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tionens tillstånd. ”I en vanlig situation är till-
ståndets dominans helt absolut – så absolut
att den överskrider varje exakt mått eller be-
stämning” (Hallward, Badiou,Ethics, ix). Situa-
tionens tillstånd definierar bokstavligen det
som är tänkbart för den stora majoriteten av
befolkningen.

Ibland händer emellertid något som skakar
själva grunden på vilken Kunskapen baseras.
Detta plötsliga avbrott, som Kunskapen omöj-
ligen kan förutsäga eller förstå, kallar Badio
för en händelse. En händelse är ett ”imma-
nent brott” i den givna situationen . ”‘Imma-
nent’ för att sanningen utvecklas inom situa-
tionen och ingen annanstans – det finns ingen
sanningarnas himmel. ‘Brott’ för att det som
möjliggör sanningsprocessen – händelsen –
inte betyder något enligt det rådande språket
och den etablerade kunskapen om situa-
tionen. Det är något som alltid är unikt och
oväntat” (Ethics, 42–43). Händelserna fattas
inte som rent politiska fenomen. Generellt
sätt kan de ses som vad som helst ”som får
oss att bestämma oss för ett nytt sätt att leva”
(41). Badiou hävdar att händelser kan klassifi-
ceras inom fyra fält: politik, konst, vetenskap
och kärlek. Exemplen innefattar den franska
revolutionen 1789, Einsteins upptäckt av rela-
tivitetsteorin, Schönbergs uppfinnande av
tolvtonsskalan, och ”ett kärleksmötet som
förändrar hela ens liv” (Infinite Thought, 62).
När en händelse sker påbörjar den san-
ningsprocessen. Zizek summerar på ett preg-
nant sätt denna process som följer: ”händel-
sen träder fram ex nihilo: om den inte kan för-
klaras i termer av situationen, betyder detta
inte att den helt enkelt är ett ingrepp från ett
Yttre eller Bortom – den hakar fast just i varje
situations Tomhet, vid dess inre inkonsistens
och/eller excess. Händelsen är den situa-
tionens Sanning som låter oss se eller läsa det
som den ‘officiella’ situationen måste ‘under-
trycka’, men det är alltid också lokaliserad –
det vill säga att Sanningen alltid Sanningen
om en specifik situation” (The Ticklish Subject,
130). Sanningen är alltså fullständigt kontin-
gent. Den är bara sanningen om en enskild si-
tuation. Det finns ingen sanning ”därute”, så
att säga. Den är alltid immanent i situationen,
även om den inte är erkänd. Zizek fortsätter: ”i
varje konkret och kontingent historisk situa-
tion finns en och endast en Sanning som när
den en gång artikulerats och uttalats fungerar
som index på sig själv och på falskheten hos
det fält som omstörtats av den” (131). Under
det att Kunskapen helt enkelt överför sig själv
är sanningen ”något nytt”. Sanningen spräng-
er bokstavligen sönder Kunskapen i det ögon-
blick den bryter fram.

Även om Badiou etablerar en uppsättning
objektiva kriteria som kan tillåta oss att skilja
mellan en autentisk händelse och dess si-
mulakrum, är det centralt för hans system att
denna sanningsprocess är en subjektiv hän-

delse. Som ovan sagts kan en händelse inte
förstås inom den etablerade kunskapen. Hän-
delsens obestämbarhet får händelsens sub-
jekt att framträda. Detta subjekt konstitueras
av ett yttrande, som har formen av ett vad:
”Händelsen har skett, den är något som jag
varken kan värdera eller demonstrera, men in-
för vilken jag ska bli trogen” (Infinite Thought,
62). Den sanning som händelsen inför i världen
är inte likt en illumination, snarare är den en
process som bara existerar försåvitt det finns
ett subjekt som lever i trohet mot den. 

De politiska handlingsmöjligheterna är av-
görande för Badious system, och de politiska
konsekvenserna av hans teori står i tydlig mot-
sats till de som reducerar politik till begrepp
om kommunikation eller hegemoniska strider.
I Palestina skulle Badious system inte erkänna
de ständiga förhandlingarna och maktkamper-
na mellan olika fraktioner inom den palestins-
ka motståndsrörelsen (till exempel de mera
sekulära inom Fatah kontra Hamas) och den is-
raeliska staten som politik i egentlig mening.
Hans position måste också skiljas från idén om
att respektera den andra som annan, idén att
israeler och palestinier helt enkelt måste ac-
ceptera sina skillnader och komma fram till nå-
got slags kompromiss som båda sidor kan se
som hyfsat rättvis. Badiou skriver: ”skillnader-
na är just det som sanningen skjuter åt sidan
eller förvandlar till något insignifikant. Inget
ljus kastas på någon konkret situation genom
idén om att ”erkänna den andre” (Badiou,
Ethics, 27). Istället antar Badiou att ”erkänna
det Samma” som grund för sin egen etik. Det
Samma är egentligen inte det som är till (dvs.
den oändliga mångfalden av skillnader) utan
det som blir till… endast en sanning är som så-
dan indifferent inför differenserna” (ibid). Ba-
dious teori är som sådan inte grundad på efter-
gifter. Det är en militant idé om politiken som
utgår från principer och inte kompromissar.
Han antar en ovillkorlig universalitet som över-
skrider varje idé om kompromiss. Den får själ-
va idén om kompromiss att te sig överflödig.
Politik blir till bara i och med framträdandet av
ett subjekt som är troget en händelse genom
vilken subjektet proklamerar sin gemenskap
med det universella.

Denna idé kan illustreras med Jerusalems
roll i konflikten och i Adonis film. Frågan om
vad som ska göras med Jersualem har alltid va-
rit extremt laddad, och den står i centrum för
striden mellan israeler och palenstinier. (”guy”
i filmen säger att den till och med är viktigare
än den okända rätten till återvändande). Jeru-
salem är en viktig historisk plats inom både ju-
dendomen och islam, den inhyser heliga plat-
ser för båda religionerna och de olika ansprå-
ken på Tempelberget/Haram al-Sharif kan ses
som uttryck för den övergripande konflikten.
Oförmågan att finna en politisk lösning som
balanserar dessa motstridiga anspråk var en
av huvudskälen till att samtalen i Camp David

kollapsade 2000. Hur kan man finna en lösning
på detta problem utan att förminska de re-
spektive religiösa anspråken på dessa platser.
Det enkla svaret är detta inte går i som situa-
tionen är nu. Kunskapen har misslyckats med
att finna eller fatta någon annan lösning än att
bygga en mellan de två territorierna. Detta är
dock inget skäl för hopplöshet. Just på grund
av denna omöjlighet, just för att Jerusalem är
ofrånkomligen delat, blir det för Aloni symbol
för en ny begynnelse. Badiou skriver: ”filmen
säger oss att när situationen är fasansfull, när
döden och våldet råder överallt, när det har bli-
vit omöjligt att den skulle kunna utvecklas till
något som är bra för alla, då finns alltid möjlig-
heten att gripa situationen på ett nytt sätt,
med utgångspunkt i mänskligheten själv och
inte någon av dess partikulära delar. Från den-
na utgångspunkt kan man se att alla som bor
här är lika, och att en ny plats kan konstrueras.
Som jag förstår det är Local Angel ängeln för en
ny plats (Local Angel, 21–22).

