar
Kant att begreppslösheten syftar till att befria
omdömet från dess objekt för att istället ta sin
grund i den känsla av lust (eller olust) som före-
målet ger upphov till hos subjektet. Anspråket
på allmänt instämmande skiljer sig i och med
detta på ett väsentligt sätt från de tre övriga
villkoren. I stället för att vila på en negation,
grundar sig denna betingelse på förmågan att
fälla ett smakomdöme överhuvudtaget. En
förmåga djupt rotad i sensus communis, det
gemena (gemensamma) sinne som kan karak-
teriseras som en gåtfull förförståelse som situ-
erar det omdömesfällande subjektet bland
andra subjekt, också de potentiella betraktar-
na av omdömets föremål, vilka tillsammans
utgör grunden för den mänskliga tillvaron själv.
Smakomdömets dubbla natur av subjektiv och
allmänmänsklig kraft, på samma gång rotad i
det mest subjektiva och det mest objektiva (i
någon mening den ogripbara och inbegripna
förståelsen av det omdömesfällande subjek-
tet som bestämt av dess intersubjektivitet) ga-
ranterar dess autonomi genom en omformu-
lering av denna till synes motsägelsefulla begi-
venhet till en antinomi. Antinomins upplösning
består i antagandet om en motsättningarnas
samexistens, ett fortvarande ”både/och”. På
samma sätt som den estetiska autonomin ga-
ranteras av en omformulering av motsägelsen
till antinomi, kan kanske gestaltens paradoxa-
la autonomi omformuleras från ett varken/el-
ler till ett både/och. Här framträder möjlighe-
ten till det varken/eller som Morris’ inledande
Goethecitat (”Vad som framträder måste skil-
jas åt för att framträda.”) implicerar genom au-
tonomins både/och. Framträdandet genom
åtskillnad, den rena negativiteten, möjliggörs
av den samhörighet som här ger sig tillkänna i
termer av både/och. Den nya situation Morris
tänker för skulpturen framträder i all sin kom-
plexitet såsom given inom ramen för relatio-
nen mellan varken/eller och både/och. Den
rena negativitet Krauss tänker sig som konsti-
tutiv för Morris skulptur, vilken kommer till tals
i bokstavlighetens negation av klassiska skulp-
turala värden, är ytterst beroende av den auto-
nomi Morris samtidigt antar. Det är detta
strukturella fenomen som inte kommer till ut-
tryck i vare sig Fosters eller Krauss läsning av
Morris. 

Om det finns en analogi mellan Roman Ing-
ardens analys av den estetiska upplevelsen
och Robert Morris poetik för den moderna
skulpturen, så består den i den skapande ak-
ten. I båda fallen fattas verket som ett resultat
av en ömsesidig process som förutsätter en
aktivitet av både verk och betraktare. Verket
som en förlängning av den kreativa akten
framträder för betraktaren först efter en kon-
stitution av objektet som ett estetiskt före-
mål. Ingarden poängterar att varje intellektu-
ell bedömning av ett konstverk måste föregås
av formandet av ett estetiskt föremål, helt en-

kelt för att det utan detta ”skapande” inte ges
något verk att bedöma. En process som be-
stäms av både objektets och subjektets när-
varo i en given situation, såväl som av ett åt-
skiljande av objektet från dess omedelbara
omgivning genom ett varken/eller. 

Mot den komplexitet som åtföljer denna al-
ternativa läsning av Morris kan man sätta den
tendens till ohämmat kontextualiserande av
det enskilda verket som den samtida konstte-
orin visar tecken på. Den förklaringsmodell
som tar utgångspunkt i verkets historiska,
ekonomiska, politiska, biografiska och sociala
sammanhang kommer i sina mest extrema
exempel (det vill säga inget av de här anförda)
att förskjuta perspektivet till den grad att den
horisont mot vilket det samtida verket fram-
träder inte längre delas av dess uttolkare. Det
relevanta i att, som här, försöka aktualisera en
till tänkandets bakvatten förpassad filosof i
syfte att ge den samtida estetiken kraft att
tänka över sin egen utveckling, kan tyckas du-
biöst. Att dessutom göra detta i samklang
med ett åberopande av den tänkare från Kö-
nigsberg som förorsakat både konst och este-
tik sån vånda (och som många anser, skada) är
rent av att tangera gränsen för det smakfulla,
för det som blivit vår tids sensus communis. I
en undflyende gest kan kanske detta tilltag ur-
skuldas med följande konstaterande, att en
teori som vill förstå konsten måste bejaka
både det dubiösa och osmakliga på samma
sätt som konsten själv.

