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Till skillnad från renässansens naturalistiskt avbildande eller illusoriskt nyckfulla bilder och 

berättelser är det moderna konstverket självkritiskt. Det innebär att det sätter sina egna 

betingelser på spel: konstnärssubjektet, materialet och kontexten som verket visas i. Inte 

sällan ingår här förutsättningarna för att utföra eller ta del av verket, samtidigt som det inte 

gestaltas explicit. Snarare bubblar det under ytan på ett verk som rent formmässigt kan tyckas 

obskyrt, intetsägande eller fult.  

 

Detta resonemang känner vi kanske väl från bildkonstens värld, från abstrakt måleri till 

minimalistisk skulptur. Men även musiken, filmen och dansen har sina exempel. Här på 

Cinemateket är det kanske nära till hands att tänka på filmens essäer och montage, från den 

revolutionäre rysken Sergei Eisenstain, till efterkrigstidens franska Nya Vågen. I musikväg 

hör vi Steve Reichs minimalism och John Cages konceptuella tystnad. Men dansen, då? 

Enligt filosofen Josefine Wikström spelar den moderna dansen en ganska översedd nyckelroll 

i den moderna konstens historia. (1) Det vill säga, under den övergång som konsten går från 

att vara särskilda medier – såsom måleri, film, musik, dans – med särskild utbildning och 

disciplin, till att uttryck och medier sammanflätade i en konstnärlig produktion som 

undersöker och ifrågasätter konstens form som sådan. Om den så ljuder, rör på sig, är 

tvådimensionell eller är en stor och tung massa som tar plats. Kanske är den alltsammans 

samtidigt. Yvonne Rainers konstnärliga verksamhet, som vi samlas kring idag, är ett exempel 

på denna process. För att tala om Rainers filmer måste vi därför också tala om skulptur, dans, 

musik och litteratur. Och inte minst om konstnärssubjektet själv.  

 

Rainer föddes 1934 och växte upp i Kalifornien. Dennas tid präglades av hennes fars och 

brors aktiva medlemskap i den judiska arbetargemenskapen ”The Worker’s Circle.” (2) Där 

alternerade kampen för ekonomisk rättvisa och utbildning, inte helt olikt folkbildningen som 

vi känner den i Skandinavien. Dessa två aspekter: självorganiserad utbildning och anarkism 

är inte avlägsna i Rainers senare konstnärskap, som präglas av gemenskapen på den 

självorganiserade dansteatern Judson Church som hon var med och grundade 1962 – och 

kampen mot USA:s militära ingrepp i Vietnam. Sextiotalet var som bekant en turbulent och 

föränderlig tid också i USA, och från dansstudion i New York såg Rainer ner på gatan, där 

människor rörde sig utan sträckta balettfötter. Vardagsrörelserna blev snart fokus för hennes 
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koreografiska arbete, och i tillintetsägande, bekväma kläder presenterade Rainer dansverk 

som ifrågasatte dansens virtuosa, berättande och publikinfriande gester. Mest känt är 

koreografin Trio A, framfört av just en trio, och del av helkvällen The Mind is a Muscle från 

1966. Utan vare sig crescendon eller narrativa bilder låter Rainer kroppen arbeta i sakta mak, 

utan att någonsin vända ansiktet mot publiken. I essän Rainer’s Muscle från 1971 skriver 

danskritikern Jill Johnston “I've seen Trio A a number of times and still think I haven't really 

seen it.” (3) Hennes ord sätter fingret på Rainers intention, det vill säga att inte låta sig ses, 

eller konsumeras. Dansen måste kunna göra något med sig själv, som förändrar relationen 

mellan utförande och betraktande som sådant. Detta sagt är det inte överraskande att Trio A 

också har en viktig tröskelroll till Rainers senare filmer. Medan uruppförandet endast 

fotograferades valde hon att filma en soloversion av verket 12 år senare, 1976. Då dansade 

Rainer inte längre, och var på väg att glömma koreografin. Det är denna version av Rainers 

otränade och sakta glömmande kropp som idag går att finna på youtube, och som Rainer själv 

betraktar som en slags sedimentering av hennes verksamhet, men det är inte den enda. 