Israels grundval och den traditionella sio-
nistiska drömmen implicerar onekligen att si-
tuationen ses med utgångspunkt i en särskild
del av mänskligheten, även om denna del har
lidit obeskrivliga fasor i det nära förflutna. Ska-
pandet av Israel kan i Badious system bara ka-
tegoriseras som en simulerad händelse. Som
ett resultat kan det för Badiou, som Hallwell
skriver, ”bara bli en genuin fred i Mellanöstern
om Israel upphör att existera som en specifi-
cerad judisk stat och det istället etableras ett
enda ekumeniskt Palestina öppet för alla utan
diskriminering, i enlighet med PLO:s ur-
sprungliga krav (Hallwell, Badiou, 231).

Problemet med denna idé är att den idag är
oacceptabel för majoriteten av Israeler efter-
som den skulle innebära Israels död som ju-
disk stat. Istället för att helt enkelt försöka in-
förliva den sionistiska visionen om en judisk
stat i det heliga landet, försöker Aloni omar-
beta konceptionen av vad det innebär att vara
jude. I sin kommentar till filmen säger Badiou
själv: ”Jag ser i Alonis film en fundamentalt
subjektiv konception, som är att om vi måste
skapa en ny plats, så är det också för att vi
måste skapa en ny jude. Jag tror att hans verk-
liga projekt inte är övergivandet av en judisk
identitet idag, utan skapandet av en ny” (Local
Angel, 23). Men varför är detta projekt så vik-
tigt när Badious filosofiska system kretsar
runt övervinnandet av identiteten? San-
ningsprocedurer kan inte ha ett element av
identitet som sin grund. Även om varje san-
ning grundläggs på ett singulärt sätt, är det en
singularitet som är ”omedelbart universali-
serbar. Den universaliserbara singulariteten
bryter med nödvändighet med den identitets-
baserade singulariteten” (Saint Paul, 11). Iden-
titeten subsumeras under sanningshändel-
sen rena kraft.

Alonis projekt förefaller balansera på ett
prekärt sätt mellan identitet och icke-identi-

tet. Han skriver till en vän i Israel att vad de har
gemensamt är ”strävan efter att rena oss själ-
va från tidigare uppfattningar när vi ska analy-
sera problemet Palestina-Israel. Mytologin
styr allting och därför måste vi förstå den och
dess verkningar i konflikten – och sedan mås-
te vi plocka isär den (Local Angel, 76). Alonis
dekonstruktion av denna mytologi lämnar
inte bara högar av spillror efter sig, utan är
också sant kreativ. Han dekonstruerar den ju-
diska identiteten men gör det genom att öpp-
na den mot universella utan att utplåna skill-
nader. På samma sätt är Badious idé om uni-
versalitet inte en plädering för homogenitet.
”Att varje sanningsprocess upplöser skillna-
der, och i det oändliga alstrar en rent generisk
mångfald, ska inte få oss att tappa det faktum
ur sikte, att det i situationen (låt oss säga: värl-
den) finns skillnader. Man kan till och med
hävda att det inte finns något annat.” (Saint
Paul, 98). Inte heller betyder detta att sanning-
en skulle vara likt en minsta gemensam näm-
nare som alla kan relatera till. Badious posi-
tion ”består snarare i antagandet att oavsett
vilka uppfattningar och seder människor har,
så kommer deras tänkande, när de gripits av
detta sanningens arbete som följer på händel-
sen, att förmå genomkorsa och överskrida
dessa uppfattningar och seder utan att behö-
va ge upp de skillnader som tillåter dem att
känna igen sig själva i världen.” (ibid, 99).

Men efter allt detta, vad ska vi då göra nu?
Luta oss tillbaka, ta det lugnt och fördriva ti-
den tills en eventuell sanningshändelse inter-
pellerar oss? Badiou skriver: ”Men om allt be-
ror på händelsen, måste vi då vänta? Förvisso
inte. Många händelser, även ytterst avlägsna
sådana, kräver fortfarande av oss att vi ska
förbli dem trogna. Tänkandet väntar inte, och
det har aldrig uttömt sina krafter, om det inte
handlar om att  ge efter för det djupa begäret
efter anpassning, vilket är dödens väg. Dessu-
tom är väntandet poänglöst, till det tillhör
händelsens karaktär att inte föregås av ett
tecken och att infånga oss oförberedda i sin
nåd, oberoende av vår vaksamhet” (Saint
Paul, 111). Oavsett vilka problem som finns i
Local Angel, försvinner de bakom enkelheten
och kraften i Alonis trohet mot försoningen
som en framtida händelse. Den israelisk-pa-
lestinska konflikten är unik i och med att den
lösning som förefaller mest naiv och utopisk
kanske också är den enda lösningen. En två-
nationell stat där skilda grupper kan leva sida
vid sida såsom skilda grupper och dela landet
med varandra förefaller faktiskt vara den enda
möjligheten på lång sikt – inte bara på grund
av samhällelig rättvisa etc., utan också på
grund av praktiska geografiska skäl, som t.ex.
vattentillgång. Detta innebär inte att denna
lösning är oundviklig. Det finns ingen historisk
determinism i Badious system. Trögheten till-
hör alltid situationens tillstånd, och om hän-
delsen framträder plötsligt och förvånande

och därför liknar ett mirakel så kommer den
ända inte från himlen. Varje politisk händelse
föregås av år av hängivna ansträngningar och
kamp. Som en intervention i krisen, från en
subjektiv position med ett universellt tilltal, är
Local Angel utan tvekan del av ansträngning-
en att lägga grunden för händelsen.

Jeff Kinkle är forskare vid European Graduate
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Anteckningar till
”Anteckningar om
skapandet av en
total konst”
Av Staffan Lundgren

There’s no exit, no road to utopia, no 
great beyond in terms of exhibition space
Robert Smithson, ”Fragments of a 
Conversation”
Med anledning av det vitaliserade intresset för
Richard Wagners idé om allkonstverket, i kraft
av dess möjlighet att agera som historisk refe-
rens till skapandet av en ny poetik och estetik,
vill jag här närma mig ett konstnärskap vars
utopiska ambitioner inte står Wagners långt
efter: Allan Kaprow, institutionens belackare
och happeningens tillskyndare (för att inte
säga fader) som 1958 i Notes on the Creation
of Total ser möjligheten till ett överskridande
eller till och med upplösande av konstarterna
som både genomförbart och önskvärt.
Kaprow ställer på ett liknande sätt som nutida
konstnärer och institutioner frågor om möjlig-
heten att gå bortom det modernas former,
gränser och rum. Den totala konst han söker är
inte bara, om uttrycket tillåts, multidisciplinär i
inomkonstnärlig mening, dess syftning sträck-
er sig bortom de rent formella gränser som
kringgärdat konsten i riktning mot ett införli-
vande av en upplevd, till skillnad från kon-
templerad, erfarenhet av det sköna och det vi
idag (efter Duchamp?) i vidare bemärkelse för-
står som konst.