Robert Morris ”Anteckningar om skultpturen I-
II” finns i sv övers i Från 60-tal till cyberspace
(Raster, 1997); ”Some Notes on the Phenome-
nology of Making” finns omtryckt i Continuous
Project Altered Daily: The Writings of Robert
Morris (MIT, 1995); Rosalind Krauss ”Skulptur i
det utvidgade fältet” finns i övers i Från 60-tal
till Cyberspace; Hal Fosters diskussion av Mor-
ris återfinns i The Return of the Real (MIT, 1996).
Ingardens föredrag finns i Journal of Aesthetics
and Art Criticism, vol 33, # 3, våren 1975.
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Z: Curatorrollen, som vi känner den idag, är
relativt ung, tjugo, kanske trettio år gammal.
Vem känner du dig närmast: den traditionella
museiintendenten, konsthandlaren eller kriti-
kern? Som jag ser det tog curatorn något från
alla dessa roller.
CE: Jag håller med. Till detta kan vi lägga cura-
torns historiska roll, som inte bara relaterar till
konst. Till exempel är curatorn i skotsk lag en
person som ser efter ett barn när dess föräld-

rar inte längre är i livet. Han (eller hon) är an-
svarig för barnets omhändertagande, vilket
kan vara ganska intressant satt i relation till
utbytet mellan curatorn och konstnären. Cu-
ratorn är också någon som vårdar en samling.
Så curatorn har existerat sedan sjuttonhund-
ratalet, antagligen ända sedan de första kuri-
osakabinetten. Denna typ av curator har re-
dan en lång historia, och till denna tillkom för
ungefär tjugo år sedan den nya innebörden av
curator som utställningsmakare, Ausstellung-
smacher. Det senare är verkligen ett helt an-
nat begrepp som har tillfogats; det finns
mycket litet gemensamt mellan betydelsen
av att vårda en samling eller ett barn och den
samtida innebörden av curator. Man kan
tycka att vi borde hitta ett annat ord eftersom
jag inte är säker på att den historiska kopp-
lingen är speciellt användbar. Själv blev jag in-
tresserad av curatering på grund av mitt in-
tresse för konst men jag är utan formell utbild-
ning och ser inte mig själv som konstnär. Jag
tänker inte speciellt mycket på ordets inne-
börd och ofta använder jag det inte om mig
själv på grund av att jag lika gärna kan kallas
författare (officiellt är jag redaktör), direktör
och forskare inför mina olika arbetsgivare. Jag
har sällan titeln curator men självklart blir jag
alltid kallad det. I termer av mitt faktiska arbe-
te underlättar jag ibland en konstnärs arbete,
ibland upplever jag att jag arbetar parallellt
med konstnären (som när vi diskuterar ett
projekt från början och jag ser ett faktiskt ut-
byte av idéer), ibland gör jag utställningar men
på senare tid har jag mest varit intresserad av
att utveckla idén om institutionen i sig istället
för enbart dess utställningsprogram. Som cu-
rator känns det ofta som att man måste väja
för varje form av kreativt engagemang men
jag tror att vi måste vara öppna för att kreativi-
tet är en del av den nya betydelsen av begrep-
pet curator. Anledningen till att vi väjer för
detta är antagligen arvet efter den historiska
användningen av curator. Nu är vi inbegripna i
produktionen och skapandet av kontexter
och möjligheter som alla har ett kreativt ele-
ment. Själv är jag mest intresserad av konst i
betydelsen av ett verktyg – ett verktyg att fö-
reställa sig världen annorlunda med. Jag är
inte intresserad av estetiska värden för deras
egen skull och är framförallt inte intresserad
av konst för konstens skull. Snarare hur
konsten engagerar och förändrar villkor runt
sig själv och hur den påverkar fantasin. Be-
gränsningarna i min syn på curatorns möjlig-
heter dikteras av denna personliga och politis-
ka agenda.
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Z: Du pratar om början till ditt arbete som cu-
rator som om det uppstått ur intet, att du bara
tyckte om konst och så vidare. Men finns det
personer som du kan kalla föregångare eller
några speciella händelser som inspirerat dig?
CE: Ja, det finns sådana personer men de är
mestadels konstnärer. Anledningen till att jag

