
Se, sedd. Ögon på en gyllene tallrik.

Onsdag den 1 mars, 2017, kl 15.00

Det glädjer mig att få bjuda in dig till ev visning av Se, sedd. Ögon på en gyllene tallrik en installation 
sammansatt av Moa Alskog, med verk av konstnärerna Karl Isakson, Viktoria Wendel Skousen, Sara 
Ursina, Ingrid Eggen och Hvid[mə] Archive. 

“Det gäller att fästa blicken.
Han kunde sagt att de små tingen är viktiga; det sa han inte. Han kunde sagt att kärleken till den nästa 
är det viktigaste; det sa han inte. Han sa inte vad blicken skulle fästas på. Han sa bara att man måste 
fästa den.” (Knausgård, Karl Ove, 2011, Min Kamp 6, Forlaget Oktober AS)
Blicken är det väsentliga, inte det blicken ser, argumenterar Knausgård ett par stycken senare i boken. 
Den är väsentlig eftersom det är den som ger tingen och fenomenen i världen sin innebörd. 
Världen har ingen innebörd i sig själv, vi tilldelar den det mot bakgrund av det vi vet, med hjälp av tidi-
gare erfarenheter, som oundvikligen färgar vår blick.
Det går inte att värja sig från det man vet. De man vet, eller tror sig veta, vet man. 
Det går heller inte att undvika att tilldela tingen och fenomenen innebörd. Och det är svårt att inte läsa 
det yttre som det inre och inte tro, som Knausgård uttrycker det ”att den innebörd den [blicken] ser 
tillhör tinget eller fenomenet”. Eller som den feministiska sociologen Eva Illouz skriver i sin bok Why 
Love Hurts ”[in modernity] physical attractiveness and personality becomes indexes of one’s inner val-
ue”.  Problem uppstår när vissa personers blick tilldelas mer makt än andras; vilket kan göra att andra 
ser sig själv genom deras ögon. Omedvetet.
Ofta, även för de som har makten.

Installationen är belägen i en lägenhet på 57 kvadratmeter, ett hem och nu en scen för konstverk, 
möbler, reproduktioner, böcker och andra objekt. Där berättas en historia om en vit, medelklasskvinna 
från Skandinavien, på många sätt privilegierad, men som lever under prekära förhållanden, 
med existentiell ångest och en känsla av maktlöshet. 
Fokus, är inte på det unika i individen, men på individens relation till kollektivet, med andra ord vil-
ka sociala, ekonomiska och materiella faktorer som upprätthåller hennes liv och organiserar hennes 
handlingar och val.

@ Jesper Brochmands gade 6, 2200 Köpenhamn N. 
Det serveras drinkar och snacks.
 

Utställningen är stöttad av Grosser L.F. Foghts Fond. 