De kritiska gränser som en gång dragits och
som skilt det sköna från det sanna och det
goda har garanterat det estetiska fältet auto-
nomi. En autonomi som till stora delar legat till
grund för framväxten av en konst för konstens
egen skull och – vill många mena – ett totalise-
rande estetiskt ideal. Med utgångspunkt i tre
författarskap (Richard Wagner, Allan Kaprow
och John Dewey) ska jag närma mig den estetik
som istället söker sig bortom konstens kritiska
gränser. En estetik som vill införliva livet i
konsten på ett sådant sätt att de kritiska grän-
serna löses upp och öppnar för en metamorfos
av livet till konst. Som en bakgrund till denna
exposé i ett gränsland i upplösningstillstånd
vill jag ställa frågan om inte detta också inne-
bär att konsten förlorar sin kritiska kraft. Kan
det vara så att upplösningen av de gränser som
garanterar det estetiska fältets autonomi och
möjlighet att själv sätta sina egna gränser får
till följd att estetiken – och därmed också kriti-
ken och den konstnärliga praktiken – inte läng-
re befinner sig i ett fruktbart kritiskt tillstånd?

Good and bad are moral values. What we
need are aesthetic values 
Robert Smithson, ”What Is a Museum?”
Det är alltså i sina anteckningar till skapandet
av en total konst (Notes on the Creation of a
Total Art) som Allan Kaprow ser möjligheten
att tänka konstarterna som något annat än se-
parata discipliner ”förenade” – som han skri-
ver – ”vid ett visst historiskt tillfälle av vaga pa-
rallella filosofiska motiv”. Det tidigare han an-
för implicerar möjligheten att nu, 1958, tänka
denna förening på nytt men det är först åtta år
senare, i Manifesto från 1966, som villkoren
för denna möjlighet tydligt framträder

Spekulation: 1900-talets professionella filoso-
fi, som i allt rört sig bort från problem som rör
människans handlande och avsikt, har kom-
mit att överta konstens tidigare roll som pro-
fessionell aktivitet: den kan passande kallas
filosofi för filosofins egen skull. […] Nu, sedan
konsten är mindre konst, tar den sig an filoso-
fins tidigare roll som en kritik av livet.

Som citatet antyder ser Kaprow hur den totala
konstens möjlighet (på ett sätt som kan tyckas
paradoxalt, jag återkommer till detta nedan)
härstammar från ett renodlande av konst och
filosofi. Filosofin har – som en konsekvens av
den professionalisering Kaprow uppmärksam-
mar oss på – lämnat livet bakom sig (dödförkla-
rar Kaprow filosofin?) varefter konsten – som
inte länge är konst – tagit filosofins plats. For-
malismens konst för konstens egen skull har –
utöver att den akademiserat och institutionali-
serat konsten – också förändrat dess möjlighe-
ter. Den konst som nu är mindre konst kan ge-
nom att ställa den kritiska fråga om livets me-
ning som filosofin tidigare ställt, undfly den
olyckliga separationen mellan konst och liv

and when developing the film’s themes be-
cause, as Peter Hallward (who has written an
excellent book on Badiou) has written, it
“seeks to expose and make sense of the po-
tential for radical innovation (revolution, in-
vention, transfiguration…) in every situation.”
(Ethics, viii) Badiou’s philosophy is both origi-
nal and complex, and is difficult to summa-
rize, since he draws on everything from Lacan
to Mao to set theory. It should be historically
and theoretically contextualized as coming
after post-structuralism, deconstruction, and
postmodernity, the phobia of any notion of
Truth, and the collapse of all meta-narratives.
Badiou frequently denigrates postmodern
theorists and deconstructionists as the new
Sophists and centers his philosophical project
on the return to a new conception of truth in a
world of infinite multiplicity and uncertainty. 

The core of his theory goes as follows. Life
normally goes on in a quite predictable way.
There are surprises here and there, of course,
not everything happens completely as expect-
ed but the official discourse of a given society,
which Badiou dubs Knowledge, can account
for everything. Knowledge is static and, given
that it is structured by those that dominate the
given situation, is fundamentally repressive. It
is primarily concerned with reproducing itself,
and “generates nothing other than repetition.”
(Infinite Thought, 62) The total structure of so-
ciety and reality (symbolically mediated reali-
ty) Badiou calls the “state of the situation.” “In
an ordinary situation, the domination of the
state is effectively absolute – indeed, so ab-
solute as to be beyond any precise measure-
ment or determination.” (Ethics, ix) The state
of the situation literally defines what is think-
able for the vast majority of the population. 

On occasion, however, something happens
that shakes the very coordinates on which
Knowledge is based. This sudden interruption,
which Knowledge cannot possibly predict or
understand, Badiou calls an “event.” An event
is an ‘immanent break’ with the given situation
– “‘immanent,’ because a truth proceeds in the
situation, and nowhere else – there is no heav-
en of truths; ‘break’ because what enables the
truth-process – the event – meant nothing ac-
cording to the prevailing language and estab-
lished knowledge of the situation.” (Ethics, 42-
43) It is always both unprecedented and unex-
pected. Events are not seen as purely political
phenomena. They can be seen generally as
anything “which compels us to decide a new
way of being.” (Ethics, 41) Badiou claims that
events can be classified within four fields: poli-
tics, art, science, and love. Examples include
the French Revolution of 1792, Einstein’s dis-
covery of the theory of relativity, Schönberg’s
invention of the twelve-tone scale, and “an
amorous encounter which changes a whole
life.” (Infinite Thought, 62) When an event oc-
curs, it begins the process of a Truth. _i_ek suc-

cinctly summarizes the process as follows,
“the event emerges ex nihilo: if it cannot be ac-
counted for in terms of the situation, this does
not mean that it is simply an intervention from
Outside or Beyond – it attaches itself precisely
to the Void of every situation, to its inherent in-
consistency and/or excess. The Event is the
Truth of the situation that makes visible/legi-
ble what the ‘official’ situation had to ‘repress,’
but it is also always localized – that is to say,
the Truth is always the Truth of a specific situa-
tion.” (The Ticklish Subject, 130) Thus Truth is
completely contingent. It is only the truth of a
single situation. There is no truth ‘out there’ so
to speak. It is always immanent, yet unac-
knowledged, in the situation. _i_ek continues,
“in every concrete and contingent historical
situation there is one and only one Truth
which, once articulated, spoken out, functions
as the index of itself and of the falsity of the
field subverted by it.” (The Ticklish Subject,
131) While Knowledge simply transmits itself,
truth is ‘something new.’ The truth literally ex-
plodes Knowledge in its moment of eruption.

While Badiou does establish a set of objec-
tive criteria that can allow us to differentiate
between an authentic event and its simu-
lacrum, central to his system is that this truth-
process is a subjective experience. As ex-
plained above, an event cannot be under-
stood by established knowledge. ‘The unde-
cidability of the event induces the appearance
of a subject of the event. Such a subject is
constituted by an utterance in the form of a
wager. This utterance is as follows: “This
event has taken place, it is something which I
can neither evaluate, nor demonstrate, but to
which I shall be faithful.” (Infinite Thought, 62)
The truth that the event brings into the world
is nothing like an illumination, rather it is a
process that only exists to the extent that
there exists a subject that lives in fidelity to it. 

