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sådana besvär och avbrott i den allmänna sko-
lans dagliga liv.

I rapporten framstår slöjan själv till slut som
ett möjligt tvångsredskap, vars användning är
liktydig med ren sexism. Kommissionen upp-
fattar slöjan som ett hot inte bara mot tron på
jämlikhet mellan könen, utan också mot repu-
blikens rättsliga rum. ”Vissa unga flickor och
kvinnor bär slöja frivilligt, men andra tar på sig
den under tvång eller tryck”, konstaterar
kommissionen, och presenterar därmed slö-
jan som spåret av en tvångshandling – även
om kommissionen erkänner att den inte kan
veta för hur många flickor och kvinnor det
stämmer. Här och i de meningar som följer för-
blir de förövare som tvingar vissa flickor och
kvinnor att bära slöja oidentifierade – och på
så vis kan slöjan sammankopplas med sex-
ism, men inte sexism såsom ett fall av ojämlik-
het mellan kvinnor och män, utan enbart som
en manifestation av att kvinnan förlorat sin
autonomi. ”Det samma gäller för yngre flickor:
de tvingas, ofta med våld, att bära slöja”, fort-
sätter Stasirapporten, och nu presenteras slö-
jan som det synliga beviset på en återkom-
mande kriminell handling. ”När de unga flick-
orna har beslöjats kan de visa sig i höghusens
trappuppgångar och gå på offentliga gator
utan att behöva oroa sig för att bli hånade eller
rentav misshandlade, som de kunde bli tidiga-
re, då de gick barhuvade. Paradoxalt nog er-
bjuder dem alltså slöjan det beskydd som re-
publiken borde kunna garantera”.

Med den avslutande meningen förvandlar
Stasikommissionen i princip slöjan till ett
tecken som visar var staten har svikit sina
medborgare – ett rörligt tecken, som visar den
gräns där statens jurisdiktion slutar och främ-
mande lagar tar vid – lagar med egna, nya
maktanspråk och nya regler för tillhörighet.
Det är uppenbarligen bara ett kort steg fram
till påståendet att det är olagligt att bära slöja
– ett steg kommissionen så småningom tar –
eftersom slöjan nu kommit att beteckna ett
autonomt rum som öppet trotsar, kanske ren-
tav bryter mot, fransk lagstiftning. Det är
mycket möjligt att denna autonomi hänvisar
till friheten hos de kvinnor som frivilligt valt att
bära slöja. Kommissionen uppmärksammar
sådana fall, men gör gällande att denna auto-
nomi inte i allmänhet är ett tecken på möjlig-
heten av en personlig valfrihet, utan att den,
återigen, snarare kontrolleras av en okänd,
obenämnd och könlös kraft, som utgör ett
”hot mot individens frihet”. Enligt kommissio-
nens resonemang skulle inte staten inkräkta
på några rättigheter genom att bannlysa slö-
jan, utan den skulle i själva verket agera för att
försvara individens frihet.

Om man går igenom Stasikommissonens
rapport ser man hur slöjan långsamt förvand-
las från att vara en tydlig religiös symbol – som
kippan eller det stora korset – till att vara ett
objekt förknippat med tvångshandlingar, våld

och rentav kriminalitet – till att börja med rik-
tat mot muslimska kvinnor men sedan mot
själva den franska staten. Från att vara en
symbol för en viss tro, till att vara ett tecken på
en laglöshet som låter övergrepp begås oupp-
märksammat och utan bestraffning. Slöjans
synlighet förhöjer bara dess skändlighet; slö-
jan är en bekännelse, men inte till en tro utan
av ett brott. Att kommissionen som en lösning
på de olika problem som uppstår i ett land där
det råder religionsfrihet, föreslår att bannlysa
slöjan från de offentliga skolorna, bekräftar
bara slöjans status som ett farligt vapen som
hotar den allmänna ordningen. För trots att
vapenkontroll faktiskt tenderar att reducera
mordfrekvensen, så är det inte självklart att
ett förbud mot slöjan kommer att eliminera el-
ler ens reducera några av de problem som
kommissionen uppmärksammat i Frankrikes
offentliga skolor – från ökad frånvaro till 
misogyni. I namn av la laïcité borde en ”tvär-
konfessionell” hållning vara mer passande, i
synnerhet om det handlar om att lära skolbarn
allt om jämlikhet. Istället för en lag som förbju-
der slöjan kunde man ha hoppats på en utvid-
gad läroplan, utformad för att förvandla stu-
denterna – och inte bara de beslöjade – till ef-
fektiva medborgare: lära dem att göra bruk av
rättssystemet, att inge klagomål mot rasism,
att söka skydd, att söka studielån.

Men den mest besvärande aspekten i histo-
rien om slöjans förvandling från religiös sym-
bol till livsfarligt vapen är kommissionens ten-
dens att sammankoppla slöjan med såväl
muslimernas individuella svaghet som deras
kollektiva styrka. På samma sätt som nazis-
terna framställde judarna samtidigt som en
synbarligen degenererad ras och ett mäktigt
hot som i hemlighet höll på att ta över Europa,
så kan Stasikommissionen finna både impo-
tens och omnipotens bakom slöjan: svaga
flickor och kvinnor som uppenbarligen inte
kan försvara sig, och en okroppslig men mäk-
tig kraft som hotar republiken på alla fronter:
den hotar la laïcité, de civila plikterna, den all-
männa ordningen. ”Gerillakrigsföring”, just
precis; denna olyckliga formulering kopplar
ofrånkomligen samman varje slöja och varje
fransk muslim med den islamiska fundamen-
talismen, och, om man godtar det bestickan-
de resonemanget, med den internationella
terrorismen. Det är just denna bild av ett be-
svärande samband mellan en individuell im-
potens och en internationell omnipotens som
kan legitimera att staten ingriper och vidgar
sin jurisdiktion över den muslimska kvinnans
kropp. Något som inte återupprättar de alie-
nerade kvinnornas rättigheter utan bara för-
nekar dem en gång till, i och med att kvinnor-
nas huvuden tas i beslag av den franska sta-
ten, som kan reglera dem på samma sätt som
den reglerar en stadsgata, en parkbänk eller
ett monument. Det finns ingen tvekan om att
muslimska flickor och kvinnor upplever sex-

ism, men det är de arabiska muslimerna av
båda könen som förblir rasismens huvudsak-
liga offer i Frankrike, och ofta förnekas an-
ställning och boende. Höghusens tyranniska
trappuppgångar, som givits en så gripande be-
skrivning av Stasikommissionen, tycks snara-
re spegla de arabiska muslimernas uteslut-
ning från det franska samhället i stort, inte
nödvändigtvis deras oförmåga att låta sig in-
tegreras, och inte heller deras begär efter att
ta makten över landet. Genom att fokusera på
hur muslimerna har svikit la laïcité verkar Sta-
sikommissionen anklaga offren istället för att
reflektera över hur fransmännen har miss-
lyckats med att respektera varje medborga-
res jämlikhet.

Naturligtvis är de verkliga förlorarna de
muslimska flickorna och kvinnorna – vare sig
de väljer att beslöja eller icke beslöja, vare sig
de bestämmer över sig själva eller om någon
annan bestämmer över dem. I september blir
det klart vem som fattar besluten. I kölvattnet
av Stasikommissionens rapport framstår slö-
jan inte längre som paradoxal eller tvetydig –
som ett stycke tyg vilket kan bäras av flera oli-
ka anledningar, som ett uttryck för fromhet el-
ler för att tillåta rörelsefrihet, som ett uttryck
för tillhörighet eller skillnad, för viljan att dölja
sig eller att manifestera sin tro, för ärofull eller
tvångsmässig underkastelse. Den tydliga och
bestämda hållning som intagits av Stasikom-
missionen har ersatt alla sådana komplexite-
ter med ett stridslystet krav på ordning: an-
tingen är du med oss eller mot oss. Med tanke
på att uppskattningsvis 70% av Frankrikes be-
folkning – inklusive en majoritet av vänstern –
stöder det nya lagförslaget, så kan man verkli-
gen tala om skapelsen av en synlig minoritet,
som plötsligt stigmatiserats av staten och
stängts in i ett ghetto utan väggar; en mycket
tydlig minoritet vars marginalisering bara kan
elimineras genom avlägsnandet av slöjan.

