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Joan Jonas inledde sin konstnärskarri- 
är i mitten av 1960-talet, och började 
skapa verk som i lika hög grad var för-
bundna med bildkonsten som med film, 
teater och dans. Efter att hon 1954–
58 studerat konsthistoria vid Mount  
Holyoke College i Massachusetts, och 
sedan tillbringat tre år med att studera 
vid School of the Museum of Fine Arts 
i Boston, tog Jonas 1965 sin master- 
examen i konst med inriktning på skulpt- 
ur vid Columbia University (New York).

Jonas verk utmärks av en mångfald av 
teman och uttryck som utforskar verk-
ligheten och dess representation – från 
hennes tidiga självreflekterande verk, 
där hon arbetade med transformationer 
av sin egen kropp, till hennes senaste 
skapelser, där hon undersöker texter 
och berättelser. Hennes konstnärskap 
bygger på intuitiva former av montage 
och dubbelexponering, och innehåller 
element tagna från episk poesi, fabler 
och noveller, som trots att de kommer 
från olika kulturer och historiska peri-
oder antar en universell giltighet.

Konstnärens sätt att arbeta karaktäris-
eras av att överbrygga alla tänkbara 
skiljelinjer mellan natur och andlighet, 
riter och folklore. Ett antal resor som 
hon gjorde under andra hälften av 1960- 
talet fick en grundläggande betydelse 
för utformningen av hennes pers- 
onliga poetik. Jonas reste till Arizona, 
där hon kom i kontakt med hopifolket  
och bevittnade ”ormdansen” –   en intens- 
iv, magisk ritual under vilken medicin-
män och ormar rör sig i samklang med 
den andliga och den naturliga världen. 
Hon reste också till Kreta (1966), där 

hon bevittnade en bröllopsceremoni 
som varade i tre hela dagar och bekant- 
ade sig med de kvarvarande spåren 
av den minoiska civilisationen. Slut- 
ligen reste hon 1970 till Japan, där hon 
köpte sin första videokamera – en Sony  
Portapak1 – och upptäckte no-teatern.

Joan Jonas har från starten utforskat 
avlägsna, marginella områden, med 
särskilt fokus på naturliga miljöer – 
såsom Nova Scotias landskap (Kanada) 
och Long Islands stränder (USA), där 
hon spelade in sin första film Wind 
(Vind) (1968) – samt på urbana miljöer 
– såsom Manhattans vindsvåningar 
och kajer, vilka hon valde som inspel- 
ningsplater för Delay Delay (Fördröjning 
fördröjning) (1972). Detta verk tog sin  
utgångspunkt i Jones Beach Piece 
(Jones strandstycke) (1970), och skapa- 
des i två versioner, båda år 1972. Den 
första versionen utspelade sig i New 
York, där publiken fick se händelseför-
loppet från taket av en byggnad; den 
andra i Rom, på Tiberns stränder.

Konstnärens produktion har ett starkt 
fokus på det experimentella, vilket  
kännetecknade New Yorks konstscen 
under 1960-talet, framför allt framväx-
ten och bejakandet av minimalismen. 
Från denna konstnärliga strömning 
hämtade Jonas föreställningen om rum-
met, en förkärlek för de mest essentiella 
elementen och en uppmärksamhet på 
den aktiva roll som betraktaren kan  

Konstnären

1   Sony Portapak var den första billiga bärbara video- 
kameran som blev tillgänglig på marknaden och som gjorde 
det möjligt för filmskapare att filma händelser självständigt 
och snabbt, i jämförelse med de TV-videokameror som  
användes vid den tiden.
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spela i själva verket. Redan i sina tid- 
igaste verk har Jonas använt sig av 
rummet som ett ”material” för att ut-
forska förhållandet mellan publiken och 
dess placering i performance. Hon utför 
då en reflexiv handling som inbegriper 
hennes undersökningar av rumslig  
representation och måleriets historia. 
”När jag skapade ett verk var det vikt- 
igaste att sitta och betrakta rummet, 
som om jag tittade på en målning.”2