The possibilities for political action are at
the core of Badiou’s system and the political
consequences of his theory are clearly oppo-
sed to those that reduce politics to notions of
communication or hegemonic struggles. Thus,
in Palestine, Badiou’s system would not recog-
nize the constant negotiations and struggle for
power between the various factions within
and between the Palestinian resistance (the
more secular Fatah versus Hamas for exam-
ple) and the Israeli state as politics proper. His
position also has to be made distinct from the
notion of respecting or acknowledging the
other as other; the idea that Israelis and Pales-
tinians just have to accept their differences
and come up with some kind of compromise
that both sides see as being moderately fair.
Badiou writes, “differences are precisely what
truths depose, or render insignificant. No light
is shed on any concrete situation by the notion
of the ‘recognition of the other’.” (Ethics, 27)
Instead, Badiou posits ‘recognizing the Same’

as his own ethical foundation. “The Same, in
effect, is not what is (i.e. the infinite multiplici-
ty of differences) but what comes to be…. Only
a truth is, as such, indifferent to differences.”
(Ethics, 27) As such, Badiou’s theory is not
based on concession. It is a militant concep-
tion of politics that is principled and uncom-
promising. He posits an adamant universality
that exceeds all thoughts of compromise. It
makes the very notion of compromise seem
redundant. Politics only comes through the
emergence of a subject in fidelity to some
event through which the subject proclaims his
or her fraternity to the universal. 

This idea can be illustrated by the role of
Jerusalem in the conflict and in Aloni’s film.
The question of what to do with Jerusalem has
always been extremely contentious and at the
heart of the struggle between the Israelis and
Palestinians (*guy* in film even says it’s more
important than the infamous right of return).
Jerusalem is a site of major historical impor-
tance for Judaism and Islam as it contains ma-
jor holy sites for both religions and the conflict-
ing claims for Temple Mount/Haram al-Sharif
are indicative of the general conflict. The in-
ability to find a political solution for these dif-
fering claims was one of the main reasons for
the collapse of the Camp David talks in 2000.
How can one find a solution to this problem
without belittling the respective religious
claims for these sites? The simple answer is
that in the current state of the situation, one
cannot. Knowledge has completely failed to
find, or even fathom, a resolution beyond
building a huge wall between the two territo-
ries. This does not however make it hopeless.
Because of this impossibility, because Jeru-
salem is inexorably divided, it becomes for
Aloni the symbol of a site for a new beginning.
Badiou writes, “the movie is saying to us that
when the situation is horrible, full of death and
violence, when it has become impossible for it
to become something good for all people,
there is always the possibility to seize the situ-
ation in another manner, from the point of view
of humanity itself and not from some particu-
lar part of humanity. From this point of view it
can be seen that all people who live here are all
the same, and that a new place can be con-
structed. As I understand it, Local Angel is the
angel for a new place.” (Local Angel, 21-22)

The foundation of Israeli and the traditional
Zionist dream undeniably looks at the situa-
tion from the perspective of a particular part of
humanity, albeit a particular part of humanity
that suffered incomprehensible horrors in the
recent past. As such, in Badiou’s system, the
founding of Israel can only be categorized as a
simulacrum of an event. As a result, for Ba-
diou, as Hallward writes, “there can be gen-
uine peace in the Middle East only with the end
of Israel specified as a Jewish state, and the es-
tablishment, in keeping with the original de-

mands of the Palestine Liberation Organiza-
tion, of a single, ecumenical Palestine, open to
all without discrimination.” (Badiou, 231) 

The problem with this conception is that it is
today unacceptable to the majority of Israelis
because it would mean the death of Israel as a
Jewish state. Instead of simply trying to incor-
porate the Zionist vision of a Jewish state in the
holy land, Aloni instead tries to rework the con-
ception of what it means to be Jewish. In his
commentary on the film Badiou himself says, “I
see in [Aloni’s] movie a fundamental subjective
conception, which is that if we have to create a
new place, it is also because we have to create
a new Jew. I think this is his real project: not the
renunciation of Jewish identity today, but the
creation of a new one.” (Local Angel, 23) But
why is this project so important when Badiou’s
philosophical system revolves around the
overcoming of identity? Truth procedures can-
not have as their foundation an element of
identity. Even though each truth is founding
singularly, it is a singularity that is “immediate-
ly universalizable. Universalizable singularity
necessarily breaks with identitarian singulari-
ty.” (Saint Paul, 11) Identity is subsumed by the
sheer force of the truth-event. 

Aloni’s project seems to walk a thin line be-
tween identity and non-identity. He writes to a
friend in Israel that what they have in common
is “the desire to purge ourselves from previ-
ous opinions when we come to analyze the
Palestinian – Jewish problem. Mythology con-
trols everything and, therefore, we have to
understand it and its actions within the con-
flict – and then we have to dismantle it.” (Local
Angel, 76) Aloni’s deconstruction of this
mythology does not only leave piles of debris
in its wake but is truly creative. It does decon-
struct Jewish identity but does so by opening
it to the universal without eradicating differ-
ence. Similarly, Badiou’s conception of univer-
sality is not a call for homogeneity. “That every
truth procedure collapses differences, infi-
nitely deploying a purely generic multiplicity,
does not permit us to lose sight of the fact that
in the situation (call it: the world), there are
differences. One can even maintain that there
is nothing else.” (Saint Paul, 98) Nor does this
mean that the truth is something like a lowest
common denominator that everyone can re-
late to. Rather, Badiou’s position “consists in
supposing that, whatever people’s opinions
and customs, once gripped by a truth’s
postevental work, their thought becomes ca-
pable of traversing and transcending those
opinions and customs without having to give
up the differences that allow them to recog-
nize themselves in the world.” (Saint Paul, 99)
All of this being said, what do we do now? Sit
back, relax, and pass the time until the even-
tual truth-event interpellates us? Badiou
writes, “But if everything depends on the
event, must we wait? Certainly not. Many

events, even very distant ones, still require us
to be faithful to them. Thought does not wait,
and it has never exhausted its reserve of pow-
er, unless it be for him who succumbs to the
profound desire to conform, which is the path
of death. Besides, waiting is pointless, for it is
of the essence of the event not to be proceed-
ed by any sign, and to catch us unawares with
its grace, regardless of our vigilance.” (Saint
Paul, 111) Whatever Local Angel’s problems,
they are eclipsed by the simplicity and power
of Aloni’s fidelity to the future event of recon-
ciliation. The Israel-Palestine conflict is
unique in that the solution that seems to be
the most naïve, the most utopian, is also pos-
sibly the only solution. A bi-national state in
which two distinct groups are able to live side
by side as two distinct groups, intimately
sharing the land, does in fact seem to be the
only possibility conceivable in the long run –
not only for reasons of social justice, etc. but
also for practical geographical reasons such
as the location of water supplies. This is not to
say it is inevitable however. There is no histor-
ical determinism in Badiou’s system. Inertia is
always on the side of the state of the situation
and the event, while it’s appearance will be
sudden and startling and as such resembles a
miracle, it will not come from the heavens.
Every political event is prefaced by years of
dedicated effort and struggle. Local Angel, as
an intervention into the crisis, as coming from
a clearly subjective position with a universal
address, is undoubtedly part of the effort to
lay the groundwork for the event.