Det finns inte plats för misstag: det är myck-
et möjligt att denna nya form av statlig diskri-
minering kan legitimeras med argument om la
laïcité, men problemet uppmärksammades
och korrigerades i rent visuella termer – en
hållning som korresponderar med skådespe-
lets dominans i vårt samhälle. Eftersom inget
kan undfly detta skådespel så undrar man om
det som får slöjan att väcka sådan anstöt inte
egentligen är att den etablerar ett rum som
undflyr det allmänna ögat, snarare än att den
underblåser sexism. Frankrike har beslutat att
medborgarskapet inte längre bara handlar om
att förverkliga idealen om frihet, jämlikhet och
brödraskap. Att vara en medborgare betyder
att vara synlig på ett visst sätt.
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* I denna text används termen laïcité istället
för ”sekularisering” för att markera den frans-

ka lagens specificitet. Författaren ber att få
tacka Laurent Mucchielli för hans artikel
”L’islamophobie, une myopie intellectuelle?”,
Mouvements, nr 31/2004, 90–96.

Platsens 
modaliteter
Av Staffan Lundgren

Rummets idé tycks alltsedan det förra se-
kelskiftet varit föremål för inte bara ett utan
två epistemologiska brott. Det ena framträder
i skepnad av det post-euklidiska rummet, som
en konsekvens av Einsteins relationella syn på
rum och tid, som utöver att binda tiden till
rummet också genererar tanken på rummet
som dynamiskt, och för vissa historiker (som
t. ex. Sigfried Giedion) ligger bakom den mo-
derna arkitekturens rumsuppfattning. Det
andra radikala brottet med den traderade sy-
nen på rummet manifesteras i den dekon-
struktion av metafysiken och dess grundbe-
grepp som ger upphov till ett skifte i rummets
och platsens (ontologiska) hierarki; platsen
ges nu företräde framför rummet.

De ovan beskrivna problematiseringarna av
de traditionella rums- och platsbegreppen
måste antagligen ses som förutsättningar för
framväxten av det teoretiska stoff som utgör
det huvudsakliga föremålet för Gunnar San-
dins undersökningar i den nyligen publicerade
Modalities of Place, On polarisation and Ex-
clusion in Concepts of Place and in Site-Speci-
fic Art. Avhandlingen, som består av tre delar;
”Places of preference”, ”Other Places” och
”The Site-Specific” (samt ett appendix) kon-
centrerar sina undersökningar till i huvudsak
fenomenologisk och semiotisk platsteori med
rötterna i 1900-talets andra hälft. 

Avhandlingens vägledande hypotes är att
”modaliserade platsbegrepp” i vilka ”föränd-
ring, förmedling, otrygghet, variation etc”
spelar en betydande roll, är särskilt relevanta
för diskussionen av platsbegreppet – vilket
föranleder författarens önskan att åskådlig-
göra och problematisera de menings- och vär-
deskapande strukturer och akter som genere-
rar värdeladdade platsbegrepp. Men Sandin
vill också återge den ”diskursiva vändning”
(discursive turn) han ser i samtida konstnärlig
praktik – en vändning som kommer till uttryck
i att medieringen av en händelse idag är lika
viktig som den ”jordnära omständighet” till
vilken händelsen hör, ett fenomen som han
beskriver som ett ”skifte i intresse från en fy-
siskt situerad till en diskursiv och medierad
plats”.

I syfte att åskådliggöra de axiologiskt be-
tingade dikotomier som tycks vara en ofrån-
komlig konsekvens av den samtida platste-

orin går Sandin i avhandlingens första del,
”Place of Preference”, i polemik med Edward
Casey som i The Fate of Place genomför en fi-
losofihistorisk exposé över platsens idé och i
och med detta åskådliggör hur tänkandet av
abstraktioner som rum och abstraherade
platser (site) historiskt givits företräde framför
den fenomenologiskt givna platsen (place).
Sandin lyfter hos Casey fram en möjlig opposi-
tion mellan plats och rum/abstraherad plats
(site) i linje med den ofta förekommande tan-
kegången att plats ses som något genuint, au-
tentiskt och upplevt medan platsens motsats
(hur den än må betecknas) associeras med
anonymitet, livlöshet och exploatering (eller
med Sandins ord, som ”hot mot en möjligen
human miljö”). Caseys ontologiska åtskillnad
mellan plats och site läses här som axiologisk
och följaktligen värderas (inom ramen för det
värdesystem som antas) platsen – förbundet
med föreställningen om autencitet och liv –
högre på den denna skala än den livlösa och
exploaterade platsen (site). Sandin ansluter
sig därmed till föreställningen om att en vär-
deladdad bestämning av en plats också med
nödvändighet genererar föreställningen om
dess motsats. Caseys distinktion mellan plats,
rum och ”site” skulle alltså, snarare än att
åskådliggöra hur de abstrakta konstruktioner-
na rum och ”site” har sitt ursprung i en levd
plats, innebära ett ordnande av dessa be-
grepp (och vad de betecknar) i en platsens hi-
erarki. Caseys påstående att ”site är ett för-
därvande av platsen, en nedmontering till
punktuella former” kan förvisso tala för San-
dins tolkning. Men jag undrar om inte denna
tolkning åtminstone delvis är färgad av San-
dins egen preferens för den semiotiska tan-
ketraditionen, vilket ställer frågan om inte av-
handlingen hade tjänat på att sätta dessa pre-
ferenser inom parentes i syfte att frigöra fler
tematiska fält, till exempel en möjlig koppling
mellan intentionalitet och ”modalitet”.

Kanske på grund av Sandins egna preferen-
ser, kanske på grund av att det hos Casey
verkligen finns en prefererad plats (place of
preference), transformeras Caseys plats från
den nod i vilken subjektet förbinds med sin
omvärld (och från vilken senare konstruktio-
ner av geometriska eller i övrigt abstrakta rum
utgår) till en värdeladdad eller axiologisk
plats. Om det är Casey eller Sandin som är
upphovsmannen till denna förvandling får
vara osagt, men i vilket fall belyser Sandin ett
problem som onekligen ligger i det fenomeno-
logiska platsbegrepp Casey presenterar. Ska
platsens autenticitet och liv förstås som ett
ideal mot vilket tänkandet och livet bör orien-
teras, eller är ursprungstanken istället att för-
stås som den horisont mot vilken det blir möj-
ligt att åskådliggöra (och suspendera) förut-
fattade meningar och abstrakta föreställning-
ar och i förlängningen säkerställa en
ursprunglig relation mellan subjekt och värld?

I båda fallen handlar det om en rörelse i rikt-
ning mot ett ursprung men där den stora (och
avgörande) skillnaden består i huruvida det
också sker en rörelse tillbaka efter det att den
ursprungliga relationen etablerats (som hos
Husserl) eller om det blir omöjligt att – i en oe-
gentlig värld – motstå frestelsen att dröja vid
det autentiska ursprunget (som hos Heideg-
ger). (Kanske är inte detta problem unikt för
det fenomenologiska platsbegreppet. Ironiskt
nog tycks tanken om ursprung och egentlig-
het gå igen i radikala rörelser som ”reclaim
the streets”. Det radikala och reaktionära för-
enas i en gemensam önskan om en återgång
till en mer ursprunglig ordning. Begreppet ra-
dikal tycks i och med detta genomgå en bety-
delseglidning i riktning mot sitt etymologiska
ursprung.)