Bland de första mest betydelsefulla 
verken som konstnären skapade var 
Mirror Pieces (Spegelverk) (1969), en 
serie som uppfördes i skolor, föreläs- 
ningssalar och ute i det fria, och som 
var uppbyggd kring koreografier bas- 
erade på användandet av speglar i  
samma storlek och de rörelser som  
härrörde från dem. Jonas använde re-
flekterande ytor för att fragmentera 
perceptionen av en händelse, och i  
ett nästintill cinematografiskt montage 
valde hon ut och kombinerade flödet av 
bilder från sin performance. ”Publiken 
såg sig själva i speglarna och fördes in 
i verket genom denna reflektion. Aktör-
erna, rummet, betraktarna [...] blev alla 
en del av en kubistisk yta”.3

Spegeln är också ett av huvudelement-
en som används av konstnären för att 
utforska kvinnlig subjektivitet: ett tema 
som är invävt i Jonas hela konstnär-
liga produktion genom en omfattande 
och komplex repertoar av rörelser och 
självrepresentation. I Mirror Check 
(Spegelkontroll) (1970) – en perform- 
ance som ursprungligen presenterades 
som en del av Mirror pieces II (1970) – 
uppträder konstnären naken, ungefär 
sex meter från publiken, medan hon 
granskar sin egen kropp med hjälp av 
en liten cirkelformad spegel. Betraktar-
na kan inte se den bild som reflekteras 

i spegeln, utan upplever verket endast 
genom konstnärens rörelser.

Jonas aktioner presenteras ofta i form 
av slumpartade och oberäkneliga situ-
ationer, baserade på vad den amerik- 
anske kritikern Douglas Crimp kallar  
de-synkronisering (de-synchronization)4 
– eftersom de bygger på förhållandet 
mellan tid och rum och på dissonans-
en mellan det ljud som skapas av en 
handling och betraktarens akustiska 
mottagning av samma ljud. Dessa verk 
framförs ofta utomhus – vilket var fallet 
med Jones Beach Piece, där betrakt- 
arna såg performance-verket från en 
kulle som låg ungefär 400 meter från 
den plats där handlingen utspelade 
sig – och är uppbyggda kring hur frag-
mentering, upprepning och försening av 
ljudsignaler uppfattas av betraktaren.

Intresset för det oförutsedda i den per-
ceptiva upplevelsen, vilket var centralt 
för konstnärens tidiga performance-
verk, utvecklades ytterligare genom 
det experimenterande som utfördes av 
Deborah Hay, Yvonne Rainer och Trisha 
Brown – pionjärer inom den postmod-
erna dansen, som var aktiva i New York 
under denna period. Jonas delade de-
ras intresse för improvisation av rörelser 
kopplade till vardagliga gester och dess 
koreografier.

Jonas konstnärliga bana inleddes med 
en undersökning av kvinnors identitet 
i förhållande till nya medier (nu en del 
av vardagslivet i och med TV-mediets  

2  Joan Jonas, ”Space Movement Time”, i Anna Daneri 
och Cristina Natalicchio (red.), Joan Jonas (Milano: Charta, 
2007), s. 48.
3    Ibid., s. 50.
4   Douglas Crimp (red.), Joan Jonas: Scripts and Descrip-
tions 1968–1982 (Berkeley och Eindhoven: University Art 
Museum, University of California och Stedelijk Museum, 
1983).
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uppkomst och spridning) och dess kom-
plexa kulturella konsekvenser. Under 
denna period, 1972–1976, undersökte 
konstnären relationer mellan kropp, 
kamera och bildskärm genom per 
formance. I och med Organic Honey’s 
Visual Telepathy (Organic Honeys visu-
ella telepati) (1972), ett centralt verk 
i hennes konstnärliga utveckling, in-
troducerade Jonas ett nytt element i 
förhållandet mellan handling och be-
traktare: video. Med hjälp av en mask 
som hon köpt i en sexshop, samt slöjor 
och smycken, skapade hon ett kvinnligt  
alter ego – och framställde sig själv  
som en ”erotisk-elektronisk förförerska”: 
”Jag kallade denna TV-personlighet  
Organic Honey”.5

Samtidigt utforskade konstnären – som 
tidigare hade använt video för att göra 
ett flertal experimentella filmer – de möj-
ligheter som var förbundna med video- 
teknikens illusoriska, repetitiva och  
manipulativa potential, genom att lägga 
flera exponeringar av en enskild händ- 
else över varandra. Med hjälp av ett 
slutet videosystem6 fick Jonas en handl- 
ing i realtid att bilda motvikt till bilder 
som sändes ut direkt via en monitor. 
Dessa element skapade, tillsammans 
med förinspelade bildsekvenser, en 
komplex dynamik mellan tid och rum. 
Som med speglarna bildade återkoppl- 
ingen i det slutna systemet en oändlig 
serie reflektioner, inom vilka handlingen 
och de utsända bilderna framträder till-
sammans i ett enda rum, en aning osyn-
kroniserat, där det ena elementet stör 
det andra.