Jeff Kinkle is a Ph.D. student at the European
Graduate School in Saas-Fee, Switzerland
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Notes on “Notes
on the Creation of
a Total Art”
By Staffan Lundgren

There’s no exit, no road to utopia, no 
great beyond in terms of exhibition space
Robert Smithson,“Fragments of a
Conversation”
Due to a recently vitalized interest in Richard
Wagner’s idea of the Gesamtkunstwerk, and
its possibility to act as a historical referent for a
transformation of present-day poetics and

aesthetics, I would like to approach an artist
whose utopian ambitions do not fall far behind
Wagner’s. In his ”Notes on the Creation of a To-
tal Art” (1958) Allan Kaprow, the instigator of
happening, talks about the possibility and the
necessity of transgressing – even dissolving –
the borders between artistic genres. Like
many contemporary artists and institutions,
Kaprow here raises a question of the possibili-
ty of transcending the forms, limits and spaces
of modernity. The total art he wishes to pro-
pose is, however, not limited to the dissolution
of the artistic genres but reaches beyond the
formal limits that has encapsulated art, to-
wards an incorporation of a lived, not contem-
plated, experience of beauty and (after
Duchamp?) of art in general. The critical limits
that has separated the beautiful from the true
and the good has warranted art’s autonomy –
the same autonomy that has been one of the
principle conditions for the development of an
art for art’s own sake and – as many would
have it – of a totalizing aesthetic ideal.

In order to approach an aesthetic that tries
to reach beyond the critical limits of art I will
here take the writings of Richard Wagner, Al-
lan Kaprow and John Dewey as a point of de-
parture. This is an aesthetic that wishes to in-
corporate life in art in such a way that its criti-
cal limits dissolve, opening up for the possibil-
ity of a metamorphosis that will turn life into
art. As a setting for this journey into a border-
land in a state of decomposition, I would like
to pose the question if this dissolution might
not (as a possible outcome) deprive art of its
critical power. Will the effect of the dissolution
of the limits that uphold the autonomy of the
aesthetic field be that aesthetics – and hence
criticism and artistic practice – no longer finds
itself in a fruitful critical state?

Good and bad are moral values. What we
need are aesthetic values 
Robert Smithson, ”What Is a Museum?”
It his ”Notes on the Creation of a Total Art” Al-
lan Kaprow envisions the possibility to think
the different branches of art as something else
than separated merely genres, ”united,” as he
writes, ”at a given moment in history only by
vaguely parallel philosophical objectives.”
(”Notes on the Creation of a Total Art,” 10) The
earlier that is implied in his statement seems
to argue for the possibility that it is now, in
1958, that it has become possible to rethink
this unification in a new way – however it is not
until 1966, in his ”Manifesto” that the condi-
tions for this unification are specified.

Speculation: Professional philosophy in the
twentieth century, having generally removed
itself from problems of human conduct and
purpose,plays instead art’s late role as a profe-
sionalistic activity: it could aptly be called phi-
losophy for philosophy’s own sake. […] Now,as

och därmed fylla det tomrum filosofin lämnat
efter sig. Konsekvenserna av den formalism
Kaprow vänder sig mot tycks alltså se mycket
olika ut för inom konst respektive filosofi. För
filosofin har professionaliseringen i formalis-
mens efterföljd inneburit att den lämnat livet
efter sig medan den inom konsten gett upphov
till en metamorfos. Filosofin skänker – genom
sitt eget frånfall – konsten livet.

Men Kaprows kritik av en konst för konstens
egen skull framträder redan i Notes on the Cre-
ation of A Total Art, där han tydliggör skillnaden
mellan Wagners allkonstverk och sin egen to-
tala konst. Allkonstverket ser han som efterföl-
jare till en medeltida liturgi i vilken konstarter-
na fortfarande är urskiljbara och separerade
enheter förenade av en (mer eller mindre) me-
taforisk ”mästardirigent” som också upprätt-
håller konstarternas hierarki. Kaprow ger i An-
teckningarna också uttryck för ett utopiskt pa-
tos som går längre än till en kritik av det moder-
nas formalism, professionalisering och
institutionalisering (samtidigt som han erkän-
ner att disciplinernas separation är ett tecken
på deras självtillräcklighet och [relativa] auto-
nomi). En utopisk ansats som är anledningen
till att Kaprows totala konst (liksom Wagners
allkonstverk) måste finna både nya mål och
medel – ta en annan väg – som symtomatiskt
kommer bryta fram i okultiverad terräng:

Om vi bortser från ”konsten” och istället tar
naturen själv som modell eller utgångspunkt
kan vi kanske tänka oss en annan sorts konst
genom att först sätta samman en molekyl av
det vardagliga livets sinnliga stoff: det gröna
hos ett löv, lätet från en fågel, det grova gruset
under ens fötter, en fjäril som fladdrar förbi… 

Här – i tanken om att det är ur en oförställd
vardaglighet som konsten måste hitta sin när-
ing – ger sig en affinitet mellan Kaprow och
Wagner tillkänna. Trots att Kaprows totala
konst och Wagners allkonstverk i formellt av-
seende skiljer sig åt (tydligast uttryckt i tanken
på konstarternas samstämmighet [Wagner]
eller upplösande [Kaprow]) förenas de av den
utopiska föreställningen om att konsten ska
kunna läka såret efter den plågsamma sepa-
rationen av konst och liv och övervinna män-
niskans förskingring. 

När Wagner i Framtidens konstverk tillskri-
ver poeten rollen som den framtida konstens
försångare (som på samma gång koncipierar
och förlöser den) vill han inte bara förena kon-
starterna utan också ge konsten liv. Om aka-
demiseringen av konsten och den kultiverade
smaken skriver han: 

Konst har blivit den privata egendomen hos en
konstnärskast; dess smak erbjuder de bara till
dem som förstår den; och för att förstå den
krävs ett speciellt studium, isolerat från det
faktiska livet

En passage som – i all sin aktualitet – vittnar
om en vilja att bryta isoleringen av livet, bryta
med den kultiverade smakens hegemoni, och
som dessutom hörsammar romantikernas
påbud om att gå ”bortom den kantska gräns-
linjen”.

Utility and art don’t mix 
Robert Smithson, ”What Is a museum?”
I sin nekrolog över den estetiska autonomin,
The Fate of Art, argumenterar Jay Bernstein för
att upplevelsen av något skönt hos Kant (för
vilken denna upplevelse är förbunden med en
känsla av lust) bäst förstås som en sörjande
hågkomst (Kants estetik är en ”memorial aest-
hetics”, säger Bernstein) av det skönas separa-
tion från det sanna och det goda. Också
Bernstein ger alltså uttryck för tanken om en
ursprunglig enhet hitom (eller bortom) de kri-
tiska gränser Kant dragit mellan förnuftets för-
mågor. Jag vill här påminna om hur upplevel-
sen av det sköna för Kant är sprungen ur en
känsla av lust som varken är orienterat mot ett
begrepp, ett praktiskt intresse eller ett (högre)
ändamål men som alltid gör anspråk på all-
mänt instämmande, där lustens källa är själva
insikten om subjektets möjlighet att fälla ett
smakomdöme. En möjlighet som för subjektet
alltid inbegriper ett annat subjekt, smakomdö-
met är därför på samma gång det mest subjek-
tiva som objektiva, en paradox som löses upp
av tanken på den estetiska autonomin som en
antinomi. Begreppet om den andre som en av
betingelserna för det rena smakomdömets
förbinder subjektet med andra subjekt och
konstituerar en intersubjektiv sfär. Lustens
källa är inte grundad i den eventuella propor-
tionaliteten hos det åskådade verket (dess
komposition) utan, som Kant (med rätta) me-
nar, den fundamentala – harmoniska – disposi-
tionen hos subjektets förmåga att, som gör
smakomdömet möjligt att fälla överhuvudta-
get. Det rena smakomdömet orienterar sig
varken mot ett begrepp som det logiska omdö-
met, mot ett imperativ (ett böra) som det mo-
raliska eller mot en möjlig nytta som det pato-
logiska smakomdömet. Den smak som ut-
trycks i omdömet vilar alltså inte på föreställ-
ningen om nytta, sanning eller handling utan
bejakar och vägleds av tanken om ett allmän-
mänskligt och universellt spritt förnuft som
varken är avhängigt den dunkla doften av blod
och jord eller ett metafysiskt kollektivt öde
som ska uttryckas och tolkas av Poeten/Fol-
ket. Smaken är uttryck för människans funda-
mentala möjlighet bortom varje dogmatisk,
metafysisk, politisk och pragmatisk definition
av henne. En fundamental disposition som bju-
der möjligheten att verka som en subjektspo-
sitionens regulativa idé i vilken den andre alltid
redan är medmenad och ges möjligheten att
agera som ett fritt tänkande subjekt, verkande
som antingen en bejakande eller förkastande
kontrahent. 