Tveklöst vägleds avhandlingen första del av
det problematiska förhållandet mellan plats
som produktion och/eller domination, något
som aktualiseras också i dess andra del ”Ot-
her Places”. Här försöker Sandin, efter de inle-
dande analyserna av de mekanismer som ge-
nererar uteslutning och dikotomier i den förs-
ta delen, att hitta en farbar väg till en plats där
det blir möjligt att åskådliggöra dessa struktu-
rer utan att generera en förhärskande plats.
Denna väg går, inte utan omvägar, till en kors-
ning i vilken modallogik (den gren av logiken
som koncentrerar sina undersökningar till på-
ståenden som innefattar en justering av ett
faktum med hjälp av ord som kan, vill, borde,
etc.) och lingvistik möts i form av en semiotisk
appropiering och transformering av den mo-
dallogiska modellen. Men denna väg går ock-
så via Michel de Certeaus tanke om hur rum
skapas utifrån en given omständighet på
grundval av subjektets interaktion med sin
omvärld genom vissa modala (kanske inten-
tionala?) föreställningar som av de Certeuas
kategoriseras som alethiska, (det nödvändi-
ga, det omöjliga, det möjliga eller tillfälliga),
epistemologiska (det säkra, det exkluderade,
det rimliga, det ovissa) och deontiska (det för-
pliktande, det förbjudna, det tillåtna eller det
valfria). De Certeau tänker sig hur dessa mo-
daliteter – eller akter – affirmeras av subjek-
tets vandrande, en akt som för tankarna till si-
tuationisternas dérive och détournement
som tas upp i avhandlingens första del men
med den skillnaden att det vandrade subjek-
tet hos de Certeau konstituerar ett nytt rum
och inte som i fallet med situationisternas dé-
tournement approppierar en befintlig plats el-
ler ett befintligt rum. För de Certeau är detta
vandrande att förstås i analogi med den fatis-
ka delen i en kommunikativ akt som för Ro-
man Jakobsson, från vem strukturen är häm-
tad, innebär att man initierar, upprätthåller el-
ler avbryter en kontakt med en annan kom-
munikativ part. En lovvärd antydan om
möjligheten till en produktion av plats och
rum på intersubjektiv grund. 

State’s power to control the bodies of young
women but also stigmatises Muslims throug-
hout the public realm as the newly-visible
recruits in an undeclared guerrilla war on the
République. Where does one begin to take
apart such a document? First, it should be no-
ted that the Stasi Commission ended up with
a report on laïcité – not immigration, ethics,
racism, women’s rights, minorities’ rights,
students’ rights, education, multilingualism,
multiculturalism, multidominationalism, co-
lonisation, poverty, ghetto-isation, delinquen-
cy or public space, although all of these issues
were raised in the report. Second, despite its
declared focus on laïcité, the Stasi Commis-
sion produced the precise wording for a law
that will effectively prohibit the veil in public
schools. True, the commission examined laï-
cité in other areas in the public realm – pri-
sons, hospitals, cafeterias as well as the work
place – and made what may initially appear as
progressive proposals: make religious servi-
ces available to Muslims in the military and in
prison; offer French citizenship to immigrants
at age 16;  supervise the media to control ra-
cist and anti-Semitic imagery; establish a na-
tional school for Islamic Studies; allow all wor-
kers to choose their religious holidays; add
Yom Kippur and Aïd-el-Kebir to the list of offi-
cial school holidays. But the gist of the report –
its most explicit and its most effective product
– remains the wording of the new law, a law
immediately embraced by President Chirac,
who declared in no uncertain terms, “Laïcité
is not negotiable.“

But how did the veil come to impinge upon
laïcité? How exactly does a veiled schoolgirl
sitting in a public classroom come to negotia-
te the division between the State and religi-
on? Here, the Stasi commission offers an unc-
lear and unstable line of argumentation. Ci-
ting the 1905 law that officially separates the
State and the Church in France – “The Repub-
lic assures the freedom of conscience. It gua-
rantees the free exercise of the faiths, with
the sole restriction enacted in the interest of
public order“ – the commission goes on to
present laïcité, not as a principle of mutual re-
spect and neutrality, but as an active, living
practice with a renewed calling: to solidify the
social pact that affirms collective values of the
République, including “the equality between
men and women.“ In the other words, the
1905 law is no longer about guaranteeing the
free exercise of faiths but about maintaining
public order – a major shift in the interpreta-
tion of the law from liberty to order. After im-
plying that religious signs may indeed disturb
the peace by promoting divisive forms of be-
longing, the commission maintains, “At
school, wearing a conspicuous religious sign –
large cross, kippa or veil – already suffices to
trouble the tranquillity of school life.“ Alt-
hough it is unclear whose life is troubled by

these signs, the commission moves on to ex-
amples of interruptions: absences for praying
or fasting; girls who get medical certificates to
be excused from physical education classes;
girls who refuse to take exams with male
teachers; parents and students who refuse to
recognise the authority of female teachers;
students who abandon studies altogether and
those who complete them by corresponden-
ce from home. “All of these attitudes are ille-
gal,“ asserts the commission, without any re-
ference to established legislation, nor any ex-
planation as to how the veil as an object actu-
ally contributes to such troubles and
interruptions in the daily life of public school. 

In the report, the veil itself finally emerges
as a possible tool of coercion that is coexten-
sive with sexism. For the commission, the veil
challenges not only the belief in equality
between the sexes but also the juridical space
of the République. “Some young girls and wo-
men wear the veil voluntarily, but others put it
on under coercion or pressure,“ affirms the
commission, thus depicting the veil as the tra-
ce of a coercive act – albeit for an unknown
number of girls and women. Here, as in the
following sentences, the perpetrators forcing
some girls and women to wear the veil remain
unidentified; thus, the veil can be linked to
sexism, not as an instance of inequality
between women and men, but only as a mani-
festation of a female loss of autonomy. “It’s
the same for preadolescent girls, upon whom
wearing the veil is imposed, often by violen-
ce,“ the Stasi report continues, now depicting
the veil as the visible proof of a recurrent cri-
minal act. “The young girls, once veiled, are
able to cross the stairways of collective buil-
dings and to walk public paths without worry-
ing about being jeered at, even mistreated, as
they were before with a bare head. The veil
thus offers them, paradoxically, the protec-
tion that the Republic should be able to gua-
rantee.“ 
With this last phrase, the Stasi commission es-
sentially transforms the veil into a sign that
demonstrates where the State has failed its
citizens – a moving sign that demarcates whe-
re the State’s jurisdiction ends and where fo-
reign laws begin with new claims to power
and new rules for belonging. Of course, it is
just a small step to declare that wearing the
veil is illegal – a step that the commission
eventually takes – since the veil has now
come to designate an autonomous space that
openly defies, if not transgresses, French law.
This autonomy may indeed represent the li-
berty of certain women who have chosen fre-
ely to wear a veil. While acknowledging such
cases, the commission suggests that this au-
tonomy does not generally reflect personal
choice but, again, is controlled by an unk-
nown, unnamed and ungendered force that
constitutes a “menace to individual freedom.“

By banning the veil, so the commission’s logic
goes, the State would not infringe upon rights
but would in fact be acting to protect individu-
al liberties. 

Throughout the Stasi commission’s report,
the veil is slowly transformed from a con-
spicuous religious sign – like the kippa and the
large cross – to an object involved in acts of
coercion, violence and even criminality, first
against Muslim women and then against Fran-
ce. From a sign of faith to a sign of lawless-
ness, where violations go unchecked and un-
punished. The veil’s visibility only augments
its flagrancy; the veil comes to confess, not a
religion, but a crime. The fact that the com-
mission proposes to ban the veil in public
schools as a solution to the many problems of
living in a multiconfessional society only ser-
ves to confirm the veil’s status as a dangerous
weapon that threatens public order. After all,
gun control does tend to reduce the incidence
of murder, but it is not evident that prohibiting
the veil will eliminate, let alone reduce, any of
the problems cited by the commission, from
absenteeism to misogyny, in the daily life of
French public schools. In the name of laïcité, a
cross-confessional approach seems more ap-
propriate, especially to teach school children
all about equality. Instead of a law prohibiting
the veil, one would have hoped for an expan-
ded curriculum to make more effective citi-
zens out of every student, not just the veiled
ones: using the legal system, filing a com-
plaint against racism, getting into a shelter,
getting a student loan.   