Jonas konstnärskap har alltid influer-
ats av litteratur och poesi. Från 1976, 
i och med hennes performance The  
Juniper Tree (Enbusken) (baserad på en 
fabel med samma namn av bröderna 

Grimm), började det litterära inslaget 
att spela en alltmer betydande roll. 
Under en intensiv period arbetade hon 
med översättningen av det narrativa 
berättande till rörelse, bild, ljud och tid, i 
en fortlöpande process med dubbelex-
poneringar och sammanvävningar, som 
under årens lopp har omfattat nordisk 
mytologi och episka berättelser.

År 1994, inför konstnärens första retro- 
spektiva utställning på Stedelijk Muse- 
um i Amsterdam, började hon över-
föra performance-verk till installationer. 
Denna handling kan ses som en om-
vandlingsmekanism från en metod till 
en annan, men också som ett konstant 
flöde och en ständig omarbetning i rum 
och sammanhang som är och förblir 
olika varandra. Den lätthet med vilken 
Joan Jonas rör sig från ett medium till 
ett annat är en väsentlig del av den 
ständiga utvecklingsprocess som är 
förbunden med hennes konstnärskap: 
hennes installationer är inte avsedda 
att dokumentera performance-verk, 
utan snarare att utvecklas som kom-
plexa verk i vilka en mångfald av bilder 
och föremål samexisterar och ger liv till 
en sorts visuell kakofoni, där narrativa 
sekvenser och abstrakta kompositioner 
alternerar med varandra.

Ljud är ett grundläggande element i  
Jonas verk. Utöver användandet av 
musik – alltifrån jazz till reggae, elektr- 
onisk poesi och ljudpoesi – omfattar  
Jonas konstnärskap röstrelaterade ljud 

5   Joan Jonas i Johanna Burton, ”The Strings of the Hu-
man Spirit: Joan Jonas’s Asymmetrical Symbolic”, publ. i 
Gregory R. Miller & Co, Shadow a Shadow: Work of Joan 
Jonas, 2015, s. 172.
6     Ett ”slutet videosystem” är ett system i vilket en video- 
kamera, monitor eller videoprojektor kopplas ihop, vilket 
skapar ett virtuellt rum där betraktaren ser den inspelade 
bilden i realtid. Det slutna systemet skapar en perceptiv 
jämförelse av de olika audiovisuella källorna inom en miljö 
som sätter betraktarens vanliga rumsuppfattning på prov.
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Den antologiska utställningen Light 
Time Tales omfattar både äldre och 
senare verk, och visar på Joan Jonas 
ständiga upptäckariver – som utmärks 
av experimenterande och utbyten mell- 
an olika metoder, tekniker och discipl- 
iner. Några av hennes viktigaste in-
stallationer visas tillsammans med 
en ny videofilm och ett flertal tidigare  
enkanalsvideofilmer. 

Utställningens titel understryker centr- 
ala aspekter i konstnärens produktion: 
ljus från projektionerna, tidsdimens- 
ionen som är karaktäristisk för hennes 
videofilmer och performance-verk, och 
den narrativa aspekten som är central 
för nästan alla hennes verk.

Presentationen på Malmö Konsthall gör 
det möjligt för tre storskaliga install- 
ationer att samexistera i ett enda rum, 
vilket skapar ett oavbrutet samspel som 
belyser gränserna mellan ett konstverk 
och ett annat, och som stärker de dyn- 
amiska modaliteter genom vilka hennes 
verk kan uppfattas.

Utställningens utformning betonar den 
cykliska naturen hos konstnärens under- 
sökningar. Under årens lopp har hon 
alltid återvänt till samma teman och äm-
nen och använt tekniker som är typiska 
för experimentell film, där utmärkande 
drag är olika slags redigeringar, rytmer 
och tempon som inte alltid är linjära.