Det är mot bakgrund av denna möjlighet som
det blir intressant att ställa den tidigare anför-
da förståelsen av Kaprows ”totala konst” och
Wagners ”allkonstverk” som två försök att
upplösa Kants kritiska gränsdragning. För det
är alltså den estetik på intersubjektiv grund,
som erkänner den, som både Kaprow och
Wagner verka vilja transformera i riktning mot
en estetik som bygger på underkastelse av
den högre princip där det sköna, sanna och
goda smälter samman. Den polyfona smaken
ska ersättas av en enda röst sprungen ur na-
tionens jord, framförd av poeten, allkonstnä-
ren. Wagner i Framtidens Konstverk:

Om vi beaktar relationen mellan den moderna
konsten – i den mån den faktisk är konst – och
det offentliga livet kommer vi att på en gång
se dess fullständiga oförmåga att påverka
detta offentliga liv i dess noblaste strävan.An-
ledningen till detta är att vår moderna konst är
en kulturell produkt och inte sprungen ur livet
självt; och just därför att den inte är annat än
en växthusplanta kan den varken slå rot i den
naturliga myllan eller blomma ut i vår tids na-
turliga klimat.

När Wagner som i citatet ovan konstaterar att
den moderna konstens oförmåga att beröra
det offentliga livet grundar sig i att konsten är

en kulturell produkt som inte är sprungen ur li-
vet självt, inte är rotad i den naturliga myllan,
är det inte bara valet av metafor som gör sig
påmind hos Kaprow ett sekel senare.
Kaprows totala konst är förvisso inte multidi-
sciplinär, det totala konstverket kan överhu-
vudtaget inte fångas inom ramarna för ett teo-
retiserande som upprätthåller distinktionen
mellan verk och betraktare på det sätt som
(den traditionella) estetiken gjort. Det är inte
heller tal om en politisering av konsten i Ben-
jamins efterföljd, ett sådant angreppssätt
skulle för Kaprow vara liktydigt med att erkän-
na distinktionen konst/liv, och inte heller ett
sökande efter konstens väsen genom att
åskådliggöra vissa grundstrukturer som i fal-
let med Robert Morris ”fenomenologiska for-
malism”. I Kaprows totala konst, där handling-
en ges företräde framför kontemplationen, är
det istället John Deweys tanke om den este-
tiska erfarenheten som ett fulländat uttryck
för ett interagerande och manifesterande av
livet som framträder. Deltagandet i och med li-
vet är det estetiska erfarandets klimax den
”happening” som är konstens föremål eller
pragma. Dewey i Art as Experience:

Konst är förlängningen av kraften i riternas
och ceremoniernas förmåga att genom ett de-
lat högtidlighållande förena människor med li-

vets alla händelser och scener. Konsten gör
också människorna medvetna om det gemen-
samma öde och ursprung som förenar dem.

Att jämföras med Wagner 80 år tidigare:

Konstens första och sanna källa avslöjar sig i
den impuls som i verket springer fram ur Livet;
impulsen att bringa den omedvetna, instinkti-
va, Livets princip till förståelse och erkänna
den som nödvändighet

Kaprows pragmatism har troligen två rötter,
ett direkt tillflöde i Kaprows egen läsning av
Dewey, ett indirekt genom Kaprows vurm för
Jackson Pollock och de möjligheter han ser i
ett rättrådigt förvaltande av Pollocks arv. Det
är också i essän med titeln ”The Legacy of
Jackson Pollock” (1958) som Kaprow allra
mest betonar den totala konstens amorfa
skapelseprocess. Texten (en smärtsam håg-
komst av Pollocks bortgång) rymmer en expli-
kation av Pollocks insatser, hans brott med
traditionen som för Kaprow består i dukens
underordnande av ramen, och framförallt
gesten, som beskrivs som ett återvinnande av
det rituella inom konsten.

Kaprow värnar aurans Här och Nu och ett
kultvärde som går bortom den profana skön-
hetskulten och den konstens teologi, ”läran
om l’art pour l’art” som man med utgångs-
punkt i Walter Benjamin skulle kunna se som
ett svar på fotografins inträde i konstens sfär.
Den estetiska autonomin är för Benjamin ett
resultat av en förändring av konstens materi-
ella förutsättningar, och det sköna kommer
därför att förstås som en tillfällig egenskap
som, mer eller mindre godtyckligt, kan tillskri-
vas ett föremål vilket som helst. För Benjamin
öppnar således den estetiska autonomin för
den estetisering av politiken som får honom
att svara med anmodan att politisera konsten.
Det sköna, och i förlängningen konsten, tycks
av både Benjamin och Dewey ses som den fe-
tisch som ska hela modernitetens separation
av konst och liv. Moderniteten, karakteriserad
av sina kritiska gränser och splittring, verkar
alltså av både Dewey och Benjamin förstå
som ett perverst – patologiskt – tillstånd som
ska botas med den vitala kraften hos en konst
och/eller estetik som betonar nytta och en-
het. Benjamin tänker sig alltså att modernite-
tens stigma ska kureras genom ett förtingli-
gande av det sköna (som i politiseringen av
konsten), medan helandet för Dewey grundar
sig på tanken om kraften hos den kollektiva
viljan hos ett folk som är underkastat ett ge-
mensamt öde (en estetisering av [det politis-
ka] livet). Ett högre ändamål som formar den
kommunikativa grund, eller med andra ord,
det samförstånd, det common sense, i vilket
verket ges/lever sitt liv. Här tycks de två före-
trädarna för varder en estetisering av politi-
ken och en politiseringen av konsten alltså

förenas av sin förståelse av konsten som inget
annat än ett verktyg beredvilligt att tjäna ett
högre syfte. När Kaprow i sin ”totala konst”
söker det rituella kan vi kanske förstå detta
som ett sökande efter ett kultvärde i dess ur-
sprungliga form, som en manifestering och en
rituell unifiering av människan. Konsten, nu
en fetisch, är tänkt att läka det förmenta såret
efter separationen av konst och liv. I Jackson
Pollocks gestik ser Kaprow en konstens rörel-
se ut i rummet som han bejakar men som –
verkar han mena – fortfarande är medierad av
duken (kanske kunde man säga att den hålls
tillbaka av ett mimetiskt paradigm?). Rörelsen
är närvarande i verket men endast som ett
spår som bara leder tillbaka mot den rumsliga
gräns som Kaprow försöker spränga, och
egentligen inte löser upp den. 