But the most troubling aspect in the veil’s
transformation from religious sign to dange-
rous weapon is the commission’s tendency to
link the veil with both the individual weakness
and the collective power of Muslims. Like the
Nazis depicted the Jews as a visibly degenera-
te race and a powerful menace secretly taking
over Europe, the Stasi commission discovers
impotence and omnipotence behind the veil:
weak girls and women who manifestly cannot
defend themselves and a disembodied yet po-
werful force menacing the République on all
fronts: laïcité, collective values, civic duties,
public order. "Guerrilla warfare" indeed; this
regrettable turn of phrase inevitably links eve-
ry veil and every French Muslim with Islamic
Fundamentalism and, by equally specious re-
asoning, international terrorism. It is precisely
this presentation of a troubling nexus betwe-
en individual impotence and international
omnipotence that legitimates the State to in-
tervene and to extend its jurisdiction over the
Muslim female body. But alienated women’s
rights are not restored but simply taken away
anew, as their heads become the custody of
the French state, to be regulated like a city
street, a park bench or a monument. Muslim
girls and women undoubtedly experience
sexism, but Arab Muslims of both sexes re-

main the principle victims of racism in France
and regularly find themselves denied employ-
ment and apartments. The oppressive stair-
wells of collective buildings, so poignantly de-
scribed by the Stasi commission, seem to re-
flect the exclusion of Arab Muslims from Fren-
ch society, not necessarily their inability to
integrate, nor their desire to overtake the
country. By considering how Muslims have
failed laïcité, the Stasi commission seems to
blame the victims instead of reflecting upon
how the French have failed to respect the
equality of every citizen.

Of course, the real losers are the Muslim gir-
ls and women – whether they choose to veil or
not to veil, whether they decide for themsel-
ves or someone else decides for them. Come
September, it will be clear who is making the
choice. In the wake of the Stasi commission’s
report, the veil is no longer paradoxical, nor
equivocal – a piece of cloth that could be worn
for several reasons, from expression of piety
to freedom of movement, from belonging to
distinction, from the desire to remain hidden
to the desire to manifest one’s faith, from sub-
mission in honour to submission under pres-
sure. The clear, firm line drawn by the Stasi
commission has replaced such complexities
with a bellicose call to order: either you are
with us or you are against us. With an estima-
ted 70% of the French population on the side
of the new law – including the majority of the
left – one can truly speak of the creation of a
visible minority, suddenly stigmatised by the
State and confined to a ghetto without walls, a
highly conspicuous minority whose marginali-
sation can be eliminated only by taking off the
veil. 
Make no mistake: this new form of state di-
scrimination may indeed be legitimated
through arguments about laïcité, but the pro-
blem was perceived and corrected in purely
visual terms – an approach that corresponds
to the dominance of the spectacle. Since
nothing can escape the spectacle, one won-
ders if the veil’s offence lies, not in allegedly
promoting sexism, but in establishing a space
that escapes the public eye. France has deci-
ded that citizenship is no longer just about re-
alising the ideals of liberty, equality and frater-
nity. Being a citizen means being visible in a
particular way. 

Jennifer Allen is a freelance critic, living and
working in Berlin

*Throughout the text, the term laïcité is used
place of “secularisation“ in order to mark the
specificity of the French law. The author
would like to thank Laurent Mucchielli for his
article "L’islamophobie, une myopie intellec-
tuelle ?", Mouvements, 2004, n°31, p. 90–96.

Modalities 
of Place
By Staffan Lundgren

Since the beginning of the 20th century, the
idea of space has been subject to not only one
but two epistemological breaks. One appears
in the shape of the post-euclidian space, as a
consequence of Einstein’s relational idea of
space and time – an idea that, apart from bin-
ding time to space, generates the thought of
space as dynamic, and for certain historians
(e.g. Sigfried Giedion) also seems to underlie
the conception of space in modern architec-
ture. The other – radical – break with the tradi-
tional idea of space is manifested in the de-
construction of metaphysics and its founding
concepts, that renders a shift in the (ontologi-
cal) hierarchy of space and place: place is gi-
ven priority over space.

The theoretical matter constituting the
main subject of Gunnar Sandin’s investiga-
tions in the recently published Modalities of
Place: On Polarisation and Exclusion in Con-
cepts of Place and in Site-Specific Art, must
be said to be conditioned by these problema-
tizations of the traditional concepts of space
and place. The dissertation, consisting of th-
ree parts – ”Places of Preference”, ”Other Pla-
ces” and ”The Site-Specific” (plus an appen-
dix) – focuses mainly upon phenomenological
and semiotic theories of place from the se-
cond part of the 20th century.

The main hypothesis of the dissertation is
that ”modalised concepts of place”, where
”alteration, negotiation, uncertainties, varia-
tion etc., play a significant part”, have great
relevance for the discussion of the concept of
place – thus making the author wish to clarify
and problematize the meaning- and value-
creating structures and acts that generate
concepts of place charged with value. But
Gunnar Sandin also wants to present the ”di-
scursive turn” he has witnessed in contem-
porary artistic practices. This turn becomes
apparent in the fact that the mediation of an
event today is as important as the ”earth-
bound circumstance in which the event takes
place”, a phenomenon Sandin describes as a
”shift of attention from the physically situated
to the discursive and mediated place”.

Aiming to present the axiologically condi-
tioned dichotomies that seem to be an irredu-
cible consequence of the contemporary theo-
ry of place, Sandin, in ”Place of Preference”,
the first part of the dissertation, enters into
polemics with Edward Casey, whose The Fate
of Place conducts an philosophical and histo-
rical survey of the idea of place, thus showing
the tendency in the history of thought of gi-
ving abstractions such as room, and abstrac-
ted places (”sites”), priority over the pheno-

menologically given place. Sandin shows a
possible opposition in Casey’s text between
place and space/abstracted place (”site”),
that accords with the recurring idea that place
should be seen as something genuine,
authentic and lived, while on the contrary the
opposite of place (however it should be na-
med) is associated with anonymity, lifeless-
ness and exploitation (or, using Sandins own
words, as ”threats to a presumably humane
environment”). Casey’s ontological separa-
tion between place and site is here under-
stood as axiological, and thus (within the
system of values presumed) place – connec-
ted to the idea of authenticity and life – has a
higher value than the lifeless and exploited
site. Sandin thereby joins the idea that a va-
lue-laden determination of a place also, and
necessarily, generates the idea of its opposite.
Casey’s distinction between place, space and
”site” would thus, rather than showing how
the abstract constructions ”space” and ”site”
have their origin in a lived place, refer to an ar-
ranging of these concepts (and what they sig-
nify) into a hierarchy of the place. On the one
hand, Casey’s statement that ”site is the very
undoing of place, its dismantling into puncti-
form positions”, can seem to confirm Sandin’s
interpretation. But I wonder whether this in-
terpretation does not – at least in part – build
on Sandin’s own preference for the semiotic
tradition of thought, which raises the question
as to whether or not the dissertation had gai-
ned by bracketing these preferences, in order
to open other thematic fields, such as a pos-
sible connection between intentionality and
”modality”.

It may be caused by Sandin’s own preferen-
ces, it may be caused by the possibility of re-
ally finding a ”place of preference” in Casey,
but anyhow, Casey’s place is transformed
from a node in which the subject is connected
to its surrounding world (and from which all la-
ter constructions of geometrical or otherwise
abstracted spaces depart), into a value-laden
or axiological place. Whether it is Casey or
Sandin that creates this transformation will
remain unsaid, but regardless, Sandin high-
lights a problem that certainly pertains to the
phenomenological concept of place presen-
ted by Casey. Should the authenticity and life
of place be understood as the ideal towards
which thinking – and life as such – should be
oriented, or is the idea of an origin rather to be
understood as the horizon within which it be-
comes possible to present (and suspend) pre-
conceived ideas and abstracted notions, and,
in extension, to secure an originary relation
between subject and world? In both cases, the
movement is directed towards an origin, but
the great (and decisive) difference is whether
or not there is also a returning movement after
the establishment of the originary relation (as
in Husserl), or if it becomes impossible – in an
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Det är i avhandlingens tredje del (”The Site-
Specific”) som Sandin mest explicit tematise-
rar den inledningsvis formulerade önskan om
att återge den ”diskursiva vändning” han ser
uttryck för i samtida konstnärlig praktik. Här
lyfter han också fram hur de teorier som oav-
låtligen genererar dikotomier och uteslutning-
ar också är reflektioner, reaktioner och kritik
över vad som upplevs som en dominerande
rumslig ordning: den politiska dominansens
rum (Lefebvre); anonym modernistisk arkitek-
tur (Relph); abstrakta begrepp om plats (Ca-
sey); strategisk rumslig makt (Certeau); och en
platsens disciplinerande paradigm (Foucault).
Här tar Sandin också upp institutionen (muse-
et), Miwon Kwon, Kenneth Framptons idé om
en ”kritisk regionalism” och relationell estetik
(Nicolas Bourriaud) samtidigt som han belyser
Michael Ashers och Robert Smithsons konst-
närskap. Just Robert Smithson blir inom ramen
för Sandins tanke om hur ”medieringen av 
en händelse idag är lika viktig som den jordnä-
ra omständighet till vilken händelsen hör”
särskilt intressant. Smithson tycks kunna öpp-
na för en förståelse av en simultan produktion
och existens av (åtminstone) två olika rum –
ett plastiskt och ett diskursivt (eller konceptu-
ellt) – samtidigt som han belyser platsens för-
änderlighet. Kanske är den autentiska och ur-
sprungliga platsen en chimär?