intresserade mig för konst var en konstnär
som heter Stephen Willats som sedan 60–ta-
let har arbetat med vad vi nu kallar sociala
projekt. Vad det gäller föregångare tror jag att
jag måste vara ganska personlig och säga att
anledningen till att jag blev intresserad av
konst kom av min desillusionerade syn på po-
litik. I tjugoårsåldern var jag medlem av brittis-
ka Labour och var väldigt aktiv i vad som då
kallades vänstern. Stegvis blev jag, mycket på
grund av den stora gruvarbetarstrejken
1984–85, extremt desillusionerad över politi-
kens möjligheter – dess möjlighet att påverka
folks fantasi, att påverka förändringar i tanke
och handling, att ompröva globalisering,
orättvisa, frigörelse, allt som befinner sig bor-
tom hoppet om en revolution. Det var som om
möjligheterna försvann, speciellt i Storbritan-
nien (mina idéer var fortfarande grundade i en
nationell förståelse). Jag såg i konsten, genom
någon som Stephen Willats, ett sätt att hante-
ra några av de frågor jag ville ställa inom den
politiska sfären men inte kunde. Min resa be-
står i att ha försökt förändra världen genom
politik till att bli intresserad av konst.
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Z: Men varför kunde du inte ställa samma
frågor i den politiska sfären?
CE: På grund av att saker inom vänstern verka-
de gjutna i ideologisk sten och ingen reflekte-
rade över relationen mellan ideologi och ob-
serverbara fakta. Till exempel var ingen be-
redd att ifrågasätta Marxismen, eller huruvida
Trotskij hade rätt eller inte – man accepterade,
eller ställdes utanför. Ingen var beredd att an-
vända politik, vilket fortfarande gäller, på ett
fantasifullt eller spekulativt sätt. Jag ska berät-
ta ett exempel: mellan 1980–81 var vi väldigt
engagerade i att på något sätt försöka stödja
Solidaritet, många var dock bekymrade över
att motsätta sig ett ”socialistiskt” styre. Sena-
re, 1984, när gruvarbetarstrejken pågick, reste
vi till hamnen i Hull i östra England där vi för-
sökte hindra importen av polskt kol, uppgrävd
av samma gruvarbetare som tre år tidigare
hade ockuperat gruvorna för att försvara Soli-
daritet. Trots detta diskuterade ingen ironin i
vår protest och förhållandet mellan vad vi gjor-
de 1981 och 1984. Till slut verkade det som om
vi slogs mot alla som motsatte sig den brittiska
arbetarklassens egenintresse, en hållning jag
inte såg någon som helst framtid i på grund av
att idén om en klass eller nations egenintresse
inte betydde något längre. Ingen diskuterade
möjligheten till ett genomtänkt svar på globali-
seringen, till komplexiteten hos samhället och
vad detta kunde betyda, inte ens en ny Interna-
tional, ingenting. Det verkade som allt globalt
ekonomiskt eller estetiskt ifrågasättande var
något ont, en väldigt naiv och defaitistisk in-
ställning. Vänstern var skärrad på grund av den
koherenta klasstrukturens försvinnande, och
höll sig fast vid spillrorna av den. Alla runt
omkring intog en försvarsposition i syfte att
försvara de rättigheter som hade vunnits på