Snarare är metamorfosen av verk från en form till en annan, och från ett minne till ett annat 

centralt för Rainers konstnärskap, något som hon själv sammanfattar med orden ”My body 

remains the enduring reality” – ”Min kropp förblir den bestående verkligheten,” (4) också då 

den glömmer. Fast innan vi går in på hur Rainer övergick från att göra koreografier på scen 

till att skriva manus, regissera och klippa film, måste vi göra ytterligare en inblick i 

konsthistorien.  

 

1965 skrev den amerikanske skulptören Donald Judd essän ”Specifika objekt,” i vilken han 

beskriver de byggklossliknande skulpturer liknande ingenting, som kom att bli till hans 

konstnärliga signatur. Essän spelade stor roll för Rainer i den avantgardistiska skola som 

konstnärskollektivet omkring Judson Church utgjordes av, och vid sidan av både konstnärliga 

och privata relationer – om nu dessa kan särskiljas – med minimalistiska skulptörer såsom 

Robert Morris och Robert Rauchenberg, skriver Rainer en essä om dansen som konstobjekt 

1968: ”A Quasi Survey of Some Minimalist Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance 

Activity Midst the Plethora or an Analysis of Trio A.” Här lutar hon sig mot Judds argument 

att tredimensionella specifika objekt är en fråga om det fysiska rummet som sådan, bortom 

exempelvis målningens distinkta ram. Judd skriver: “Three dimensions are reals space. That 

gets rid of the problem of illusionism and of real space, space in and around marks and 

colours (…). The several limits of painting are no longer present.” (5) Rainer, å sin sida, 
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skriver: “The end of each phrase merges immediately into the beginning of the next with no 

observable accent.” (6)Här kan vi förstå “no observable accent” som motsatsen till klimax i 

balett, liksom Judd ställer sig mot måleriets problem. Vidare beskriver Rainer den dansaren 

– performern – som något annat än en professionell utövare. I stället kallar hon dansaren för 

en “naturlig görare” (a natural doer). (7) 

 

Rainers essä delades ut tillsammans med programmet till The Mind is a Muscle och 

ackompanjeras med en tabell. Där likställer hon dansen med konstobjektet, och mer specifikt 

med skulpturen. Men liksom Donald Judd skriver i sin essä går det att förstå minimalistisk 

skulptur som helt vanliga objekt, eller rum. Det är i förlängning med detta som Rainer kallar 

den moderna dansaren för en helt vanlig görare. Enligt Josefine Wikström gör Rainer här 

något estetiskt avgörande: hon skriver in dansens objekt i konstens begrepp, så att dans också 

blir konst som sådant. Konst som utförs av en helt vanlig görare. Wikström skriver: “The 

‘Object’ in minimalist sculpture is understood as art in a general sense, and by placing 

‘Dance’ next to it, the latter can be also read as such.” (8). 

 

Det är de helt vanliga görarna som står i fokus för Lives of Performers, som är Rainers första 

spelfilm från 1972. I scenariot följer vi dansens och livets göromål då de utspelas i och 

genom varandra. När relationer på scen översätts i privatlivets nycker blir den enes 

performance är den andras romans. Utöver Rainers nyckfulla humor som inte sällan ställer en 

föreställning – i dubbel bemärkelse – på högkant, är detta konceptuella melodrama inte helt 

olikt åren med Judson Church, som grundades tio år tidigare, 1962. En central gestalt i denna 

kontext är just kritikern Jill Johnston, som notoriskt medverkade i samma praktiker på 

Judson, som hon senare recenserade. Men hon recenserade inte bara ”görandet” på scen, utan 

även de relationer som sträckte sig utanför denna. Bland annat relationen med Rainer. 

Johnston kom ut som lesbisk efter Stonewall 1969, och bröt strax därefter med konstkritiken, 

ungefär samtidigt som Rainer bröt med dansen. I essän ”The Unhappy Spectator” (8) skriver 

Johnston att om alla är skådespelare behöver vi inte längre skådespela. Då är vi alla på scen, 

och i publiken. Vad Johnston kallar för ”revolutionär teater,” inspirerat av både filosofen 

Herbert Marcuse och dramatikern Antonin Artaud, är inte helt olik situationismens kritik av 

det så kallade skådespelssamhället, där reklambilder och historieberättelser fängslar 

människan i ögonblickets konsumism. Liksom Guy Debords och Situationisternas så kallade 

situationer, som välter omkull samhällets teatrala varuhus, menar alltså Johnston att allas vårt 
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skådespel skulle kunna tillintetgöra gränsen mellan scen och publik – skådespelare och 

betraktare. Och i hennes fall, kritikern.  