Utöver de författarskap som denna recen-
sion lyft fram behandlar Sandin i sin avhand-
ling också Marc Augé, situationisterna Guy
Debord och Constant, Michel Foucault, A.J.
Greimas, Manar Hammad, Luce Irigaray, Perla
Korosec-Serfaty, Henri Lefebvre och Edward
Relph – och det är imponerande att i avhand-
lingen följa Sandins trygga handhavande av
dessa och andra teoretiker. Avslutningsvis
kan jag inte låta bli att notera hur de dikotomi-
er (eller kanske polariseringar) som avhandlas
också på en annan nivå löper genom hela tex-
ten, då i form av en metadiskussion om förhål-
landet mellan fenomenologi och semiotik. Ty-
värr blir denna diskussion aldrig explicit varför
den tenderar att öka motsättningarna mellan
dessa traditioner. Men det är inte heller av-
handlingens avsikt att föra en sådan diskus-
sion och Sandin kan inte lastas för att inte ha
gett sig i kast med en sådan enorm uppgift.

Gunnar Sandins avhandling – på samma
gång en utmärkt översikt, presentation och
kritik av samtida plats- och arkitekturteori –
förtjänar tveklöst all uppmärksamhet den kan
få. Modalities of Place kommer dessutom –
om den ges möjlighet – att kunna initiera en
välkommen diskussion om fenomenen plats,
”site” och rum även utanför det akademiska
fältet. 

Gunnar Sandin, The Modalities of Place: On
Polarisation and Exclusion in Concepts of Pla-
ce and in Site-Specific Art, avhandling, Lunds
Tekniska Högskola, Arkitekturskolan.

Förnuftets 
gränser: Immanuel
Kant 200 år
Av Sven-Olov Wallenstein

För 200 år sedan, 12 februari 1804, dog Imma-
nuel Kant. Bakom honom låg den ”Kritiska filo-
sofin”, som skulle komma att utgöra ett defi-
nitivt brott i den moderna filosofins historia,
och som sedan dess aldrig upphört att locka
nya uttolkare. Att tänka idag innebär alltid att i
en eller annan mening tänka efter Kant, med
eller mot honom, men alltid i de banor hans fi-
losofi öppnade, och i den meningen är Kant
själva prologen till vår modernitet i alla dess
ambivalenser. 

Kant ser sin egen filosofi som en konse-
kvens av upplysningen, som han i sin beröm-
da uppsats från 1784, ”Svar på frågan: vad är
upplysning?” definierar som ”människans
utträde ur hennes självförvållade omyndig-
het”. Upplysningen är för Kant ett tillstånd av
”mognande omdömeskraft”, ett moment i
historien då inget längre kan undandra sig för-
nuftets fria inspektion och då allt måste kunna
prövas i den nya typ av borgerliga offentlighet
som håller på att ta form, den ”värld av läsare”
(Leserwelt) som han apostroferar i företalet
till den första Kritiken. Upplysningen prövar
alla auktoriteter, men den är också en sönder-
delningen av förnuftet, en kritik av de olika för-
nuftsanvändningarnas anspråk på att kunna
beskriva världen i dess helhet. Kant föreställer
sig sin samtid som ett slagfält, ett territorium
sönderslitet av olika skolors och gruppering-
ars våldsamma fälttåg, där en ny typ av juri-
disk instans måste inrättas för att skipa rättvi-
sa: filosofen som domare föds här (med vilken
rätt, utropar alltid Kant, quid juris – en passion
som för Lagen som fortplantar sig ända ned i
hans syntax och gör Kafka till en av hans san-
na arvtagare…). För att dessa strider ska kun-
na undvikas måste förnuftet delas upp i olika
sfärer, var och en med sin specifika rationali-
tet och sina procedurer, vilket långt senare
kommer att vara ett ledmotiv hos den moder-
na samhällsfilosofin och dess transcendenta-
la byråkrati från Weber till Habermas. Kants
politiska skrifter accentuerar ytterligare detta
moment av separation, denna ”fakulteternas
strid” där ingen av de vanliga lagstiftande in-
stanserna kan göra anspråk på absolut legiti-
mitet, utan allt hänger på användningen av ett
”omdöme” som söker sina principer utan att
någonsin vara säkert på att vara i besittning av
dem. Men å andra sidan talar Kant också om
”systemets konst”, om en storslagen ”arki-
tektonik” som ska föra samman förnuftets
alla delar, och därmed öppnar han också det
romantiska äventyret, som hitom eller bor-
tom separationen mellan det sanna, goda och

sköna, från Jena-romantikerna till Heidegger
och Adorno, i allt mer sönderbrutna och para-
doxala former söker en annan enhet, en san-
ning som undflyr den traditionella filosofins
dikotomier.

I Kritik av det rena förnuftet handlar det om
att etablera gränserna för kunskapens fält, och
här presenterar Kant sin omvälvande “tran-
scendentala” metod, som går ut på att vi ska ta
ett steg tillbaka från erfarenheten till det som
utgör dess möjlighetsbetingelser, till det som
är givet a priori, under det att erfarenhetens
faktiska innehåll är givet i efterhand, a posteri-
ori. Denna vändning tillbaka till förutsättning-
arna för kunskapens möjlighet kallar Kant ock-
så för sin “kopernikanska vändning". Erfaren-
heten består för Kant i att två element, åskåd-
ning och tänkande, fogas samman i en syntes.
Rum och tid är åskådningens två former, i vilka
vi tar emot det som ges; tänkandet, eller mer
precist förståndet, är den aktiva instans som
bestämmer och strukturerar det givna med
hjälp av sina kategorier, under det att förnuftet
strävar efter att bringa systematik och totalitet
i erfarenheten. Att ha kunskap eller erfarenhet
innebär helt enkelt att bestämma åskådnings-
materialet, och detta uttömmer kunskapens
möjligheter. Bortsett från åskådningsformer
och kategorier finns det inget att veta, och
“tinget i sig” är därför inte något mysteriöst
bortomliggande, utan världen såsom den vore
given utan att vi hade någon specifik kunskap
om eller relation till den. Tinget i sig är inget an-
nat ting än det vi ser och beskriver, inte ett ting
i en annan värld, utan just det vi ser minus det
faktum att vi ser och beskriver det på något be-
stämt sätt, alltså ett slags gränsbegrepp inom
kunskapen – en insikt som tycks ha varit svår
att ta till sig, och missförstånden av Kant på
denna punkt är legio.

Försöker vi överskrida kunskapens gränser
uppträder olika illusioner, vilka Kant diagnosti-
serar i bokens andra del, den “Transcendenta-
la Dialektiken”, där han behandlar den tradi-
tionella metafysikens idéer om själen, frihe-
ten Gud och kosmos, och den begränsade an-
vändning vi kan göra av dem. Syftet med en
“kritik” av det rena förnuftet är alltså dels att
säkerställa dess legitima bruk, dels att för-
hindra ett spekulativt bruk, även om Kant no-
terar att metafysiken är ett “naturligt anlag”
hos oss, och att det dialektiska “skenet” inte
kommer att försvinna, utan att vi i bästa fall
kan lära oss att se igenom det och inte låta oss
bedras. Hegel skulle sedan komma att ta sin
utgångspunkt i den kantska dialektiken och
ställa frågan huruvida dessa motsägelser inte
snarare finns i tingen själva, i deras egen rörel-
se, snarare än bara i vårt tänkesätt, och om
inte den fulla utvecklingen av deras begrepp
upphäver motsägelserna – en tankegång som
av Kant utan tvekan skulle ha förkastats, men
som likväl möjliggjorts av hans formuleringar.