Utöver att förbinda Kaprows pragmatiska
ådra med Dewey kan man kanske tänka sig att
denna också, via kopplingen Dewey-William
James, och det livsfilosofiska” fält som här har
öppnat har en andra möjlig upprinnelse i Henri
Bergsons vitalism. I Den skapande utveckling-
en från 1907 beskriver Bergson den sympati
han ser konstnären uppbringa i syfte att
åskådliggöra ”livets avsikt” i termer av ett gri-
pande, intuitivt, skådande. En aktiv blick vänd
mot nytta och handling som precis som erfa-
renheten hos Dewey springer ur ett instinktivt
svar på stimuli, med andra ord en instrumen-
tell praktik.

Den estetiska erfarenheten är för Dewey
inte intressant som en tilldragelse som avslö-
jar dess mest fundamentala möjlighet.
Konsten, verkets verkan, är för Dewey ett
fulländande av ett aktivt deltagande, ett prag-
ma förstått som inbegreppet av både ett
handlande och dess fullbordande, ytterst de-
terminerat av en kommunicerbarhet förutsatt
av ett gemensamt ursprung och öde.

Jag vill avsluta dessa anteckningar över
upplevelsens och samstämmighetens estetik
(och poetik) med att åter ställa den inledande
frågan: Kan det vara så att upplösningen av de
gränser som garanterar det estetiska fältets
autonomi och möjlighet att själv sätta sina
egna gränser får till följd att estetiken – och
därmed också kritiken och den konstnärliga
praktiken – inte längre befinner sig i ett frukt-
bart kritiskt tillstånd?

Allan Kaprow, Essays on the Blurring of Art
and Life, [Expanded Edition] (University of Ca-
lifornia Press, 2003); J.M. Bernstein, The Fate
of Art, (Polity Press, 1992); John Dewey, Art as
Experience, (Perigee Books: 1980 och framåt
[omtryck av originalutgåvan från 1934]); Ri-
chard Wagner,The Art-Work of The Future,
1852 (i engelsk översättning från
http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/);
Robert Smithson, Robert Smithson: the col-
lected writings, Jack Flam ed., University of
California Press, 1996

art becomes less art, it takes on philosophy’s
early role as critique of life. (”Manifesto,” 82)

As implied in the quote, Kaprow claims that the
outmost possibility of a ”total art” stems (in a
rather paradoxical manner, and I will get back
to this further on) from a purification of both art
and philosophy. Philosophy has – as a conse-
quence of the professionalization that Kaprow
points to – left life behind (is Kaprow declaring
the death of philosophy?) whereupon art, al-
though no longer as art, has taken on philoso-
phy’s earlier role. The formalistic tendency in
art, understood as an ”art for art’s own sake”
has, apart from creating an art of academies
and institutions, also changed its conditions.
An art that is now less art can – by posing the
critical question of the meaning of life, as phi-
losophy did earlier – escape the unfortunate
separation of art and life, and therefore over-
come the gap that philosophy has left behind.

The formalism that Kaprow opposes seems
to generate two very different consequences
for both philosophy and art. The professional-
ization that follows from formalism gives rise,
in the case of philosophy, to an abandonment
of life – while, in the case of art, it leads to a
metamorphosis. By its death, philosophy gives
life to art. 

Already in the ”Notes on the Creation of a
Total Art” Kaprow states his critique of an art
for art’s own sake . Here he elucidates the dif-
ference between Wagner’s Gesamtkunstverk
and his own ”total art” as follows. He sees the
Gesamtkunsverk as based on a medieval litur-
gy in which the art forms still are separated
and discernible units, brought together only
by a more or less metaphorical master con-
ductor, who also upholds the hierarchy of the
art forms. 

In his ”Notes,” Kaprow also expresses a
utopian vision that goes beyond a critique of
the formalism, institutionalization and acade-
mization of modernity, although he recognizes
that the separation of the art forms is a sign of
their self-sufficiency and (relative) autonomy.

This utopian notion is the reason why
Kaprows ”total art” (as Wagners Gesamtkunst-
verk) needs to find new means and goals, i.e.
to take another path, which will, symptomati-
cally, usher into new and uncultivated terrains:

[I]f we bypass ”art” and take nature itself as a
model or point of departure, we may be able
to devise a different kind of art by first putting
together a molecule out of the sensory stuff of
ordinary life: the green of a leaf, the sound of a
bird, the rough pebbles under one’s feet, the
fluttering past of a butterfly.” (”Notes”, 10)

It is here, in the idea that it is in a authentic
everydayness that art needs to find its nour-
ishment, that an affinity between Kaprow and
Wagner appears. Although Kaprow’s ”total

art” and Wagner’s Gesamtkunstverk differ in
formal respect (as is expressed by the differ-
ence between the idea of a concordance of
the art forms, as in Wagner, and the idea of a
dissolution of them, as in Kaprow) they are
united by the utopian idea that art will unify
man and heal the wound of the unfortunate
separation of art and life.

In the Art-Work of the future, Wagner as-
cribes the role of the choir-leader to the poet,
a task that includes both the conception and
the production of the work of art, that should
not only unite the art forms, but also give new
life to art. He writes, on the subject of acade-
mization and cultivation of taste:

Art has become the private property of an
artist-caste; its taste it offers to those alone
who understand it; and for its understanding it
demands a special study, aloof from actual
life, the study of art-learning. (The Art-Work of
the future)

This quote, that still seems to echoe in many
current debates, testifies to an urge to break
the isolation of life, to break with the hegemo-
ny of cultivated taste, an urge that also re-
sponds to the Romantic decree to ”go beyond
the Kantian limit.”

Utility and art don’t mix 
Robert Smithson, ”What Is a museum?”
In his obituary over aesthetic autonomy, The
Fate of Art, Jay Bernstein argues that the expe-
rience of beauty in Kant (who sees this experi-
ence as bound to a sense of pleasure) is best
understood as a form of mourning over ”the
separation of beauty from truth and goodness”
– as a ”Memorial aesthetic.” (Fate of Art, 17)
Bernstein, too, recognizes the idea of a unity
beyond the critical limits or borders that Kant
has drawn between the faculties of reason. 

Here we should bear in mind how the expe-
rience of beauty in Kant is grounded in a sense
of pleasure that is neither oriented toward 
a concept, nor toward a practical interest or 
a higher purpose, and yet at the same time 
always claims a common recognition. The
source out of which this pleasure stems is in-
stead the insight into the possibility of passing
a judgement of taste at all. A possibility that al-
ways comprises another subject (the other),
and hence the pure judgement of taste is at the
same time the most subjective and the most
objective, a paradox which Kants solves by
claiming that the aesthetic autonomy is an an-
tinomy. This fundamental condition of the
judgement of taste connects the subject with
(the) other subjects and constitutes a sphere of
intersubjectivity. It is, then, this fundamental –
harmonic – disposition of the subject that
makes the judgement of taste possible, and it
is this disposition that Kant, on good grounds,
sees as the source of pleasure – and not the

harmonious disposition (or composition) of the
work of art. The pure judgement of taste is nei-
ther, then, guided by a concept, like the logical
judgement, nor an imperative, as in the sphere
of morality, nor geared toward a possible utility,
like the pathological judgement of taste. The
taste expressed in the judgement does not rest
on the idea of a possible utility, truth or action,
but both affirms and is guided by the idea of a
universally shared reason, common to all, that
is not defined by the murky scent of ”Blut und
Boden” or grounded in a collective ”metaphys-
ical” destiny that awaits to be deciphered and
articulated by the Poet/Folk. Taste is an ex-
pression of mankind’s utmost possibility, a
possibility that goes beyond every dogmatic,
metaphysical, political, and pragmatic defini-
tion of man. A fundamental disposition that of-
fers, as a regulative idea, the possibility to act,
within a subject positionality in which the other
is always implied, and is offered the possibility
to act as a free-thinking counterpart, either af-
firming or rejecting the claims of taste. 

