
N a m n

Ett namn sammanfattar något jag 
känner, som en plats eller en person. 
Ett namn begripliggör det obegrip-
liga – JHVH – där samtidigt de 
bortgömda vokalerna påminner om 
att vi inte når DIT. 

N a m n 

Handlingen har både ett motsats-
förhållande och ett fritt förhållande 
till tomheten. 

N a m n 

Hur mycket kan ett namn sväva i 
tomheten är kanske frågan? Ger jag 
ett namn åt något jag alls inte vet 
vad det är, blir det då bara banalt? 
Påkallar tomheten ett namn? 

N a m n

En annan enkelhet är «barnet som 
ger ett namn« åt någonting. Eller 
som pekar och förklarar att det här 
är det här. Den här tomma ytan på 
pärmen när boken tar slut, då händer 
det – det är det. Som i en bildanalys. 
Se den stora himlen. Se den här 
ytan tomheten i bilden och skriv: 
«Abyss!« Bildanalysen baklänges. 
Barnets skapelseakt. Bildanalytikerns 
trebenssyntes. 

N a m n 

 – Tomheten påkallar inte namn, utan 
det är kända företeelser som gör det. 
Därför är det intressant med namn 
på saker som är mycket flyktiga och 
abstrakta, som Gud. Om jag sätter 
konstverkets titel i tomheten, vad 
händer då? Du kan sätta titeln i tom-
heten. Eller koreografera titeln och 
konstverket så att de går tillsammans 
som text och bild.. 

N a m n

Bildanalytikerns tre(ä)benssyntes är 
skuggan men hamnar före i kro-
nologin.

N a m n 

Ett barn föds; vi ger barnet ett namn, 
och namnet växer samman med 
barnet. Namnet betyder inte «barn«, 
även om ett litet barn kanske kan tro 
det. Skapelsens rotation och ett namn 
som gör att det skapade barnet skrivs 
in i profetian. Barnet kan nu agera. 
Profetian gick i uppfyllelse. Och de 
gamla säger: «Framtiden bekräftar 
fröet som såtts. Framtiden bekräf-
tar det förflutna.« Profeten säger: 
«Framtidens handling gör dåtidens 
handling möjlig.«

N a m n

Vad är skillnaden mellan läges-
beskrivning och egenskapsbestämn-
ing? Att prata om bilden eller prata 
om kartan?

N a m n 

Duchamp roterade en urinoar och 
kallade den fontän. I Duchamps fall 
var det dock handlingen av att ställa 
ut en uppochnedvänd urinoar på 
ett museum som var det centrala. I 
Duchamps verk Det stora glaset (La 
mariée mise à nu par ses célibataires, 
même [Bruden avklädd av sina ung-
karlar, till och med]) är relationerna 
mellan de benämnda fragmenten – 
delarna i maskinen som finns namn-
givna och beskrivna i den gröna 
asken – i rörelse. Benämningarna är 
praktiska. Förskjutningarna skapas i 
relationen mellan benämningar, frag-
ment eller ting och system.  

N a m n 

Målaren Magritte gör titeln ound-
gänglig för konstverket. Det är en 
enkel och hissnande effektiv form. 
När jag var på Magrittemuseet i 
Bryssel började jag högst upp och 
gick nedåt, redan på andra våningen 
tröttnade jag, och på den tredje – 
som egentligen var den andra från 
gatan sett – hade den del av mig som 
hissnade på första – egentligen den 
fjärde våningen (den som var högst 
upp) – för evigt dött.