I Kritik av det praktiska förnuftet genomförs

en liknande operation på etikens fält. Här är vi
inte underkastade den mekaniska kausalite-
ten, som i naturvetenskapen, och fattade som
moraliska “personer” är vi inte naturväsen,
utan fria väsen. Friheten uppnår emellertid
bara sin egentliga form då den underställs se-
delagen, eller vad Kant kallar det kategoriska
imperativet, som bjuder mig att alltid försöka
testa min handling och se huruvida den skulle
kunna upphöjas till allmän lag. Denna lag ger
sig tillkänna för oss inom sinnevärlden som ett
“brott med vår sinnliga egenkärlek”, säger
Kant – vi kan alltid stanna upp och välja att
handla tvärtemot våra böjelser. Friheten är
därmed inte en kausalitet bland andra i den
sinnliga naturen, utan tillhör det “översinnli-
ga”, och såsom en “outgrundlig förmåga” kan
den aldrig påvisas som något empiriskt fak-
tum. Såsom moraliskt begrepp tillhör friheten
det översinnliga, och den kan inte bevisas eller
motbevisas genom några teoretiskt-spekulati-
va argument. 

Här har många velat invända mot Kant, ty
inbjuder inte det rigida i de kantska formuler-
ingarna till att vi negligerar moralens praktiska
omständigheter, alla de kompromisser vi all-
tid måste göra – t. ex. då vi måste avväga mel-
lan den mindre skada en lögn kan innebära i
ett visst givet sammanhang och den relativt
sett större skada det oböjliga kravet på att tala
sanning skulle kunna ge upphov till? Är inte
Kants etik, kort sagt, blind för konsekvenser-
na? Kanske kunde man åtminstone på en nivå
här svara att Kants problem gäller varför det
överhuvudtaget finns en moralisk erfarenhet
– alltså konstitutionen av en etik i vidaste me-
ning, frågan om Lagens ursprung mer än dess
specifika tillämpning, som Kant föreställer sig
kunna reglera med hjälp av en ”typik”, vars
värde förblivit tämligen diskutabel (och i den-
na mening är Emmanuel Levinas en av hans
stora moderna arvtagare, där samma pro-
blem ställs angående nedstigandet från den
primära etiska relationen som gäller den
Andre och ”Ansiktet”, till intersubjektiva och
social moraliska koder). Det avgörande hos
Kant är att Lagen bara kan tänkas i relation till
friheten, och inte härledas ur några faktiska
tillstånd, alltså en konflikt mellan Vara och
Böra som möjligen kan förefalla oss alltför
skarpt tecknad, men som ingalunda försvun-
nit, vilket inte minst framträder ur det samtida
tänkandets tendens till naturalistiska reduk-
tioner, må de så baseras på biologi, sociologi
eller någon annan positiv vetenskap.

Här ska jag emellertid fokusera på den tred-
je Kritiken, Kritik av omdömeskraften (1790),
där Kant lägger grunden till den moderna es-
tetiken på ett sätt som alstrar en tydlig ambi-
valens som sedan dess kommit att känne-
teckna de flesta försök att formulera en filoso-
fisk förståelse inte bara av enskilda konstverk,
utan också av konst och estetisk erfarenhet
överhuvudtaget, fattade i deras vidaste me-

ning, som frågor ställda till tänkandet. Den
estetiska moderniteten kämpar ständigt med
detta dubbla kantianska arv, dels med frågan
om innebörden i den estetiska autonomin,
dels med frågan om verkets ontologiska po-
tential, dess förmåga att säga något radikalt
annat, vilka båda lämnats i arv till oss av den-
na Kants tredje Kritik. Den första linjen, som
betonar den estetiska autonomin, ligger till
grund för de flesta moderna formalismer, för
tanken på dikten som ”verbal ikon” eller bil-
den som ”signifikant form” och alla deras av-
läggare; den andra linjen kan följas från ro-
mantikerna fram till Adorno och Heidegger,
Merleau-Ponty och Lyotard, där frågan om
verket som en plats där en sanning sker ställs
på ett sätt som både förutsätter (tydligast så
hos Adorno) och undergräver den estetiska
autonomin.

Kants tredje Kritik kan dels läsas som ett se-
parat verk som behandlar och inringar ett spe-
ciellt fält, det vill säga som en reaktion på ett
halvt sekels estetisk debatt, från Baumgarten
till Lessing, med influenser från Winckelmann,
Diderot, den franska encyklopedins klassifika-
tion av de sköna konsterna, och där den tidi-
gare akademiska traditionens fokusering på
regler, hierarkier och ”poetik” gradvis övergår
till ett nytt intresse för betraktarens sensibili-
tet, vilket blir grunden till det nya begreppet
om ”estetik”. I en bemärkelse summerar och
systematiserar Kant därmed upplysningsde-
batten om estetikbegreppet, och för det vida-
re till den romantiska generationen och däref-
ter in i modernismen och dess tanke på en ra-
dikal estetisk autonomi. Men boken måste
också förstås som slutstenen i den kritiska filo-
sofins egen arkitektonik, som ett svar på en
inre problematik vad gäller den transcenden-
tala grundläggningen av en universell förnufts-
filosofi, och i denna mening kan den också lä-
sas som en första indikation på förnuftets kris,
som hos Kant tar form som en konflikt mellan
det teoretiska och det praktiska, mellan natur
och frihet, men som i senare filosofi antagit
många andra skepnader.

Kritik av det rena förnuftet hade redan eta-
blerat kunskapen inom dess säkra gränser ge-
nom den transcendentala metod och ”koper-
nikanska vändning” som isolerar erfarenhe-
tens möjlighetsbetingelser och inskränker
den till vad vi kan säga om den sinnliga natu-
ren, under det att Kritik av det praktiska för-
nuftet genomförde en liknande operation på
etikens fält, som bestäms i termer av en över-
sinnlig frihet. De två första Kritikerna alstrar
därmed två autonoma fält, som inte får göra
intrång på varandra. Mellan dessa två naturer,
den sinnliga och den översinnliga, finns en
“oöverskådlig klyfta”, säger Kant i inledningen
till den tredje Kritiken. Men därmed ställs ock-
så frågan huruvida det finns en möjlig förso-
ning mellan natur och frihet, mellan det sinnli-
ga och det översinnliga. En ”bro”, hävdar

Kant, måste kunna slås från den ena sidan till
den andra, och denna bro kommer att vara
smakomdömet, som relaterar till den subjek-
tiva känslan av lust och olust, och där möjlig-
heten att förbinda kunskapens sinnlighet och
moralens översinnlighet etableras (jag lämnar
här problemet vad gäller det teleologiska om-
dömet, som fälls angående ändamålsenliga
former i naturen, åt sidan). I det estetiska om-
dömet finns på så sätt en föraning om helhet,
om en möjlig försoning – varje konstverk är ett
löfte om lycka, som Stendahl skulle komma
att säga. 