 

Jag vill föreslå att vi förstår Rainers Lives of Performers i förlängning av detta resonemang, i 

en tid då människor världen över, inte helt olikt idag, samlades på gatorna för att motverka ett 

livesänt samhällsstyre som de själva inte har någon inverkan på – även Rainer själv. Och i 

Rainers fall handlar detta om dansarnas liv och relationer, som här beblandas med deras 

koreografiska samarbete. Medan Rainers koreografier svämmar över av text som läses eller 

ropas i scenrummet är filmen en metod för att ytterligare kunna klippa mellan texten och dess 

uttal – en alternerande repetition som redigeringen av en filmrullens möjliggör bortom 

scenrummets tid och rum. Med andra ord är Rainer inte den enda att utföra verket, och i 

filmens pluralitet blir konstens subjekt mångfaldigt.  

 

Som vi snart kommer att se inleds Lives of Performers i dansstudion. Bakom kameran står 

Rainer själv, men rör sig i rummet liksom de andra. Ömsom ser vi repetitionen av verket 

Performers från 1971, samt hör publikens skratt då delar av filmen Lives of Performers 

spelas upp som del av scenografin till Performers. Inledningsvis ser vi händer bläddra med 

stillbilder av Performers, ett medium som intresserat Rainer sedan Trio A, och avslutningsvis 

utför dansarna stillbilder i det att de helt enkelt är väldigt stilla, fast levande. Återkommande 

talar hon och dansarna öppet om koreografin, som både förklaras och förhandlas. Samtidigt 

utspelas dramat mellan tre dansare, vars ”naturliga göranden,” gäller både dansens scen och 

livets teater. Vid ett avgörande tillfälle i filmen, då händerna bläddrar mellan fotografierna av 

performancen hör vi Rainers röst tala om sig själv som guden Olympus och dansarna som de 

dödliga, samt trion i melodramat för hjältarna. Rainers intresse för grekisk epik följer henne 

till idag, i den pågående texten Revisions: A Truncated History of the Universe for Dummies: 

A Rant Dance, under arbete sedan 2017. (10) Liksom i denna text träder hon även i Lives of 

Performers ner från gudarnas berg och gör sig sårbar liksom människorna. I detta fall innebär 

det att hon som koreograf avsäger sig sin konstnärliga subjektivitet och låter 

händelseförloppet modelleras i samspelet mellan performerserna, som för övrigt liksom hon 

bär sina egna namn.   

 

Som ni hör är skillnaden mellan dans och film, konstverk och dokument, konst och liv på 

spel. Därför skulle jag säga att Lives of Perfomers är en film som ställer själva premisserna 

för vad en film är, och inte minst vad gäller premisserna för performancen som filmen utgörs 



 5

av. På detta vis är verket inte helt olikt Beckets kortfilm som heter just ”Film” från 1965, då 

kameran jagar en mycket gammal Buster Keaton, som till slut ser sig själv i spegeln. I både 

detta fall och i fallet Lives of Perfomers tycks filmmediet se sig själv i vitögat, men även den 

som utför filmen, performancen. Både Rainer och Keaton koreograferade respektive 

regisserade – och utförde flera av sina verk. Men medan Keaton i Beckets i sin film tycks 

andas till trots av filmens kvävande form, inte helt olikt gestalterna i Beckets dramatik, så 

låter Rainer livet hos Lives of Performers sträckas utöver konstens former, så att denna 

”gräns” tillintetgörs, liksom hon en gång suddade ut gränsen mellan dans och konst. Lives of 

Perfomers förlänger således Rainers nyckelbegrepp (lånat från Susan Sontag) ”radikala 

förbindelser” (radical juxtapositions) från att vara en fråga om gester och rörelser i dansen 

och koreografin, eller mellan konstformer, till att sammankoppla konsten och livet själv – i 

termer av människorna som förekommer i bägge. Här är den moderna konstens konceptuella 

självkritik inte längre en fråga förutsättningarna för att göra eller vara konst, utan 

förutsättningarna för att leva eller vara vid liv. Och att göra konst i ett sådant liv. En så kallad 

live performance – filmad eller ej – betyder plötsligt något helt annat. Så gör också titeln på 

filmen: Lives of Performers.  
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