femtio- och sextiotalen, men som inte längre
betydde särskilt mycket. Det fanns ingen me-
kanism som kunde bidra till en föreställning
om hur globala relationer kunde omförhand-
las, eller hur Reaganismen och Thatcherismen
kunde vändas mot sig själv genom att byta vi-
sion om världen. Nej, framtiden var låst, vi be-
fann oss i oändlig opposition till ”revolutio-
nen”, vi var nästan lyckliga i vår defaitism och
brist på ansvar för en verklig förändring. Så det
var (och är) inte möjligt med en fantasifull spe-
kulation inom politiken. Men detta är den enda
räddning vi har, att faktiskt tänka världen an-
norlunda. Vi måste börja från början och försö-
ka skapa alternativa idéer om hur vi vill organi-
sera oss själva som samhälle. Annars har vi
bara den fria marknadens demokratisk-kapita-
listiska modell att tillgå. För mig tycks det som
att konsten kan vara den terräng inom vilket
detta kan ske. Sen åttiotalet är jag till och med
mer övertygad att det inte kommer att hända
inom traditionell partipolitik, och andra områ-
den – filosofi, vetenskap, ekonomi – är ofta så
noggrant specialiserade att de hindrar sig själ-
va från att fälla meningsfulla uttalanden. Men
det är en annan historia …
B
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Z: Varsågod och fortsätt.
CE: Som jag ser det har konst en möjlighet.
Möjlighet är ett väldigt viktig ord för mig, för jag
tror att det är vad vi måste försöka uppnå, att
skapa möjligheter. Ernst Bloch sa att det finns
intressen som försöker begränsa möjligheter-
na – så möjlighet är en väldigt politisk term.
Möjlighet att förändra, möjlighet att fantisera,
möjlighet att spekulera, möjlighet att tänka sa-
ker annorlunda, allt är väldigt viktigt. Om vi ser
konst som något allmänt, ett fält som kan inne-
fatta olika discipliner, sammanföra dem,
kanske också missförstå och missbruka dem,
men skapa något annat genom detta kombine-
rande som talar till ett allmänt intresse så tror
jag att konstens position är unik i dess möjlig-
het att påverka frågor om det gemensamma
eller samhället, och att den är ett verkligt red-
skap att använda, tänkt på detta sätt. Och det
är just det som gör mig upprymd. Självklart
finns det andra aspekter inom konstens fält
som jag har väldigt lite intresse för, saker som
har att göra med kommersialism, galleristruk-
turer, eller det sätt på vilket konst bekräftar ett
tillstånd av status quo eller hur den förhåller sig
till mode. Men det är okej, jag varken gillar eller
ogillar dessa frågor, de intresserar mig helt en-
kelt inte. Konstens verkliga möjlighet är att
vara en spekulativ terräng inom vilken man kan
föreställa sig världen annorlunda, och att när-
ma sig andra discipliner – oavsett om det är fi-
losofi, fysik eller fotboll – för att diskutera våra
villkor och hur de kan revideras.
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Z: Allt detta beaktat, exakt vad skulle vara
curatorns uppgift?
CE: Curatorns uppgift är att kultivera möjlig-
hetens terräng, att se efter den, att skapa
institutioner eller strukturer inom vilka en så-

immediate; the apprehension of the gestalt.”
The problem is that Morris supposes that the
condition for the appearing of the gestalt lies
outside of the work. ”The major aesthetic
terms are not in but dependent upon this au-
tonomous object and exist as unfixed vari-
ables that find their specific definition in the
particular space and light and physical view-
point of the spectator.” Autonomy may here,
paradoxically enough, seem to be dependent
on the literal conditions assumed by Morris,
and the object itself can no longer be read as a
self–contained entity capable of causing the
gestalt perception required for the appearing
of the work. To speak of the object’s autono-
my thus seems not only paradoxical, but di-
rectly contradictory. The dilemma in Foster’s
analysis is not that he does not see this con-
tradiction, but that he sees it as historical (as
becomes obvious in the passage, cited above
on ”tensions in the minimalist debate”). This
historicizing reading remains oblivious to the
fundamental structures that Morris reveals. Is
there, then, a different way to follow the
structural problems presented by Morris all
the way back to their origin? Yes, but not with-
out certain detours.

The ”instability of aesthetic categories”
noted by Foster points to a central problem in
aesthetics. Ever since Kant, aesthetics has
been founded on the transcendental constitu-
tion of the subject, and thus also on the di-
chotomy between subject and object in gen-
eral – which means that these aesthetic cate-
gories must come to appear as unstable
whenever the subject is tested and redefined.
The contradiction derived from Morris’s as-
sumption of a simultaneous literality and au-
tonomy of sculpture testifies to a profound
obscurity in the concept of aesthetic autono-
my itself, and it does so in a way that includes
both Rosalind Krauss’s application of ”nei-
ther/nor” as well as the modus operandi of
minimalist sculpture.