Analytiken av den estetiska omdömeskraf-
ten får hos Kant en dubbel funktion: för det
första att etablera det estetiskas autonomi,
dess egen legitimitet som ett fält oberoende
av kunskapen och etiken; för det andra att visa
att just denna autonoma estetik leder till ett
överbryggande av klyftan, eller kan ligga till
grund för en ny typ av harmoni mellan det
sinnliga och det översinnliga. Detta är vad som
ger upphov till ambivalensen i Kants argumen-
tation: är den estetiska erfarenheten en egen
sfär, med egna principer a priori som skulle
göra den självständig gentemot förståndets
och förnuftets respektive lagstiftande över
kunskapsförmågan och begärsförmågan, eller
är den väsentligen underordnad det kognitiva
och/eller det etiskt-normativa? Kants efterföl-
jare i den romantiska generationen, från Schil-
ler, Hölderlin och framåt, försöker alla över-
skrida den estetikens gräns som Kant etable-
rat, genom att projicera konstverket som en
absolut enhet, som ”intellektuell åskådning”,
och metoden för att uppnå detta är att stegra
den estetiska autonomin så att den blir till ett
slags estetisk suveränitet (jag lånar dessa ter-
mer från Christoph Menke), en förmåga att
framställa grundvalen för en ny värld. Detta är
förvisso något som Kant själv skulle ha värjt sig
mot, som man kan se indirekt exempelvis i
hans stridsskrift mot samtidens ”mystagoger”
och svärmare och den ”förnäma ton” de stämt
upp i filosofin. Men icke desto mindre är den
romantiska expansionen av begreppet konst –
som förmodligen dyker upp första gången hos
Schelling som ett singulare tantum, ”die
Kunst” och inte längre enskilda konstarter –
en konsekvens av det filosofiska problem som
Kant etablerar, nämligen hur konsten och den
estetiska erfarenheten kan bidra till en san-
ning som handlar om förnuftets och tankens
relation till sig själv. Detta är en av innebörder-
na i romantikens i ordets strikt filosofiska be-
tydelse spekulativa tänkande, där konsten
och dess sanning är ett sätt på vilket förnuftet
speglar sig självt. Men låt oss först schema-
tiskt rekapitulera några av grunddragen i
Kants estetik, för att se hur dessa ambivalen-
ser kommer till uttryck.

I det skönas analytik inringar Kant smakom-
dömets egenart i fyra väsentliga moment:
kvalitet, kvantitet, relation och modalitet. Det

inauthentic world – to resist the temptation of
staying by the authentic origin (as in Heideg-
ger). (Perhaps this problem is not unique to the
phenomenological concept of place. Ironically,
the ideas of origins and authenticity seem to
recur in radical movements such as ”Reclaim
the streets”. The radical and the reactionary
unite in a common wish of returning to a more
originary order. The concept ”radical” here
seems to undergo a slide in meaning, towards
its etymological origin.)

No doubt, the first part of the dissertation is
guided by the problematic relationship betwe-
en place as production and/or place as domi-
nation, a relationship that is also actualized in
its second part, ”Other Places”. After having
analyzed the mechanisms that generates ex-
clusions and dichotomies in the first part, San-
din, in the second part, tries to find a passable
road to the point where it becomes possible to
present these structures without generating a
dominant place. The road leads – but not wit-
hout detours – to an intersection, where mo-
dal logic (the branch of logic that concentrates
upon statements that adjust a fact with the
help of words like ”could”, ”want”, ”should”,
etc.) and linguistics meet in a form of semiotic
appropriation, and are transformed by the mo-
del from modal logic. But this way also leads
past Michel de Certeau’s idea that spaces are
created from a given circumstance based on
the subject’s interaction with its surrounding
world, through certain modal (perhaps inten-
tional?) notions, that de Certeau categorizes
as Alethic (”The necessary, the impossible, the
possible or the contingent”), Epistemic (”The
certain, the excluded, the plausible or the
questionable”), and Deontic (”The obligatory,
the forbidden, the permitted, or the optional”).
De Certeau imagines these modalities – or
acts – affirmed by the wandering of the sub-
ject, an act that recalls the ideas of the Situa-
tionists regarding the dérive and the détour-
nement, brought up in the first part of the dis-
sertation – but with the difference that the
wandering subject in de Certeau constitutes a
new space, instead of appropriating an exis-
ting space or an existing place, as the détour-
nement. For de Certeau, this wandering
should be understood in analogy with the pha-
tic part of a communicative act – a concept co-
ming from Roman Jakobsson, from whom the
structure is borrowed, and signifying the act of
initiating, keeping or canceling the contact
with another communicative part. A promi-
sing indication of the possibility of producing
the concepts of place and space on an inter-
subjective foundation.

It is in the third part of the dissertation (”The
Site-Specific”) that Sandin most explicitly the-
matizes his initially stated wish of presenting
the ”discursive turn” he sees signs of in con-
temporary artistic practices. This is also whe-
re he shows how the theories that incessantly

generate dichotomies and exclusions, at the
same time, constitute reflections over, reac-
tions to and criticisms of ”what is experienced
as a dominant spatial order: the spaces of po-
litical domination (Lefebvre); anonymous mo-
dernist architecture (Relph); abstract notions
of place (Casey); strategic spatial power (Cer-
teau); and a paradigm of disciplinary emplace-
ment (Foucault)”. Furthermore, this part of
the dissertation discusses the institution (the
museum), Miwon Kwon, Kenneth Frampton’s
”critical regionalism” and relational aesthe-
tics (Nicolas Bourriaud), while also highligh-
ting the artistries of Michael Asher and Robert
Smithson. Within the context of Sandin’s idea
that the ”mediation of an event today is just as
important as the earth-bound circumstance
to which the event belongs”, Smithson beco-
mes especially interesting. This artist seems
to be able to open the field for an understan-
ding of a simultaneous production and ex-
istence of (at least) two different spaces – one
plastic, the other discursive (or conceptual) –
while at the same time shedding light upon
the transformability of place.  Perhaps the
authentic – originary – place is a chimera?

Apart from the authors that this review has
presented, Sandin’s dissertation discusses
Marc Augé, the situationists Guy Debord and
Constant, Michel Foucault, A. J. Greimas, Ma-
nar Hammad, Luce Irigaray, Perla Korosec-
Serfaty, Henri Lefebvre and Edward Relph –
and it is impressive to follow Sandin’s safe tre-
atment of these (and above mentioned) theo-
reticians. Finally, I cannot refrain from noting
how the dichotomies (or perhaps polariza-
tions) this book investigates at another level
also return throughout the text in a form of
meta-discussion on the relationship between
phenomenology and semiotics. Sadly, this di-
scussion never becomes explicit, and thus
tends to sharpen the oppositions between
these traditions. But, however, it is not the dis-
sertation’s stated ambition to develop this di-
scussion, and Sandin cannot be blamed for
not having indulged in such an enormous task.

Gunnar Sandin’s dissertation – simultane-
ously a splendid overview on, and a presenta-
tion and a criticism of contemporary theories
of place and architecture – certainly deserves
all the attention it can get. But Modalities of
Place will also – if given the possibility – be
able to initiate an awaited discussion on the
phenomena of place, ”site” and space, outsi-
de of the academic field.

Gunnar Sandin, The Modalities of Place: On
Polarisation and Exclusion in Concepts of Pla-
ce and in Site-Specific Art, dissertation, Lunds
Tekniska Högskola, Arkitekturskolan.

English translation by Jeff Kinkle.

The Limits of 
Reason: Immanuel
Kant 200 Years
By Sven-Olov Wallenstein

200 years ago, February 12 1804, Immanuel
Kant dies. Behind him lies the whole of “Criti-
cal Philosophy”, that was to constitute a defi-
nite watershed in the history of modern phi-
losophy, and that thas never stopped to att-
ract new interpreters. To think today always
means in one way or another to think in the
wake of Kant, with or against him, but always
in those paths opened by his philosophy, and
in this sense Kant is the very prologue to our
modernity in all of its ambivalence. 