It is against this background that we can
place the previous discussion of Kaprow’s to-
tal art and Wagner’s Gesamtkunstwerk as two
efforts trying to dissolve Kant’s critical limit
between art and life. It is, then, the aesthetic
founded on intersubjective ground that rec-
ognizes the other, that both Kaprow and Wag-
ner wishes to transform into an aesthetic
based on the subsumption under a higher pur-
pose in which beauty, truth and good merge
together. The polyphonic voice of taste is to
be replaced with one singular voice stemming
from the natural soil and articulated by the
poet, the artist of the future. As Wagner says
in The Art- Work of the Future:

If we consider the relation of modern art—so
far as it is truly Art—to public life, we shall rec-
ognize at once its complete inability to affect
this public life in the sense of its own noblest
endeavor.The reason hereof is, that our mod-
ern art is a mere product of Culture and has
not sprung from Life itself; therefore, being
nothing but a hot-house plant, it cannot strike
root in the natural soil, or flourish in the natur-
al climate of the present. (The Art-Work of the
Future) 

When Wagner, as in the quote above, declares
that ”modern” art’s inability to affect public life
is based on the fact that this art is a cultural ar-
tifact which does not stem from life itself, (that
it is not rooted in the natural soil), then it is not
just the choice of metaphors that reminds us
of Kaprow’s statements a century later. Kap-
row’s total art is perhaps not multidisciplinary
in the same sense as Wagners Gesamt-
kunstwerk: ”total art” cannot be captured
within the frameworks of an aesthetic that up-
holds the distinction between the work of art
and the viewer in the way traditional aesthet-

ics does. Kaprow is not suggesting a politiciza-
tion of art, as a possible response to Walter
Benjamin. Such an approach would be equiva-
lent to recognizing the distinction art/life. Nor
is he trying to reveal certain fundamental
structures, as Robert Morris does in his ”phe-
nomenological formalism.” Instead it is John
Dewey’s notion of the aesthetic experience as
a fulfilled integration, expression and manifes-
tation of life that here becomes decisive. The
partaking of and in life is the fulfillment of the
aesthetic experience, the ”happening” that is
the object or rather, pragma of art. As  Dewey
says, in Art as Experience: 

Art is the extension of the power of rites and
ceremonies to unite men, through a shared
celebration, to all incidents and scenes of life.
[…] Art also renders men aware of their union
with one another in origin and destiny. (Art as
Experience,  271)

To be compared with Wagner 80 years earlier:

The first and truest fount of Art reveals itself in
the impulse that urges from Life into the work
of art; for it is the impulse to bring the uncon-
scious, instinctive principle of Life to under-
standing (ty. verständniss) and acknowledg-
ment as Necessity. (The Art-Work of the Future)

The roots of Kaprow’s pragmatics are presum-
ably twofold – his theory stems on the one
hand from his reading of Dewey, on the other
hand from his admiration for Jackson Pollock
and the possibilities he sees in a true continua-
tion of Pollock’s heritage. Hence it is in his es-
say ”The Legacy of Jackson Pollock” (1958) that
Kaprow underlines the amorphous ”processu-
ality” of his ”total art.” The essay (a mourning of
Pollocks death) contains an explication of what
Kaprow sees as Pollock’s contribution, his radi-
cal break with the tradition: the subordination
of the canvas in relation to the frame, and,
above all, to the gesture, which Kaprow de-
scribes as a reinstatement of the ritual in art. 

Here Kaprow restores the Here and Now of
the aura and a cult value that goes beyond the
profane cult of beauty and the theology of art;
”the doctrine of l’art pour l’art” that, using
Benjamin’s analyses, could be seen as a reply
to photography’s entrance into the realm of
art. Within Benjamin’s materialistic approach,
the autonomy of aesthetics is to be under-
stood a result of a change in the material pre-
suppositions of art, and thus beauty is just an
accidental quality, that can, in a more or less
gratuitous manner, be applied to any object
whatsoever. This leads Benjamin to the con-
clusion that aesthetic autonomy produces a
possible aestheticization of politics to which
he replies with the notion of a politicization of
art. Hence beauty (and consequently, art)
seems to be understood by both Dewey and

Benjamin as a fetish, set to heal modernity’s
separation of art and life. Both Benjamin and
Dewey, then, seem to understand modernity,
defined by its critical limits and its fractures,
as a perverted – pathological – condition that
is to be mended by the vital force of an art and
aesthetic that emphasizes unity and utility.
Benjamin finds the cure for the stigma of
modernity in the idea of a reification of beauty
(as in the politicization of art), while Dewey
finds it in the idea of the force of the collective
will of a people that is united by and subordi-
nated to a shared destiny (as in an aesthetiza-
tion of [political] life). A higher purpose that
forms the communicative ground – in other
words, the mutual understanding, the com-
mon sense – in which the work of art is
given/lives its life. Here, the advocates of aes-
thetization of life and a politicization of art are
united by their understanding of art as noth-
ing but a tool ready to serve a higher purpose.
When Kaprow in his ”total art ” seeks the ritu-
al, then we might understand this as a search
for a cult value, in the primordial sense – as a
manifestation and ritual unifying of mankind.
Art, now a fetish, is meant to heal the sup-
posed wound after the separation of art and
life. In the gesture of Pollock, Kaprow sees a
movement in art that he affirms but which, he
adds, is still mediated by the canvas (perhaps
one could say that it is restrained by a mimetic
paradigm?). The movement is present in the
work of art but only as a trace that points back
to the spatial limit that Kaprow tries to break
through without actually dissolving it. 

(Apart from connecting the pragmatic vein
of Kaprow to Dewey it might be possible to
think that this, via Dewey’s connection to
William James, and to the field of philosophy of
life that had emerged, has a second possible
source in the vitalism of Henri Bergson. In his
Creative Evolution (1907), Bergson describes
the sympathy he finds in artists and their at-
tempts to seize the vital force of life (”elan vi-
tal”) in terms of an intuitive and prehensive
gaze. An active gaze directed towards utility
and action that, just as the aesthetic experi-
ence in Dewey, emerges out of an instinctive
response to stimuli – in other words an instru-
mental practice).

Aesthetic experience is not of interest to
Dewey as an event that would reveal the fun-
damental possibility of art. Art, the working of
the work, is to Dewey a fulfillment of an active
participation, a pragma that is to be under-
stood as comprising both action and fulfill-
ment, determined by a communicability pre-
supposing a common origin and destiny.

I here wish to end these notes on the aes-
thetics and poetics of experience and com-
munality by once more posing the opening
question: Will the effect of the dissolution of
the limits that uphold the autonomy of the
aesthetic field not be that aesthetics – and

hence criticism and artistic practice – no
longer finds itself in a fruitful critical state?
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