When Kant in the third Critique, as the tran-
scendental conditions for the judgement of
taste cites its disinterestedness, its finality
without an end, its non–conceptuality, and fi-
nally its claim to general consent, we can note
that the first three conditions involve a limita-
tion. The pure judgement of taste is depen-
dent on a negation of any possible practical or
moral interest, on a negation of possible ex-
ternal ends, with a view of grasping that which
pleases in itself, and finally, as the last of the
three negations, Kant assumes that non–con-
ceptuality seeks to free the judgement from
the object, in order to ground it in the feeling
of pleasure (or pain) that the object gives rise
to in the subject. The claim to general consent
is thus essentially different from the preced-
ing three conditions. It does not rest on a
negation, but is instead founded on the power
of making judgements in general – a power

deeply seated in the sensus communis, the
common sense that we can understand as an
enigmatic pre–comprehension situating the
judging subject among other subjects, and
also among those potential viewers of the ob-
ject of the judgement that together make up
the foundation of existence itself.

The double nature of the judgement of
taste, as both a subjective and a universal hu-
man power, rooted in what is most subjective
and yet most objective (in some sense the un-
graspable and still presupposed comprehen-
sion of the judging subject as determined by
its intersubjectivity), guarantees its autonomy
by reformulating this apparent contradiction
to an antinomy. The resolution of the antino-
my consists in the assumption of a co–exis-
tence of contradictions, a persistent ”both/-
and.” Just as aesthetic autonomy is upheld by
the recasting of the contradiction as an antin-
omy, the paradoxical autonomy of the gestalt
may be transposed from a neither/nor to a
both/and. Here we see the possibility of the
neither/nor that is suggested in Morris’s intro-
ductory quote from Goethe (”What comes
into appearance must segregate in order to
appear”). Appearing through separation, pure
negativity is rendered possibly by the belong-
ing-together announced in terms of both/and.
The new situation for sculpture envisioned by
Morris appears in all its complexity if seen in
the framework of the relation between nei-
ther/nor and both/and. The pure negativity
assumed by Krauss as constitutive for Mor-
ris’s sculpture, and which comes across in the
negation of classical sculptural values per-
formed by literalist art, finally depends on the
autonomy that Morris presupposes. This phe-
nomenon is not given due attention in the
readings by Krauss and Foster.

If there is an analogy between Roman Ingar-
den’s analys of aesthetic experience and
Robert Morris’s modern sculptural poetic,
then it resides in the creative act. Both of
them see the work as a result of a mutual
process that presupposes activity in both the
work and the viewer. The work only appears
as a prolongation of the creative act for the
viewer after the object has been constituted
as an aesthetic object. Ingarden emphasizes
that every intellectual judgement of a work
presupposes the formation of an aesthetic
object, quite simply because without such a
creation, there is no work to judge. This is a
process determined by the presence of both
the object and the subject in a given situation,
as well as the separation of the object from its
immediate surrounding by a neither/nor.

We could pit the complexity stemming from
this alternative reading of Morris against the
tendency towards unbridled contextualiza-
tion that contemporary art theory often en-
gages in. The interpretative act that starts out
from the historical, economical, political, bio-

graphical and social context, will in its most
extreme cases (which, it should be added, do
not include any of the above two) displace the
perspective to such an extent that the horizon
against which contemporary works are read
is no longer shared by its creators. The at-
tempt to resuscitate a philosopher relegated
to the backwater of thought, and to reinstore
the power of aesthetics to reflect its own de-
velopment, may seem dubious. And to do this
while appealing to the thinker from Königs-
berg who has given art and aesthetics such
headaches (and even caused severe damage,
some say) may even approach the limits of
what seems tasteful, to the limits of that
which has become our sensus communis. But
this undertaking could perhaps, in a some-
what evasive gesture, be justified with the re-
mark that a theory which seeks to understand
art must affirm the tasteless and the dubious,
just as art itself.

