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Det känns ändå vanligt att icke-representation representeras av blindhet. Som att blindheten
kastade oss ut ur kulturen. Kanske på ett sätt som liknar det på vilket kroppar som kodas med
annanhet - djur, kvinnor, ickevita - ibland får representera kastet ut ur kulturen. Men även om
kulturen har en hang-up på blicken och på dialektiken mellan ljus och mörker så måste väl alla
sinnesupplevelser genomkorsas av minnen och repetition? Annars lever vi ju inte i kapitalismen.

Vi lever i kapitalismen. Den åttonde mars var så jävla kallt i år. Jag hittade Athi och de
andra på torget, sen gick vi under banderollen "Estelle, abdikera!" till ett annat torg. Valerie,
Valerie, du dör aldrig, här går vi. Du gav mig vapnet, jag ger mig fri. Män skapade stor konst,
därför ska de dö. Män skapade tvåkönsmodellen, därför ska de dö. 

Hörde för någon dag sen att Buster och Edit höll varsitt tal på ta-natten-tillbaka-demon
senare den kvällen och att det blev tyst på det där spända sättet när de pratade
om trans och annat som är edgy för vissa radikalfeminister. Jag tänker att den där
tystnaden kan betyda både klåda och förändring. Jag tänker att det känns tryggt
att veta att det finns folk som representerar mig även när jag inte själv har någon
koll på hur eller var. Jag varken såg eller hörde, men det hände.



Vad innebär det att hävda att en kropp är explicit därför att den går att se? Kroppen är ju
trots allt en kropp, även om den är osynlig för någon. Och vad innebär det att, genom att
inte titta, förhålla sig till en kropp som vill manifestera sig som visuellt explicit? Jag minns
när jag var fjorton och fattade att mannen på pendeltågssätet mitt emot hade handen i
byxorna. Alltså jag minns det här många gånger, det är inte en engångsföreteelse. Den där
känslan av att blickrummet smalnar till ett nervöst skåp som jag stänger in mig själv i. Vad
kan jag se därinne? Mina egna skospetsar, kanske fingrarna, sorgekanterna under naglarna.
Nästa gång jag tittar upp kan det visa sig att jag misstolkade situationen, att det inte var
någonting. Eller så har kroppen framför mig svällt och förändrats, gått ännu längre in i sin
övertygelse om att mitt tunnelseende är en ömsesidig flirt och inte rädsla.

Jag minns det där från situationer som varit sexuella för mig också. Jag ser att du ser, jag
inser att du kommer att använda blicken emot mig, röra vid mig med den. Tvinga mig ut ur den
här garderoben. Säg till mig att jag måste titta, att jag måste se allt det som händer med mig
och vem som utför det. Ibland tror jag att mina sätt att göra femininitet är skrämmande för
människor som känner mig. Femininitet kan vara: en inbjudan till att exponera skammen i att
ha en kropp. Det kan också vara en trojansk häst fylld med hatet över att leva i kapitalismen.
Ett sött mörker läcker ut ur spetsen.



Hur förhåller sig estetisk verksamhet som exponerar sexualitet och kroppslighet visuellt till
estetisk verksamhet som gärna vill beröra/styra/förföra i dunkel belysning? Jag tänker på alla
verk som jag varit med om eller hört om som bestjäl kropparna på sinnen som de vanligtvis
har. Verken på Welds festival Almost out of sight, Lundahl & Seitls Symphony of a missing room,
Felix Ruckerts Secret Service eller Anna Lords verk Skin där jag var en av dem som - ja, inte
framträdde, utan kanske ledde. Ett rum och så olika sätt att föra eller placera kroppar i
rummet. Att hålla någons utelämmnadhet mellan sina händer är också att vara utelämnad. Att
upprätta ömsesidiga beroenden mellan människor. 

Som att sådana beroenden inte redan omringar allt vi gör.

Någonting om hur smärtsamt och förvirrande det är vissa gånger, att ha fört någon långt in i
labyrinten och därmed även sig själv.  Att vara tvungen att gå hela vägen tillbaka tillsammans.
Linda upp den röda tråden. Detta kön som inte är ett. Detta kön som inte är mitt. 

Om blicken har en taktilitet så har också beröringen en blick. Sluter ögonen på
tangogolvet och Annas kropp blir en del av min proprioception. Jag förnimmer både
hennes och min rörelse som ett gemensamt mörker. 

Det var någonting jag tänkte om representativ demokrati.  Att det är en annan sak att bli
företrädd än att bli förd.

Ibland känner jag igen eller namnger en form vi gör strax efter att den inträffat. Om man vill
vara snäll kan man säga att representationen laggar.



I Paris såg jag en föreställning av Anne Juren och Annie Dorsen, Magical. Den kommer visst
till Dansens hus nu också. Jag minns att jag var provocerad. Föreställningen gör om centrala
verk ur en feministisk performancekanon - typ grejer av Carolee Schneemann, Marina
Abramovic, Martha Rosler och Yoko Ono - till en estetiskt jävligt clean och lite ytlig
magishow. Som att det dessa konstnärer gjorde helt hade mist sin laddning sedan 70-talet,
som att det numera skulle vara bara tom kitsch. Jag tyckte att Magical liksom inte fattade
att brännpunkten i dessa kvinnors verk inte var handlingarna i sig, utan den intimitet som
dessa handlingar tvingade sina åskådare/deltagare att upprätta inför handlingarna. 

Nu tänker jag att det finns många olika sorters flyktlinjer.  Att vägra ingå i en intimitet kanske är så
gott som något. Vad fan, vi lever fortfarande i kapitalismen…

Men det är sweet. Det är det. Att ha en beige ögonbindel med texten "genius at work" och slippa
se den loopade filmen på kroppar som gör arena baubo-reklam under hela föreläsningen. Och
det är sweet att kl. 15.30 ta av mig ögonbindeln ett ögonblick bara för att överraskas av att
penselskaften inte är inuti folks fittor och att de flesta fortfarande har strumpbyxor på sig. Jag
hade föreställt mig kropparna som mer explicita än nödvändigt. 

Jag tänker på det som inte händer.  På att vi till exempel inte ligger med varandra nu.

Om jag vore någon annan, om jag till exempel hade varit psykoanalytiker. Då hade jag
kunnat dra höga växlar på det symboliska bandet mellan fasa för blindhet och kastraktion i
relation till performancekonst som sysslar med sinnesberövande. Typ en komparativ
uppsats mellan verk ur en explicit feministisk performancetradition och verk ur en samtida
"stäng-ögonen-så-ska-jag-ge-dig-en-upplevelse"-tradition.

Jag sitter vid ett köksbord och dricker te ur en kopp med persikor på som jag tagit ur personalköket i
en övergiven institutionsbyggnad. Det går att känna sig mycket potent i ögonbindel. Kanske rent av
som att man har en fördel. En hand seglar förbi i den skåra som släpper in ljuset. Jag kan tänka mig
resten av kroppen i rörelse. Skriften däremot faller isär när jag inte ser den.