Utställningen Verk i utställningen
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7   Anthology Film Archives grundades 1969 i New York 
av ett flertal av USA:s mest inflytelserika experimentella 
filmskapare, däribland Jonas Mekas, Jerome Hill, P. Ad-
ams Sitney, Peter Kubelka och Stan Brakhage, i syfte att 
skapa det första museet som var tillägnat film som konst-
form. Även om projektet aldrig slutfördes blev Anthology 
Film Archives under årens lopp ett centrum för utveckl- 
ingen av experimentell film, en plats där avant-gardistiska 
och oberoende filmer kunde visas regelbundet som en del 
av ett rikt filmprogram. Det blev även känt för sitt stora 
arkiv och för det konserveringsarbete som utfördes där, 
på material som utgöt den historiska bakgrunden för både 
amerikanska och internationella filmer och videor som 
oberoende konstform.
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Joan Jonas föddes 1936 i New York, 
där hon för närvarande bor och arbetar. 
I slutet av 1960-talet bidrog Jonas på 
ett grundläggande sätt till utvecklingen 
av många av samtidens konstnärliga ut-
forskningar kopplade till performance, 
video, installation och koreografi. Under 
en konstnärlig karriär som har utveckl- 
ats under mer än femtio år har Jonas 
mottagit många hedersomnämnanden 
från olika institutioner, däribland Solo-
mon R. Guggenheim Foundation (1976) 
och Rockefeller Foundation (1990), såväl 
som priser såsom CAPS Award (1971 
och 1974), Maya Deren Award som del- 
as ut av American Film Institute (1989) 
och Anonymous Was A Woman Award 
(1998). Hon har haft separatutställ- 
ningar och utfört performanceverk 
på Stedelijk Museum, Amsterdam 
(1994), Queens Museum of Art, New 
York (2004), Dia:Beacon, Beacon, NY 
(2005), Castello di Rivoli, Torino (2006), 
MACBA, Barcelona (2007), Museum of  
Modern Art, New York (2010), Bergen 
Kunsthall, Norge (2011), Contempo-
rary Arts Museum, Houston (2013), 
Proyecto Paralelo, Mexico City (2013),  
Kulturhuset, Stockholm (2013) och 
Center for Contemporary Art, CCA,  
Kitakyushu (2014).

Konstnären har även deltagit i ett stort 
antal grupputställningar under de sen- 
aste trettio åren, däribland Venedig- 
biennalen 2015, där hon representerade 
USA med en utställning som present- 
erades av MIT List Visual Arts Center, 
och Venedigbiennalen 2009 såväl som 
olika upplagor av documenta i Kassel 
(1972, 1977, 1982, 1987, 2002, 2012). 

Jonas verk ingår i några av de mest 
välkända konstsamlingarna i världen, 
inklusive Centre Pompidou-Musée  
National d’Art Moderne, Paris, Muse-
um of Modern Art, New York, Whitney  
Museum of American Art, New York, 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
Amsterdam, och Museo Nacional Cen- 
tro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Joan Jonas är professor emerita vid 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) i Boston.

Biografi
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Joan Jonas (född i New York, 1936) anses vara  
en pionjär inom performance- och videokonst. 
Under 1960-talet började hon placera kvinnlig 
subjektivitet i centrum för sina verk med hjälp av 
en komplex lingvistisk repertoar bestående av 
gester, berättande och bilder i rörelse.

Jonas är en outtröttlig experimentator som ut- 
forskar möjligheterna för konstens interdiscipl- 
inära väsen, ett karaktärsdrag som har gjort 
hennes konstnärskap till en referenspunkt för 
en yngre generation konstnärer, med vilka hon 
har etablerat ett intensivt och generöst utbytes-
förhållande.

Kontinuiteten hos de aspekter som är förbundna 
med vardagslivet, samt med produktionen av 
hennes verk, skapas i återkommande samarbeten 
med vänner och konstnärer från olika miljöer. De 
viktigaste av dessa utgörs av samarbeten med 
bildkonstnärerna Peter Campus och Richard  
Serra, performance-konstnären Ragani Haas och 
musikerna Alvin Curran och Jason Moran.

Jonas samlade verk kan inte kopplas till någon en-
skild dominerande konströrelse, utan känneteck-
nas av en helt unik inriktning som inte låter sig 
kategoriseras. Redan från första början inledde 
konstnären sitt omsorgsfulla utarbetande av ett 
individuellt språk, genom vilket hon strävar efter 
ständig förnyelse och en överföring mellan olika 
medier. Förgängligheten i hennes ”aktioner” och 
den mångfald av uttrycksmetoder som hon an-
vänder – inklusive performance, video och instal-
lationer – skapar ett fantasticum som placerar 
konstnärens gestalt och upplevelsen i centrum.