Kant understands his position as a conse-
quence of the Enlightenment, that he in the
famous 1784 essay “Answer to the Question:
What is Enlightenment?” defines as ”man's
emergence from his self-incurred immaturi-
ty.” Enlightenment for Kant is a state of a ”ma-
turing judgement,” a moment in history when
all things finally have to be subjected to the
free inspection of reason, have to be put to
the test in the new public space that is emer-
ging – in the ”world of readers” (Leserwelt)
that he addresses in the Preface to the first
Critique. The Enlightenment tests all authoriti-
es, but it is also a breaking up of reason, and a
critique of the various deployments of reason
in their claims to describe the world in its tota-
lity. Kant imagines philosophy to be like a batt-
lefield, a territory ravished by violent crusades
undertaken by schools and fractions of all
sorts, where a new type of legal instance has
to be erected so that justice may be brought
about: this is the birthplace of the philosop-
her-judge (with what right, Kant repeatedly
cries out, quid juris – a passion for the Law
that affects even his very syntax and makes
Kafka into one his true inheritors…). To avoid
such battles reason has to be split up in diffe-
rent spheres, each with its specific rationality
and procedures, and this will be a leitmotif in
modern social philosophy and its transcen-
dental bureaucracy from Weber to Habermas.
Kant’s political writings accentuate this mo-
ment of separation even more, this ”conflict
of faculties” where none of the normal legisla-
ting instances can lay claim to absolute legiti-
macy, and everything hinges on the sound ap-
plication of a ”judgement” in search of its prin-
ciples, although without certainty of ever pos-
sessing them properly. But on the other hand
Kant also speaks of the ”art of the system,” of
a grandiose ”architectonic” that will bring all
these sundered parts of reason together, and
in this he opens the romantic quest, that in
ever more broken and paradoxical forms– on
this side or beyond the separation of the true,

the good, and the beautiful, from the early
Jena days to Heidegger and Adorno – seeks a
different unity, a truth that would escape the
dichotomies of traditional philosophy.

Critique of Pure Reason established the li-
mits of the field of knowledge, and here Kant
presents his revolutionary ”transcendental”
method, which implies that we should take a
step back from experience to its conditions of
possibility, to that which is given a priori, in
contrast to the de facto contents of experien-
ce, which are given afterwards, a posteriori.
This turn back to the conditions of possibility
for knowledge Kant calls his ”Copernican Re-
volution.” For Kant, experience consists in the
synthesis of two elements, intuition and
thought. Space and time are the two forms of
intuition, whereby we receive the given;
thought, or more precisely, understanding, is
the active instance that determines and
structures the given through its categories,
whereas reason strives to achieve a systema-
ric order and totality in our experience. To
know or to experience quite simply means to
determine the matter at hand in intuition, and
this exhausts the possibilty of knowledge.
Apart from forms of intuition and categories
there is nothing to know, and the ”thing in 
itself” is thus not some type of mysterious
beyond, but the world as it would be given to
us if we had no specific knowledge of it or rela-
tion to it. The thing in itself is not another thing
than the one we see and describe, not a thing
in another world, but what we see minus the
fact that we see and describe it in a particular
way, and in this sense it is a kind of limit con-
cept within knowledge – an insight that seems
to have been hard to accept, and misreadings
of Kant on this point have been numerous.

If we attempt to surpass the limits of know-
ledge illusions appear, and these Kant diagno-
ses in the second part, the ”Transcendental
Dialectic,” where the scrutinizes the ideas of
traditional metaphysics on the soul, on liberty,
God and the Universe, and the limited use we
can make of them. The aim of this ”critique” of
pure reason is thus on the one hand to secure
its legitimate use, on the other hand to check
a speculative use, even though Kant notes
that metaphysics is a ”natural disposition” in
us, and that the dialectical ”appearance” will
not go away – the best we can hope for is to be
able to see through it and not be deceived by
it. Hegel would later take this as his starting
point and ask whether these contradictions in
fact do not exist in the things themselves, in
their own movement, rather than just in the
movement of out thought, and whether these
contradictions will not be sublated if we deve-
lop their full concept – a line of thought that
Kant undoubtedly would have rejected, and
that yet was made possible by his own formu-
lations.

Critique of Practical Reason carries out a si-

milar operation on the field of ethics. Here we
are not subjugated to mechanical causality, as
is the case in natural science, and understood
as moral ”persons” we are no longer natural
but free beings. Freedom however only at-
tains its proper form if it is subordinated to the
moral law, or what Kant calls the ”categorical
imperative”, that bids me to always test my
action in order to see if can be promoted to
the status of a universal law. This law presents
itself to us in the sensible world in the guise of
a ”break with our sensuous self-complacen-
cy,” Kant says – we can always arrest our ac-
tions and choose to act opposite to our incli-
nations. Freedom is thus not one causality
among others in the sensible world, but be-
longs to the ”supersensible,” and as such is it
an ”inscrutable faculty” that can never be
ascertained as an empirical fact. As a moral
concept, freedom belongs to the super-
sensible, and it cannot be established or 
refuted by any theoretical or speculative ar-
guments.

On this point many readers have felt a need
to oppose Kant, for does not the very rigidity
of his formula imply that we should neglect
the practical circumstances of morality and all
the compromises that we have to make – for
instance when we have to weigh the minor
damage caused by a lie in a certain context
against the relatively larger damage that the
inflexible demand for truth would give rise to?
Is not Kant’s ethics, in short, blind to its conse-
quences? At least on one level one could re-
spond that Kant’s problem could be construed
as asking why there is a moral experience at
all – that it deals with the very constitution of
an ethics in the widest sense, the origin of the
Law rather than its specific applications, whi-
ch Kant believes he can regulate through a
”typique,” whose value is indeed open to chal-
lenge (and in this sense Emmanuel Levinas is
one of his great modern inheritors, where the
same problem occurs when we have to de-
scend from the primordial ethical relation,
that deals with the Other and the ”Face,” to in-
tersubjective and social moral codes). The de-
cisive in Kant is that he Law can only be
thought in relation to freedom, it cannot be
deduced from any factical states, and in this
he opens a conflict between the Is and the
Ought that may appear to us a too sharply
drawn, but that nonetheless has not disap-
peared, not least if we consider the reductive
naturalisms of much contemporary philosop-
hy, be they based on biology, sociology, or any
other positive science.

Here I will however focus on the third Criti-
que, the Critique of Judgement (1790), where
Kant lays the foundation for modern aesthe-
tics in a way that generates a profound ambi-
valence that henceforth has come to charac-
terize not only most attempts to gain a phi-
losophical understanding of singular ar-

tworks, but also art and aesthetic experience
as such, if we understand them in the widest
sense, as questions put to thought. Aesthetic
modernity constantly wrestles with a double
Kantian heritage: on the one hand the mea-
ning of aesthetic autonomy, on the other the
meaning of ontological potential of the work,
its capacity to say something radically diffe-
rently, all of which stem from the third Criti-
que. The first tradition, that emphasizes auto-
nomy, is the foundation for most moderns for-
malisms, for the idea of the poem as ”verbal
icon” and the image as ”significant form” and
various other versions of these ideas; the se-
cond can be traced from Romanticism to
Adorno and Heidegger, Merleau-Ponty and
Lyotard, and its poses the question of the
work as a site for the advent of truth, in a way
that both presupposes (most clearly so in
Adorno) and undermines the idea of autono-
my.

The third Critique can be read as a separate
work that treats and delimits a specific field,
more or less as a reaction to half a century of
aesthetic debate from Baumgarten to Less-
sing, with influences from Winckelmann, Di-
derot, the French Encyclopedia and its classi-
fication of the arts, etc, where the earlier Aca-
demic tradition and its focus on rules, hierar-
chies, and ”poetics” gradually gives way to a
new interest in the sensibility of the spectator,
which becomes the basis for the new concept
of  ”aesthetics.” In one sense, Kant sums up
and systematizes the Enlightenment debate
on aesthetics, transmits it to the Romantic ge-
neration, and then further on to modernism
and its various conceptions of radical autono-
my. But the book has also to be understood as
the final part of the architectonic of Critical
Philosophy itself, i.e., as an answer to an inner
problem concerning the transcendental foun-
dation of a universal philosophy of reason,
and in this sense it can be read as the first indi-
cation of a crisis of reason, treated by Kant as
a conflict between the theoretical and the
practical, nature and freedom, but which in la-
ter philosophy has appeared in many guises.

Critique of Pure Reason had already estab-
lished knowledge within its secure limits
through the transcendental method and the
”Copernican Revolution” that discerns the
conditions of possibility for knowledge, limi-
ting it to what can say about nature as a sen-
sible phenomenon, whereas Critique of Prac-
tical Reason does a similar thing in ethics,
which is determined in terms of a supersen-
sible freedom. The first two Critiques thus ge-
nerate two autonomous fields that in no way
may impeach on each other. Between these
two natures, the sensible and the supersen-
sible, there is an ”unbridgeable gulf,” Kant
says in the Introduction to the third Critique.
But then the question is also opened whether
there is not some possible reconciliation