”Notes on Sculpture I–II” and ”Some Notes on
the Phenomenology of Making” are reprinted
in Continuous Project Altered Daily: The Writ-
ings of Robert Morris (MIT, 1995); ”Sculpture in
the expanded Field” is included in Rosalind
Krauss, The Originality of the Avant–Garde and
Other Modernist Myths (MIT, 1985); Hal Fos-
ter’s discussion of Morris can be found in The
Return of the Real (MIT, 1996). Ingarden’s lec-
ture is published in Journal of Aesthetics and
Art Criticism, vol 33, # 3, Spring 1975.
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Z: The notion of the curator, as we unders-
tand it today, is something that is relatively
new: twenty, maybe thirty years old. To whom
do you feel closer: to the traditional curator in
a museum, to the private dealer, or to a critic?
In my opinion the curator somehow develo-
ped, or took something, from all of these posi-
tions.
CE: Yeah, I think so. There is also the historical
meaning of ‘curator,’ which is related not only
to art. For instance, in Scottish law, a ‘curator’
is actually a person who looks after a child
when his parents are no longer alive. They
have responsibility for the care of a child,
which could be quite interesting in relation to
the artist-curator exchange. ‘Curator’ in its
real meaning is also somebody who cares for a
collection. So, curators have existed since the
eighteenth century, probably since the begin-
ning of the cabinet of curiosities. There’s a
long history of that kind of curator and then
there’s the new meaning of ‘curator’ as exhibi-

tion maker, Ausstellungsmacher or whatever,
which comes in around twenty years ago. The
latter is really a completely different concept
to which the same word has been attached;
there is very little relationship between this
notion of caring for a collection or a child or
whatever and the contemporary meaning of
the curator. So you could say we should actual-
ly find another word, because I am not sure
that that historical connection is very useful.

What I can say is that I became involved in
curating because I got interested in art but
was not trained and do not think of myself as
an artist. I fell into curating because that was
what you could do in order to be involved with
art and not be an artist. So in some ways, I
don’t think very much about what the word
means and I often don’t use it about myself
because I could also be called a writer and of-
ficially I’m an editor, director and research fel-
low to my various employers. I actually rarely
have the title curator, but of course I’m always
called it. In terms of my actual work: some-
times I’m more a facilitator of an artist ’s pro-
ject; sometimes I feel I’m working in parallel
with an artist, where we are discussing the
project from the start and I can see a real ex-
change of ideas; sometimes I make exhibi-
tions and recently I’ve been most concerned
with developing the idea of the art institution
itself –rather than just its exhibition program.
Often, as a curator you feel like you have to
back away from any kind of creative involve-
ment, but I think we should admit to a real cre-
ativity implicit in this new term, “curator.”
Probably the reason we back away from it is
because of the legacy of the historical use of
the concept that pre-existed our activities.
Now we’re actually involved in production
and the creation of contexts and opportuni-
ties, all of which have a creative element. And
speaking personally, I’m most interested in art
in the sense of a tool – a tool to imagine the
world otherwise. I’m not so interested in aes-
thetic values for themselves, and I’m certainly
not interested in art for art’s sake. It’s more
how art engages and changes conditions
around itself, how it operates on the imagina-
tion. So the limitations of my understanding of
the possibilities of the curator are dictated by
that personal and political agenda.
B
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Z: You were talking about the beginnings of
your curatorial work as if you emerged from
some point of nothing; that you simply liked
art and so on. But are there any people that
you could call forerunners, or are there speci-
al events, that inspired you?
CE: Yes, there are such people, but they’re
mostly artists. Well, I mean the reason I got
into art was an artist named Stephen Willats
who was working on what we could now call
social projects from the 1960’s onwards. In
terms of forerunners, I think I have to be quite
personal and say the reason I got interested in

