
(Om)kopplingar 
Den curatoriella visionen utgår från människans sammanflätade relation till samhället och dess resurser. Fysiska och 
mentala omvandlingar vittnar om samhällskiften som är svåra att greppa i stunden. Som ett nytt virus som snabbt ändrar 
kända förutsättningar i ett samhälle, eller en gradvis övergång från ett industrisamhälle till ett post-industrisamhälle där 
nya förklaringsmodeller behöver sökas. Människan är hoptvinnad med dessa omvandlingar. Med hjälp av ekonomiska och 
juridiska perspektiv kan en förståelse för nuet och framtiden klarna. 
 
Förutsättningen för den kommande konstgestaltningen är ombyggnaden av lärosätet Handelshögskolan i Göteborg, med dess 
arkitektoniska utformning och högskolans inriktning. Genom platsspecifika undersökningar finns tillfälle att koppla samman 
Handelshögskolans verksamhet och dess fysiska arkitektur. Den konstnärliga gestaltningen kan via estetiska undersökningar, 
i sin egen rätt och utan att vara vetenskap eller illustrativ, erbjuda nya perspektiv. 

Den curatoriella visionen tar avstamp i begreppet rhizom som metafor för hur konst, ekonomi, juridik, samhälls- och 
naturvetenskap kan sammanföras. Som en naturvetenskaplig kategori beskriver rhizom vissa växters rotsystem – rotsystem 
som kan växa åt alla möjliga håll, från alla möjliga punkter, till skillnad från rötter som utgår från stamroten och förgrenar sig 
genom rötternas ändar. Rotsystem som växer som rhizom är svåra att utrota. De ingår även i de kretslopp och ekosystem som 
finns i naturen och har i vissa fall tjänat som en modell för samhället och dess strukturer.  

Inom filosofi har rhizom använts som ett sätt att beskriva hur komplexa organiseringsmönster av människor, föreställningar 
och idéer är sammankopplade i oändligt öppna och oöverblickbara, interagerande system. Genom att fokusera på blivande 
istället för varande utmanas förståelsen av ett enhetligt subjekt eller fixerade motsatspar (1).  Som metafor har rhizom också 
en visuell förbindelse med de oväntade omkopplingar som kan ge sig tillkänna genom konstens väsen. Begreppet kan på så 
sätt inspirera till en förståelse och analys av samtiden där vi alla är under kontinuerlig förändring (2). Den curatoriella visionen 
vill på så sätt bjuda in till ett utforskande av en samtid som erkänner tillvarons dynamik, den egna sammanvävda relationen 
till andra fenomen, samt skapa rum för kritisk och kreativ reflexion. 

1. Se Mille Plateaux (1980) av Gilles Deleuze och Félix Guattari, samt Rosi Braidotti som inom feministisk och posthumanistisk teori framhåller rhizomens potenti-
al för att möjliggöra nya subjektspositioner i t.ex. Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming (2002) och http://www.rhizomes.net/issue11/braidotti.
html

2. På Handelshögskolan har begreppet rhizom, förekommit inom flera ämnesområden, t.ex. vid den juridiska institutionen inom immaterialrätt, kulturarvsrätt och 
rättsfilosofi, för att diskutera tillgången till konst och hur rätten kan underlätta sådan tillgång. Denna forskning har bl.a. problematiserat rättens kunskapsmässiga 
öppenhet och frågor som rör rättvisa, social hållbarhet och globala rättvisefrågor. Se bland annat Merima Bruncevics avhandling Fixing the Shadows – Access to 
Art and the Legal Concept of the Cultural Commons (2014). Eller på CFK där begreppet rhizom bl.a. använts för att förstå köpberoende som ett fenomen sammanflä-
tat med konsumtionskulturen istället som en psykologisk brist hos den enskilde.
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