art is through my disillusionment with politics.
In my twenties, early twenties at least, I was a
member of the British Labour Party and very
active in what was then called the Left. And
gradually, particularly with the experience of
the big miners’ strike in ’84-85, I became ex-
tremely disillusioned with the possibilities of
politics – its possibility to affect people’s
imagination, to effect changes in thinking and
acting, to rethink globalization, injustice,
emancipation, almost anything beyond the
hope for the revolution or everyday manage-
ment. It seemed to me that the options were
being closed down (particularly in Britain be-
cause at that time my thoughts were still
based very much on some kind of national un-
derstanding). I saw in art, through somebody
like Stephen Willats, a way of dealing with
some of the questions I felt I wanted to ask in
the political sphere, but couldn’t. And so my
journey was from trying to change the world
through politics to becoming interested in art.
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Z: But why couldn’t you pose those ques-
tions in the political sphere?
CE: Because things on the Left seemed al-
ready cast in an ideological stone and nobody
was even considering ideology’s relation to
observable realities. Nobody was prepared
for instance to question whether Marxism
was correct, whether Trotsky was correct or
not, you either accepted it or you were out.
Nobody was prepared to use politics, and that
is still absolutely true now, in an imaginative
or speculative way. I’ll tell you an example: in
1980–81 we were very involved in trying to
support Solidarnosc in some way, though
many were troubled to be opposing a “social-
ist” government. Then in ‘84 when the miners’
strike was on, we went down to the docks in
Hull, which is a port in eastern England, and
tried to stop the ships that were bringing the
Polish coal dug up by the same miners who
three years before had been occupying the
mines to defend Solidarnosc. Yet, no one
would seriously discuss the irony of our
protest or the relationship between what we
were doing in 1981 and 1984. In the end, it
seemed we were fighting anybody who op-
posed our British working class self-interest,
and I couldn’t see a future in that position at
all, because the idea of the self-interest of a
nation and class just didn’t mean anything
anymore. Nobody would discuss the possibili-
ty of a thoughtful response to globalization, to
the complexity of community and what it
might mean, even to re-imagine a new Inter-
national, nothing. It seemed everything glob-
al, economic or even aesthetically challeng-
ing was evil, it was that simplistic and de-
featist. The left was freaked out by the end of
a coherent class structure and was clinging to
its wreckage. Everybody around was just
stuck in defensive mode, trying to protect the
rights that had been won in the 1950’s or

1960’s but that no longer meant so much.
There was no mechanism to imagine how
global relationships could be renegotiated, or
how Reaganism/Thatcherism could be turned
against itself by changing our vision of the
world. No, the future was fixed, we were in
eternal opposition until the ‘revolution’ and
we were almost happy in our defeatism and
lack of responsibility to effect any real change.

So, there was (and is) no imaginative specu-
lation available in politics. And that’s the only
salvation that we have, actually to think the
world differently. We have to start from the
ground and try to build up some different
ideas of how we might want to organize our-
selves as a society. Otherwise we only have
the one free market, democratic capitalist
model. And for me it seems art could be the
terrain where that can happen today. Since
the 1980’s I am even more sure it’s not going
to happen in traditional party politics and oth-
er areas – philosophy, science, economics –
are often so carefully specialized they stop
themselves from making effective state-
ments. But this is another story ....
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Z: Please, continue with it.
CE: For me, art has possibility. Possibility is a
very important word for me, because I think
that’s what we have to grasp, to create possi-
bility. Ernst Bloch said there are interests in
the world that try to deny possibility – so, pos-
sibility is a very political term. Possibility of
changing, possibility of imagining, possibility
of speculating, possibility of thinking things
otherwise, these are very important. Now, if
we see art as a “generalism,” a field which can
draw in various “specialisms,” bring them to-
gether, perhaps misunderstand or misuse
them, but create something else out of the
combination that speaks to a common inter-
est, then I think the position of art is unique in
its possible effect on questions of commonali-
ty or community and a real tool to be used to
think in that way. And that’s what excites me
about it. Of course there are other aspects in
this terrain of art that I have little interest in,
which have to do with commercialism or to do
with the gallery structure or to do with the
way that art affirms the status quo or relates
to fashion. That’s fine, I don’t like them and I
don’t dislike them, they don’t interest me. The
real possibility for art is to be a speculative ter-
rain, to imagine the world differently and to
draw on other disciplines, whether it’s philos-
ophy, physics or football, to talk about our
conditions and how they could be revised.
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Z: So, taking all this into account, what ex-
actly would be the task of the curator?
CE: The task of the curator is to cultivate that
terrain of possibility, to look after it, to build in-
stitutions on it or structures on it in which
such a speculation can happen. To develop an
enclosure if you like, where some of these
things can happen, within capitalism of cour-
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